
  

 

 
 

UNGA KVINNORS BEHOV AV STÖD OCH INFORMATION  

FRÅN SJUKSKÖTERSKAN OCH TEAMET VID  

DIAGNOSTISERING AV BRÖSTCANCER: 

en litteraturöversikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng  

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng  

Examinationsdatum: 2018-10-29 

Kurs: 50 

Författare: Fredrika Neuman Handledare: Britten Enberg Jansson 

Författare: Masiliso Törnfeldt Examinator: Louise Eulau 

 



      

     

 

     

SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Unga kvinnor, löper högre risk för en aggressivare form av cancer, återinsjuknande samt 

mortalitet, jämfört med äldre kvinnor. De befinna sig i livets mest hektiska del vid diagnos 

och får erfara specifika problem för unga kvinnor. Behoven blir inte tillgodosedda, vilket 

speglas i kategorier som fertilitet, återinsjuknande, mortalitet och psykologiskt stöd. Det 

finns behov av stöd från närstående. Både närstående och sjuksköterskan samverkar i 

teamet runt patienten. Sjuksköterskan har en stödjande roll gentemot patienten och bör ge 

information, vägledning och undervisning. 

 

 

Syfte  

 

Syftet med denna studie är att beskriva unga kvinnors behov av stöd och information i 

mötet med sjuksköterskan vid diagnostisering av bröstcancer. 

 

 

Metod  

 

Litteraturöversikt valdes som metod. Databassökningar gjordes i Cinahl och PubMed. 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades. 17 artiklar valdes ut och beskrivs i 

bilaga B. Alla svarade mot studiens syfte. De analyserades utifrån Forsberg och 

Wengströms innehållsanalys. 

 

 

Resultat 

 

Tre övergripande teman genererades; behov av stöd vid förändrad kroppsfunktion och 

livssituation, kvinnornas behov av stöd från omgivningen och sjuksköterskans möjlighet 

att ge stöd. Unga kvinnorna hade behov av stöd från närstående och sjuksköterskan, båda 

var viktiga för deras välmående. Den svåra livssituationen med svår beslutsfattning 

resulterade i behov av socialt stöd och sjuksköterskans stöd. Att ha någon att anförtro sig 

åt, minskade antalet icke tillgodosedda behov. 

 

 

Slutsats 

 

De unga kvinnornas största behov är stödinsatser, både från närstående samt stöd från 

sjuksköterskan. Båda varianterna av stöd är lika viktiga och meningsfulla. 

 

Nyckelord: Behov, bröstcancer, stöd, unga kvinnor. 
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INLEDNING 

 

Ämnet unga kvinnor och bröstcancer valdes då bröstcancer är en allvarlig sjukdom som 

finns i vår närhet. Dessutom belyses sjukdomen i media, speciellt nu i oktober som i 

folkmun kallas “bröstcancermånaden”. Syftet med det ökade fokuset på bröstcancer i 

media och reklamkampanjer är att uppmärksamma kvinnor på att undersöka sina bröst och 

uppsöka läkare om brösten känns annorlunda. Dock riktas uppmaningarna främst till 

kvinnor över 40 år vilket innebär att unga kvinnor glöms bort, trots att de också kan 

drabbas av sjukdomen. Bröstcancer är en sjukdom som är väl beforskad, men det finns inte 

lika mycket forskning om unga kvinnor som drabbas av sjukdomen. Därför har denna 

studie riktats in på unga kvinnor i åldrarna 19-44 år som har drabbats av bröstcancer. 

Varför just detta åldersspann har valts beskrivs vidare under metoddiskussionen. 

 

BAKGRUND 

 

Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna bland kvinnor (Hellquist, Czene, Hjälm, 

Nyström & Jonsson, 2015; Socialstyrelsen, 2014), men sjukdomen är trots det ovanlig 

bland unga kvinnor (Recio-Saucedo et al., 2018). Med unga kvinnor menas kvinnor i fertil 

ålder, som med andra ord befinner sig före menopausen. Definitionen av unga kvinnor 

brukar variera inom onkologin, men de flesta artiklarna om ämnet refererar till kvinnor 

som är under 35 eller 40 år (Gabriel & Domchek, 2010).  

 

Unga kvinnor löper högre risk för att få en aggressivare form av cancer, för 

återinsjuknande samt för mortalitet till följd av sjukdomen, jämfört med äldre kvinnor 

(Johnson & Dickson-Swift, 2008; Recio-Saucedo et al., 2018; Ruddy et al., 2014). Vid 

diagnos är det troligt att unga kvinnors tumörer är större och har spridit sig till 

lymfkörtlarna. Skillnaderna mellan åldrarna kan förklaras med biologiska skillnader, men 

även sen diagnostisering kan vara en bakomliggande förklaring. I vidare mening har båda 

förklaringarna en påverkan på prognosen för överlevnad hos dessa kvinnor (Ruddy et al., 

2014). Därför är det relevant att sjuksköterskan uppmärksammar de kvinnor som ingår i 

denna riskgrupp, då de på grund av sin ringa ålder riskerar att få en försenad diagnos. 

Många unga kvinnor känner inte till att de är i riskgruppen för att utveckla bröstcancer och 

behöver därför få information och stöd av sjukvården för att påbörja screening i tidig ålder 

(Johnson & Dickson-Swift, 2008). Sjuksköterskans omvårdnadsarbete går bland annat ut 

på att stödja patienten genom att vara delaktig, involverad, närvarande samt se patienten 

där personen är här och nu (Holopainen, Nyström & Kasén, 2017). Rätt bemötande från 

sjuksköterskan kan uppmuntra fler unga kvinnor att våga söka sig till sjukvården 

(Fernández-Feito, Lana, Baldonedo-Cernuda & Mosteiro-Díaz, 2015). Utifrån denna 

kunskap belyses nödvändigheten att studera vilket behov av stöd de unga kvinnorna har. 

 

Bröstcancer 

 

Bland medelålders kvinnor, 45-64 år, är bröstcancer den vanligaste cancerformen. 

Sjukdomen utgör ungefär 30 procent av alla former av cancer hos kvinnor (Socialstyrelsen, 

2014). Sedan 2008 har det successivt skett en viss ökning. Riskgruppen är personer äldre 

än 40 år, ju äldre personen blir, desto större är risken att drabbas av tumörer i brösten 

(Ericson & Ericson, 2012). Var nionde kvinna som är yngre än 75 år drabbas av 

bröstcancer, men tack vare framsteg inom forskningen överlever åtta av tio drabbade 

kvinnor (Cancerfonden, u.å.).  
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Patofysiologi, riskfaktorer och symtom 

Det finns olika varianter av bröstcancer, vid cancer in situ (Ericson & Ericson, 2012) 

drabbas endast körtelgångarna medan invasiv cancer affekterar närliggande stödjevävnader 

vilket medför ökad risk för utveckling av metastaser. En av de vanligaste riskfaktorerna för 

att utveckla bröstcancer är att nära närstående, exempelvis mamma eller syster, har eller 

har haft sjukdomen. Ju fler närstående, desto större risk (Ericson & Ericson, 2012). Ärftlig 

bröstcancer kan orsakas av mutationer i de så kallade BRCA 1 och BRCA 2 generna. 

BRCA 1 och 2 är högriskgener för att utveckla bröstcancer, men det innebär inte att alla 

som bär på mutationen får sjukdomen. Dock ökar risken för utvecklandet av bröstcancer 

med cirka 50–80 procent (Torsler Andersson, 2017). Tidig första menstruation (menarche), 

sent upphörande av menstruation (menopaus) samt graviditet efter att kvinnan har fyllt 30 

år kan öka risken för att utveckla bröstcancer (Ericson & Ericson, 2012). Övriga 

riskfaktorer kan vara övervikt, rökning, omfattande alkoholbruk och exposition av 

radioaktiv strålning respektive röntgenstrålning. P-pilleranvändning före 20 års ålder, kan 

ge en liten ökad risk för bröstcancer (Ericson & Ericson, 2012).  

Det första och vanligaste symtomet för bröstcancer är en eller flera knölar i bröstet eller 

armhålan. Andra symtom som kan förekomma är indragning av bröstvårtan, indragning av 

huden på bröstet, eksemliknande hudförändringar på bröstvårtan, läckage av klar eller 

blodblandad vätska från bröstet och att huden blir svullen och röd med förstorade porer, 

vilket även kallas apelsinhud (Myklebust Sørensen & Almås, 2011).  

 

Diagnostik 

Det vanligaste sättet att upptäcka bröstcancer är att göra en noggrann självundersökning av 

sina bröst genom palpation. På så sätt kan personen själv upptäcka eventuella knölar 

(Ericson & Ericson, 2012). Diagnos kan ställas genom så kallad trippeldiagnostik, vilket 

inkluderar palpation, mammografi och ultraljud, samt cellprovtagning med hjälp av 

finnålsbiopsi eller grovnålsbiopsi. Mammografi innebär att bröstet kläms ihop och röntgas 

(Myklebust Sørensen & Almås, 2011). Från 40 till 74 års ålder får kvinnor en kallelse till 

mammografi var 18:e-24:e månad. Syftet med undersökningen är att upptäcka bröstcancer 

i tid och minska mortaliteten (Hellquist et al., 2015).  

 

Behandling 

Kirurgisk partiell mastektomi, så kallad bröstbevarande kirurgi innebär borttagning av 

bröstens affekterade delar. Detta gäller endast mindre tumörer och som inte har spridit sig 

till fler delar av bröstet. Mastektomi är ett kirurgiskt ingrepp som används vid 

tumörspridning och innebär att hela bröstet samt alla lymfkörtelvävnader i armhålan 

avlägsnas. Smärta, svullnad, domningar, kraftnedsättning och begränsad rörelse i armen är 

obehag som kan uppstå postoperativt. En mindre strålbehandling ges dagligen i ungefär 

fem veckor, oavsett vilken slags operation som har genomförts. Även 

läkemedelsbehandling med antihormoner och antikroppar är vanligt förekommande 

(Ericson & Ericson, 2012). 

 

Unga kvinnor och bröstcancer  

När unga kvinnor får diagnosen bröstcancer befinner de sig oftast i en annan livssituation 

än äldre kvinnor. De får ofta erfara specifika problem för unga kvinnor, utöver de vanliga 

problemen som bröstcancer kan innebära, vilket också påverkar närstående. Unga kvinnor 

tenderar att befinna sig i livets mest hektiska del när de får sin diagnos, exempelvis medan 

de utbildar sig, i början av sin karriär, när de (Partridge, Ruddy, Kennedy & Winer, 2012) 



      

     

 

3 

 

vill bli föräldrar, mitt under småbarnsåren etcetera (Partridge, Ruddy, Kennedy & Winer, 

2012).  

Behoven hos denna patientgrupp blir ofta inte tillgodosedda och det finns luckor i deras 

vård, bland annat otillräckligt fokus på deras problem och stödjande omvårdnad. 

Problemen kan speglas i kategorier som fertilitet, återinsjuknande, mortalitet och 

psykologiskt stöd (Partridge et al., 2012).  

 

Fertilitet och fertilitetsbevarande åtgärder 

För unga kvinnor som har drabbats av bröstcancer, kan fertiliteten vara en stor fråga. 

Cancerbehandlingen påverkar kvinnors fertilitet. Att behöva kompromissa med sin fertilitet 

kan vara associerat med psykisk ohälsa såsom depression, låg självkänsla och ångest 

(Ussher, Parton & Perez, 2018). Fokus på risken för infertilitet har varit bristfälligt, trots att 

det finns rekommendationer att dessa frågor bör tas upp tidigt med alla unga patienter. 

Frågor om fertilitet kan påverka deras beslut gällande behandlingsalternativ respektive 

åtgärder för att kunna bevara fertiliteten. Genom att adressera frågor rörande fertilitet och 

exempelvis sexuella svårigheter kan det leda till bättre vård och bättre beslutsfattning för 

denna patientgrupp (Partridge et al., 2012). Det finns inte så mycket tid till att ta beslut 

gällande frågor om fertilitetsbevarande åtgärder, då unga kvinnor oftast drabbas av en mer 

aggressiv cancer (Dagan, Modiano-Gattegno & Birenbaum-Carmeli, 2017), därför bör tid 

frigöras genom att ta upp dessa frågor tidigt under behandlingen (Partridge et al., 2012). 

 

Återinsjuknande och mortalitet 

Till skillnad från äldre kvinnor löper unga kvinnor högre risk för återinsjuknande och 

högre mortalitet (Azim & Partridge, 2014; Recio-Saucedo et al., 2018). Trots att det finns 

en förbättrad prognos för premenopausala kvinnor som har drabbats av bröstcancer så finns 

risken för återinsjuknande (Thewes et al., 2012). 

 

En studie av Han & Kang (2009) visar på en snabbt ökad risk att dö i bröstcancer för 

kvinnor under 35 år. De kom fram till att dödsrisken ökar med fem procent varje år räknat 

nedåt från 35 års ålder. Med andra ord är det exempelvis fem procent större risk att en 33-

åring dör än en 34-åring, däremot fann de ingen signifikant skillnad när det gällde kvinnor 

i 35–50 årsåldern. Utifrån detta resultat konstaterade Han & Kang (2009) att en lämplig 

gräns för vad som räknas som ung ålder är 35 år. Dock ökar tidig upptäckt chansen för 

överlevnad (Guilford, McKinley & Turner, 2017). Unga australiensiska kvinnor i åldern 

20–29 år som lever med bröstcancer, har en 72,4 procent mortalitet. I och med den höga 

incidensen respektive mortaliteten relaterat till sjukdomen, är detta ett signifikant 

folkhälsoproblem i dag (Johnson & Dickson-Swift, 2008). 

 

Oro och behov av psykologiskt stöd 

Det är troligt att unga kvinnor kan känna mer oro gällande sitt utseende och 

kroppsuppfattning i samband med bröstcancer än äldre kvinnor. Dessutom kan de ofta 

känna sig isolerade och att de inte har fått tillräckligt med information. Sådan oro kan leda 

till psykosocial stress, vilket har setts hos denna patientgrupp vid diagnos men även vid 

uppföljning (Partridge et al., 2012). 

 

Till följd av cancersjukdomen finns ofta ett behov av stöd från närstående, särskilt från en 

eventuell partner. Bearbetningen av diagnosen varierar från kvinna till kvinna och det kan 

vara svårt att dela med sig av dessa tankar till någon annan. Genom att vara öppen om detta 

ämne mot sin eventuella partner eller annan (Myklebust Sørensen & Almås, 2011) 
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närstående, kan det underlätta bearbetningen av sjukdomsprocessen och eventuell 

kroppsförändring (Myklebust Sørensen & Almås, 2011). 

 

Värdegrund för omvårdnad 

 

Sjuksköterskan följer en värdegrund för omvårdnad i sitt arbete, vilken innebär att alltid 

vara uppmärksam och ha ett öppet förhållningssätt i mötet med patienter med tanke på 

patienternas utsatthet i att de är beroende av vård. Patienten får möjlighet att uppleva hopp, 

tillit, mening och lindrat lidande trots ohälsa genom att sjuksköterskan visar respekt för 

patientens integritet, självbestämmande, värdighet samt sårbarhet i vårdsituationen. 

Grunden för god omvårdnad utgörs av kunskap om värdegrundens betydelse i vården, 

kompetens samt evidensbaserad omvårdnadskunskap (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016).  

 

Omvårdnad bedrivs oftast på personnivå. Patienten som behöver omvårdnad har behov av 

stöd och guidning vilket skall mötas med ett gott bemötande. Målet med omvårdnaden är 

att förebygga ohälsa, främja hälsa och välbefinnande samt lindra lidande samtidigt som 

hänsyn tas till kön, ålder, sociala villkor och kulturell bakgrund. En annan del av 

omvårdnadens mål är att finna en balans i omvårdnadsrelationens maktförhållande så att 

patienten och dennes närstående involveras i omvårdnaden, att de upplever att de får 

respekt och att de känner trygghet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Stöd 

 

Stöd är ett omvårdnadsvetenskapligt begrepp som innebär sjuksköterskekunskap på hög 

nivå. Sheffield (2018) som har använt sig av Walker och Avants djuplodande studie om 

stödets betydelse, har kommit fram till att stöd kan definieras som bland annat att förhindra 

försvagning eller misslyckande eller att ge självförtroende och tröst. Att stödja, försvara 

och uppmuntra är synonymer till stöd. Dessa synonymer kan förklara vad begreppet stöd 

kan innebära utifrån sjuksköterskans roll. Vidare kan begreppet sammankopplas med det 

holistiska perspektivet gällande sjuksköterskans omsorg och vårdande av patienter 

(Sheffield, 2018).  

 

Stöd är viktigt för människan då det förenar människor och skapar en känsla av 

tillhörighet. Inom sjuksköterskeprofessionen finns ett samband mellan socialt stöd och 

lägre nivåer av utbrändhet samt högre livskvalitet. Det är sjuksköterskans ansvar att skapa 

en trygg miljö för patienter som är sårbara för diskriminering. Begreppet stöd kan 

sammankopplas med andra begrepp som kommunikation, information, relationer och 

självbestämmande. Kommunikation är en viktig del av sjuksköterskans arbetsuppgifter, till 

exempel i deras interaktion med kollegor medan de vårdar patienterna. Olika stödgrupper 

för patienter kan utvecklas utifrån kommunikation. Information i sin tur, är en viktig del av 

stödet. I stödjandet, skapar lämplig och korrekt information ett slags ramverk som kan vara 

vägledande i diskussion och beslutsfattning. Stöd, exempelvis socialt stöd, kan även leda 

till skapande av relationer. Relationer som skapas baserat på stödjandet, utvecklas med 

utgång i positiva känslor i kommunikationen mellan två personer. Bristande relation 

mellan patient och sjuksköterska kan resultera i att patienterna inte delar med sig av sin 

identitet eller sina problem. Det behövs en holistisk förståelse från sjuksköterskan, så att 

omvårdnaden av patienterna inte påverkas negativt. Stöd stärker och öppnar upp 

möjligheter för uttryck av nya idéer. Möjligheten att få uttrycka sina känslor ger en 

stärkande effekt, vilket gynnar det affektiva välmåendet hos patienter (Sheffield, 2018). 
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Stödet tillåter patienten att lösa problem och vara aktiva i beslut gällande deras omvårdnad, 

vilket lyfter deras möjlighet till självbestämmande (Sheffield, 2018). 

 

Socialt stöd är en variant av begreppet stöd. Socialt stöd har en påverkan på den mentala 

hälsan och är således en viktig faktor. Det fanns en högre korrelation mellan socialt stöd 

och kvinnors mentala hälsa, än socialt stöd och mäns mentala hälsa (Harandi, Taghinasab 

& Nayeri, 2017).  

 

Sjuksköterskan har en stödjande roll i relationen till sina patienter (Holopainen et al., 

2017). I VIPS-modellen är stöd en omvårdnadsåtgärd. I stöd ingår emotionellt stöd, socialt 

stöd, instrumentellt stöd, tillsyn, närvaro och uppmuntran. Även praktisk hjälp för att 

kunna skapa ett socialt nätverk ingår i detta sökord (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2014). I 

en studie av Renouf, Bradbury, Yardley & Little (2014) framgår att regelbunden kontakt 

med en sjuksköterska gav bättre effekt än endast basalt stöd från sjuksköterskan. I studien 

framgår det att nästan alla patienter föredrog personlig kontakt istället för andra typer av 

kommunikation, till exempel via telefon eller mail (Renouf et al., 2014). 

 

Sjuksköterskans professionella ansvar 

 

Fyra grundläggande områden som sjuksköterskan har ansvar för är att förebygga 

sjukdomar, främja patienters hälsa, återställa deras hälsa samt lindra deras lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a). Hennes omvårdnadsarbete går bland annat ut på att stödja 

patienten genom att vara delaktig, involverad, närvarande samt se patienten där personen är 

här och nu (Holopainen et al., 2017).  

 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Omvårdnadsansvaret vilar på sjuksköterskans axlar. Sjuksköterskan har det främsta 

ansvaret för att bedöma patientens hälsotillstånd i samband med patientens dagliga liv 

samtidigt som hon måste beakta de närstående samt patientens livssammanhang. Utifrån 

denna bedömning görs en planering med omvårdnadsåtgärder, vars syfte är att uppnå ett 

specifikt mål med behandlingen. Det medicinska ansvaret ligger på läkaren. Dock kan 

sjuksköterskan göra medicinska bedömningar om hon har fått delegation för att göra så och 

det ligger ofta till grund för omvårdnadsåtgärder och för att kunna samordna vårdinsatser. 

Till exempel behöver hon kunna bedöma patientens medicinska tillstånd för att veta hur 

hon ska agera i det ögonblicket samt om och när läkare behöver tillkallas. Ett annat 

exempel är att hon måste bedöma om hon rekommendera patienten att fortsätta med sin 

ordinerade egenvård eller om läkare bör konsulteras (Florin, 2014).  

 

Sjuksköterskans kärnkompetenser 

Det finns sex olika kärnkompetenser som sjuksköterskor skall inneha när de utför sin 

vårdande yrkesroll. Målet med kärnkompetenserna är att öka vårdkvaliteten, hålla en hög 

nivå av patientsäkerhet och att kunna ge råd. De sex kärnkompetenserna består av 

personcentrerad omvårdnad, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap 

och kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Personcentrerad omvårdnad är en 

central kompetens i samband med sjuksköterskans stödjande roll gentemot patienten. Med 

personcentrerad omvårdnad menas att sjuksköterskan skall ge omvårdnad på ett 

respektfullt sätt så att både patientens integritet och värdighet bevaras samt inkludera både 

patient och eventuella närstående i vården. Det är viktigt att patienten såväl som de 

närstående blir sedda som personer med egna behov, värderingar och resurser. Vården 

utformas tillsammans med patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taghinasab%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29038699
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nayeri%20TD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29038699
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Kompetensen informatik innebär att kunna använda exempelvis verktyg inom E-hälsa för 

att kunna göra vården mer tillgänglig och för att (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b) 

kunna bemöta krav om patientsäkerhet samt vårdkvalitet. I informatiken skall fokus 

fortsätta ligga på de behov och den kunskap som patienten och de närstående har. 

Sjuksköterskan ska se till att säker överföring av information och kommunikation sker i 

hela vårdprocessen, speciellt i övergångarna i vården för att samordna patientens 

vårdsituation. Genom teknologi inom information och kommunikation skall patientens och 

de närståendes egenvård samt inflytande i vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). 

 

Samverkan i team 

Kärnkompetensen samverkan i team betyder att medlemmarna i teamet kompletterar 

varandras kompetenser, en strävan efter att främja kontinuitet och skapa dialog för att på så 

sätt gemensamt kunna lära och fatta beslut för att uppnå god och säker vård för patienten. 

Sjuksköterskan ansvarar för kompetensen gällande omvårdnad i teamet. Hennes roll 

involverar planering, samverkan och konsultation med andra aktörer inom vården för att 

kunna säkerställa säkerheten i hela vårdkedjan. Med utgång i patientens resurser och behov 

skall hon på ett systematiskt sätt samordna respektive utvärdera arbetet i teamet samt se till 

att informationsöverföring sker sinsemellan medlemmarna. Vidare är kommunikation med 

patienten, de närstående samt de andra i teamet en viktig del av sjuksköterskans arbete 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). 

 

Inom hälso- och sjukvården kan denna samverkan se ut på olika sätt och ske i olika 

sammanhang. Oavsett upplägg handlar det om att olika kompetenser ska komplettera 

varandra och på så sätt nå bästa resultat. Det är en viktig faktor för att kunna bedriva en 

patientsäker och personcentrerad hälso- och sjukvård. Vårdgivaren är skyldig att involvera 

patienten för att, om möjligt, erbjuda olika alternativ till behandling och på så sätt göra 

patienten medveten om risker respektive risktagande. Om patienten är delaktig i sin vård 

förbättras överföringen av information, resultat och engagemang. I teamet ingår ofta 

patient och närstående som medlemmar. De professionella medlemmarna i teamet bör 

involvera både patienten och närstående i vården och deras utmaning är att se sig själva 

som verktyg till patienten men under en begränsad tid. Det är viktigt att ha en medvetenhet 

om maktpositionen som vårdgivaren har i relationen med patienten. Vidare bör personalen 

ha en lyssnande inställning i samarbetet eftersom det långsiktigt gynnar patientens resultat 

(Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet, 2017).  

 

Ett skäl till varför olika professioner finns i hälso- och sjukvården är för att hälsoproblem 

kan behöva analyseras och även behandlas parallellt på olika sätt. Professionerna 

kompletterar varandra med olika ansvars- och kompetensområden. De bidrar till patientens 

samlade vård men utifrån olika perspektiv. Till exempel behöver medicinska sjukdomar 

behandlingsinsatser från olika professioner i patientens vårdteam. Läkarens fokus kan ligga 

på organ- eller systemnivå, medan sjuksköterskans fokus exempelvis ligger på 

omvårdnaden av hela patienten och hur dennes livssituation påverkas (Florin, 2014).  

 

Mötet 

En bild av verkligheten och ett samarbete mellan patienter och vårdpersonal förverkligas 

om det finns en ömsesidig öppenhet i mötet mellan dessa två parter. I enlighet med de 

mänskliga rättigheterna har alla människor, i detta fall patient och vårdpersonal, lika värde, 

men vårdrelationen är asymmetrisk eftersom patienten är i underläge på grund av deras 

behov av vård. Vårdpersonalen bör därför beakta det (Svensk sjuksköterskeförening, 2016) 
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ömsesidiga behovet av andra människor och de olika aspekterna av makt. I mötet med 

människor formas självbilden och hur omvärlden uppfattas. För att kunna bedriva 

personcentrerad vård är patientberättelsen en förutsättning. För att vårdplaneringen ska ske 

gemensamt bör den baseras på den information som samlas om patienten i mötet mellan 

vårdpersonalen och patienten. Vårdplanering sker vanligtvis i samråd med närstående. Då 

patienten befinner sig i en beroendeställning finns en risk för att vårdpersonalen har ett 

stort inflytande över både den fysiska omvårdnaden och hur patienten förstår sin situation. 

Med andra ord är patientens hälsa beroende av vårdpersonalens kompetens gällande 

praktiska färdigheter och god teoretisk kunskap samt att vårdpersonalen besitter en 

öppenhet inför partnerskapet med patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Sjuksköterskans stödjande roll 

För att kunna stödja patienten på bästa sätt bör sjuksköterskan ge information, vägledning, 

undervisning. På så sätt kan patienten känna trygghet i sin situation (Myklebust Sørensen 

& Almås, 2011). En kontaktsjuksköterska kan tilldelas den drabbade kvinnan. Syftet med 

kontaktsjuksköterskan är att uppfylla patientens behov av att ha en fast kontakt som ger ett 

psykosocialt stöd och koordinerar insatser för patienten, vilket leder till att patientens 

delaktighet stärks (Sveriges Kommuner och Landsting, 2011). Enligt Socialstyrelsen 

(2015) skall en kontaktsjuksköterska vara tillgänglig för patienten, kunna informera om 

kommande planering, bevaka väntetider, ansvara för omvårdnaden av patienten och 

koordinera kontakten med andra yrkesgrupper. Hon ska även kunna tidigt identifiera 

patientens psykosociala behov och behov av rehabilitering. Vidare är 

kontaktsjuksköterskan och erbjudande av psykosocialt stöd med kontinuerlig uppföljning, 

ett medel mot att uppnå förbättrade behandlingsresultat och personcentrerad vård som är 

anpassad efter individen (Socialstyrelsen, 2015).  

 

Problemformulering 

 

Till följd av risken för att drabbas av aggressiv cancer, större risk för återinsjuknande samt 

en högre risk för att dö i sjukdomen är det viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar 

denna patientgrupp då en försenad diagnos kan leda till att tumörerna kan hinna sprida sig 

till andra delar av kroppen (Johnson & Dickson-Swift, 2008). De unga kvinnorna drabbas 

ofta av infertilitet och psykosocial stress vilket orsakas av oro (Partridge et al., 2012). 

Utifrån patientens berättelse och i samråd med närstående bör sjuksköterskan fastställa 

omvårdnadsdiagnoser med utgångspunkt i bedömningen av patientens hälsotillstånd 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Det finns ett behov av information och stöd från 

sjuksköterskan för att de unga kvinnorna skall bli medvetna om att de kan drabbas av 

bröstcancer i ung ålder och på så sätt kunna påbörja screening tidigt (Johnson & Dickson-

Swift, 2008). Detta kan förverkligas genom ett gott samarbete i teamet i mötet mellan 

sjuksköterskan, patienten och närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Rätt 

bemötande från exempelvis sjuksköterskan kan uppmuntra fler unga kvinnor att undersöka 

sig och kan på så sätt skapa sig en positiv inställning till cancervården (Fernández-Feito et 

al., 2015). Utifrån denna kunskap är det nödvändigt att studera vilket behov av stöd de 

unga kvinnorna har. Detta på grund av att unga kvinnor präglas av att deras problem inom 

området inte prioriteras samt att de saknar stödjande insatser från hälso- och sjukvården, 

vilket i sin tur leder till att deras behov inte bemöts (Partridge et al., 2012). 
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SYFTE 

 

Syftet med denna studie är att beskriva unga kvinnors behov av stöd och information i 

mötet med sjuksköterskan vid diagnostisering av bröstcancer. 
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METOD  

 

Val av Metod 

 

Allmän litteraturöversikt valdes som metod för att skapa en översikt av kunskapsläget och 

sammanfatta tidigare forskning om unga kvinnors behov av stöd före och efter 

diagnostiserad bröstcancer. För att kunna göra en översikt av kunskapsläget inom vårt 

ämne var litteraturöversikt, även kallat litteraturstudie, en passande metod (Forsberg & 

Wengström, 2015; Friberg, 2017). En litteraturöversikt innebär att söka efter befintlig 

forskning för att skapa sig en överblick av samt sammanfatta det nuvarande 

forskningsfältet (Friberg, 2017; Rosén, 2017). Vidare menar Friberg (2017) att 

litteraturstudier bland annat innebär att ta ställning till resultatet, vilka teoretiska 

utgångspunkter, vilka metoder som har använts samt hur de sistnämnda har diskuterats. En 

litteraturstudie karaktäriseras bland annat av ett noggrant beskrivet och reproducerbart 

metodavsnitt, en bedömning av validiteten i de presenterade studiernas resultat samt en 

systematisk presentation av de studier som har inkluderats (Chandler, Higgins, Deeks, 

Davenport & Clarke, 2017). Denna studie utgår från en induktiv ansats eftersom den 

baseras på unga kvinnors upplevelser istället för en teori (Henricson & Billhult, 2017).  

För att förstärka styrkorna och minska svagheterna i de kvalitativa och kvantitativa 

artiklarna användes båda typerna i denna studie, vilket ledde till en bredare och mer 

fullständig förståelse av ämnet (Borglin, 2017). 

 

Urval och urvalskriterier 

 

Ett urval är en population som uppfyller inklusionskriterierna till studien. I populationen 

ingår objekt eller individer som har särskilda kännetecken, till exempel patienter i Dallas 

som genomgår cellgiftsbehandling. Forskarna till en studie behöver identifiera vilken 

grupp som är representativ som population för att kunna generalisera forskningsresultatet 

för exempelvis alla i en viss ålder som lever med en viss sjukdom. Ett urval görs eftersom 

det kan vara problematiskt att undersöka en hel population, dock finns en risk att urvalet 

inte är representativt för egenskaperna hos populationen (Polit & Beck, 2017). 

 

Inklusionskriterier  

Inklusionskriterier i denna studie var att artiklarna som har analyserats i resultatet handlar 

om kvinnor som har eller har haft bröstcancer, kvinnor som bär på BRCA 1 eller 2 

mutationen, unga kvinnor, stöd, fertilitet och behov. Bröstcancer är ett ämne som det finns 

mycket forskning om, därför begränsades sökningen av ämnet i databasen Cinahl genom 

att inkludera vetenskapliga artiklar skrivna på engelska om kvinnor i åldern 19–44 år. Alla 

inkluderade studierna var peer reviewed, vilket innebär att en forskare kritiskt granskar en 

annan forskares studie och som sedan rekommenderar att artikeln är godkänd för 

publicering. Studier som är peer reviewed visar att de är av hög kvalitet, anser Polit & 

Beck (2017). De artiklar som har analyserats i resultatet publicerades mellan 2013 och 

2018 för att på så vis inkludera den senaste forskningen. Ett annat kriterium var att 

studierna var forskningsartiklar (research article). I databasen PubMed begränsades 

sökningen genom inklusionskriterierna; kvinnor, 19–44 år, skriven på engelska och att 

forskningen inte är äldre än fem år.  
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Exklusionskriterier 

Studier om kvinnor under 19 år, artiklar publicerade före 2013 samt artiklar skrivna på 

andra språk än engelska har exkluderats. De studier som bedömdes ha en låg vetenskaplig 

kvalitet har också exkluderats. 

 

Datainsamling  

 

Databassökning 

Resultat har baserats på vetenskapliga artiklar som är relevanta för syftet. Dessa studier har 

sökts i databaserna PubMed och Cinahl, vilket Friberg (2017) menar ökar validitet och 

trovärdighet genom att söka i flera databaser. Enligt Forsberg och Wengström (2015) är 

PubMed är en databas med huvudsakligen vetenskapliga artiklar, skrivna på engelska, 

inom områdena omvårdnad, medicin och odontologi. Vid sökningar i PubMed har MeSH-

termer använts i möjligaste mån, annars har fritextsökningar gjorts. MeSH-termer, som står 

för Medical Subject Headings, är ämnesord som kan användas för att göra sökningar i 

PubMed (Forsberg & Wengström, 2015). MeSH-termerna har identifierats utifrån 

Karolinska Institutets (u.å.) hemsida för svenska MeSH-termer. 

 

Databasen Cinahl, som är en förkortning av Cumulative Index Of Nursing And Allied 

Health), innehåller bland annat vetenskapliga artiklar, abstrakt och doktorsavhandlingar 

inom kategorierna omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik. Databasens specialområde 

är omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2015). Vid sökningar i Cinahl har 

Cinahl Headings använts, men även fritextsökningar. Genom att använda de booleska 

sökoperatorerna AND och OR har sökningen breddats med relevanta träffar.  

 

Bibliotekspersonal på Sophiahemmet Högskola, har varit resurser till denna studie som 

Östlundh (2017) skriver om, då de har hjälpt till med databassökningar i PubMed och 

Cinahl för att få fram relevanta studier till resultatet. Tack vare deras hjälp har kunskaper 

införskaffats om hur databassökningarna kan ske på ett effektivare sätt, vilket resulterade i 

ett flertal studier som har inkluderats i resultatet. 

 

Vid datainsamling har följande begrepp använts vid sökningen: “breast neoplasms” (MeSH 

term), “young women”, “care”, “therapy”, “diagnosis”, “support psychosocial”, “support”, 

“self management ”, “social support ”, “breast neoplasms/nursing” och “breast 

neoplasms/psychology” (se tabell 1). De siffror som står i parentes i tabell 1 är samma 

antal träffar utifrån samma sökord i samma databas, men sökningarna är gjorda på olika 

datum. Siffrorna som står i parentes har därför inte inkluderats i raden med det totala 

antalet träffar. 

 

När samma artikel påträffades flera gånger i olika sökträffar, så kallad dubbletter, 

redovisades de bara i samband med den första sökträffen eftersom antalet lästa abstrakt och 

inkluderande artiklar annars skulle bli vilseledande. Detta visas i tabell 1. 
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 Tabell 1. Databassökning i Cinahl och PubMed. 

Databas 

och datum 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

2018-08-

30 

Breast Neoplasms AND 

young women AND care 

AND therapy 

Female 

Adult: 19–44 years 

5 years 

287 3 2 1 

PubMed 

2018-08-

31 

Breast Neoplasms AND 

young women AND care 

AND therapy 

Female 

Adult: 19–44 years 

5 years 

(287) 10 4 3 

PubMed 
2018-09-

01 

Breast Neoplasms AND 
young women AND care 

AND therapy 

Female 
Adult: 19–44 years 

5 years 

(288) 3 1 1 

PubMed 

2018-09-
02 

Breast Neoplasms AND 

young women AND care 
AND therapy 

 

Female 

English 
Adult: 19-44 years 

5 years 

(279) 6 2 1 

Cinahl 

2018-09-
03 

Breast Neoplasms AND 

young women AND 
diagnosis 

Female 

Adult: 19–44 years 
2013-2018 

36 4 1 1 

 

Cinahl 

2018-09-

03 

Breast Neoplasms AND 

support psychosocial 

Female 

Adult: 19–44 years 

2013-2018 

177 38 2 1 

Cinahl 

2018-09-

03 

Breast Neoplasms AND 

support OR psychosocial 

support 

Female 

Adult: 19-44 years 

2013-2018 

Research article 

265 15 3 1 

PubMed 

2018-09-

06 

Breast Neoplasms [Mesh] 

AND self management 

[Mesh] 

Female 

Adult: 19–44 years 

5 years 

5 1 1 1 

PubMed 
2018-09-

06 

Breast 
Neoplasms [Mesh] AND 

social support [Mesh]  

Female 
Adult: 19–44 years 

5 years 

527 8 1 2 

PubMed 

2018-09-
06 

(Breast 

Neoplasms/nursing 
[Major] OR Breast 

Neoplasms/psychology 

[Major])  AND social 

support [Major]  
 

Female 

Adult: 19–44 years 
5 years 

170 7 1 1 

PubMed 

2018-09-

09 

Breast 

Neoplasms [Mesh] AND 

social support [Mesh]  

Female 

Adult: 19–44 years 

5 years 

(527) 11 5 4 

Totalt 1467 106 23 17 
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Databearbetning 

 

Litteratursökningens utfall skall beskrivas och fakta som exempelvis vilken databas som 

har använts, antal träffar samt hur många artiklar som har inkluderats skall redovisas 

(Forsberg och Wengström, 2015). Efter att ha gjort databassökningar på sökord (se under 

datainsamling) gjordes en tabell (tabell 1) där sökord, begränsningar, antal träffar, antal 

lästa abstrakt, antal lästa artiklar samt antal inkluderade artiklar har redovisats. Efter 

genomgång av abstrakten i ett flertal artiklar gjordes en bedömning av vad som anses vara 

relevant för syftet. De artiklar som svarade mot syftet lästes mer noggrant för att på så sätt 

få en djupare förståelse av respektive studie. Därefter valdes artiklar ut som inkluderades i 

resultatet, vilket resulterade i 17 artiklar (se bilaga B). 

 

De inkluderade artiklarna skall sedan beskrivas i detalj. För att göra en heltäckande 

beskrivning bör bland annat titel, författare, metod och resultat redovisas (Forsberg & 

Wengström, 2015). Datan bearbetades genom att sortera ut respektive artikels syfte, metod 

(design, urval, datainsamling samt analys) och resultat, vilka fördes in i matrisen över 

inkluderade artiklar (bilaga B) för att få en överblick över de artiklar som har inkluderats. 

Matrisen syftar till att visa att artiklarnas resultat svarar mot syftet i denna studie.  

 

Vidare gjordes en kvalitetsbedömning av de valda artiklarna utifrån Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende 

studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats (bilaga A), vilken är modifierad utifrån 

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

stärka reliabiliteten genomfördes kvalitetsbedömning av artiklarna separat och sedan 

tillsammans (Rosén, 2017). Kvalitetsbedömningen resulterade i att artiklarna fick hög eller 

medel kvalitetsnivå och sammanställdes i avsedd matris (bilaga B). Artiklar som fick låg 

kvalitetsnivå exkluderades. Efter kvalitetsbedömningen analyserades studierna vidare (se 

under dataanalys). 

 

Dataanalys 

 

Vid en vetenskaplig analys delas det fenomen som undersöks upp i mindre delar för att 

sedan undersökas enskilt. När kvalitativ forskning analyseras, kan det kallas att materialet 

kodas. På så sätt kan koder, kategorier och teman skapas utifrån det analyserade materialet 

(Forsberg & Wengström, 2015). En innehållsanalys gjordes utifrån de fem steg som 

Forsberg och Wengström (2015) beskriver: en noggrann genomgång av materialet, skapa 

en uppfattning av innehållet med hjälp av koder, koderna skall kondenseras till kategorier, 

kategorierna skall sammanfattas till teman och sedan görs en analys och diskussion. 

 

Artiklarna delades upp mellan oss och lästes igenom noggrant på egen hand och sedan 

tillsammans. Detta för att öka reliabiliteten (Henricson, 2017) och för att undvika 

subjektivitet (Polit & Beck, 2017). Därefter söktes meningsenheter som svarade mot syftet 

och som färgkodades med färgpenna i respektive artikel. Meningsenheterna delades in i 

koder. Koderna kondenserades till sex olika kategorier. Vidare genererades tre 

övergripande teman utifrån kategorierna och slutligen gjordes en analys. När analysen var 

färdigställd diskuterades resultatet i resultatdiskussionen och metoden i 

metoddiskussionen. I tabell 2, i analysschemat, visas några exempel på hur de 

meningsbärande enheterna har analyserats och hur koder, kategorier och teman har skapats 

utifrån dem.  
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Artikelsökningen gjordes i syfte att kunna jämföras mot omvårdnadsvetenskaplig grund i 

bakgrunden. Kärnkompetensen samverkan i team och begreppet mötet, som nämns i 

bakgrunden, var inte bärande begrepp i denna studie utan valdes i syfte att verka som en 

omvårdnadsvetenskaplig referensram som resultatet har speglats mot. Detta har beslutats 

efter telefonrådgivning den 22 oktober 2018 med examinatorn. 

 

 
Tabell 2. Analysschema. 

Författare 

Årtal 
Meningsbärande enhet Kod Kategori Tema 

Rees, S.  

 

 

 
2017 

Den temporära situationen 

de unga kvinnorna som är 

osäkra på sin fertila och 

menopausala status befinner 

sig i, förhindrar deras 

förutsättningar till 

återskapande av sin identitet 

på en stabil grund. 

Identitet 
 

Funktionellt 

stödbehov 
Behov av stöd vid 

förändrad 

kroppsfunktion 

och livssituation 

Rees, S.  

 

 

 
2017 

Rädslan och ovissheten för 

sin fertilitet och för att 

cancern skulle komma 

tillbaka, skapade en osäker 

framtid för kvinnorna.  
 

Ovisshet 
 

Psykologiskt och 

emotionellt 

stödbehov 

Kvinnornas 

behov av stöd 

från omgivningen 

Farelly, A., 

White, V., 

Meiser, B., 

Jefford, M., 

Young, M.A., 

Ieropoli, S., 

Winship, I., & 

Duffy, J. 
 
2013 

Att ha någon att anförtro sig 

åt gällande att ha fått ett 

positivt testresultat för 

mutationen, var associerat 

med ett lägre antal icke 

tillgodosedda behov.  

Stöd Socialt stöd Kvinnornas 

behov av stöd 

från omgivningen 

Ahern, T., 

Gardner, A., 

& Courtney, 

M. 
 
2016 
 

Patienterna som hade 

tillgång till en 

kontaktsjuksköterska hade 

inte bara bättre self efficacy, 

utan även förbättrad 

förmåga att ta till sig och 

söka information.    

Information Sjuksköterskans 

informerande 

roll 

Sjuksköterskans 

möjlighet att ge 

stöd 
 

  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Forskningsetik bygger på att skydda deltagarna från att utnyttjas, genom att ta hänsyn till 

deras rättigheter. Det utgår ifrån att förebygga skador och kränkningar mot deltagarna 

(Vetenskapsrådet, 2017). I samband med en (Forsberg & Wengström, 2015) 
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litteraturöversikt bör forskaren göra etiska överväganden. Etiska överväganden gällande 

urval och resultat kan göras genom att inkludera studier som har blivit godkända av en 

etisk kommitté eller studier där forskare har gjort noggranna etiska överväganden. Alla 

artiklar som har inkluderats i studien skall redovisas. Även de resultat som inte stöder 

forskares åsikt eller hypotes skall presenteras, då det inte är etiskt att bara presentera 

artiklar som stöder forskarens ståndpunkt (Forsberg & Wengström, 2015).  

 

I denna studie har etiskt godkända artiklar inkluderats. Om det inte framgår i en artikel att 

den har fått etiskt godkännande har artikeln granskats för att se om författarna till de 

inkluderade artiklarna har tagit hänsyn till god forskningsetik. De studier som har 

undersökts har kontrollerats om de har utförts på ett forskningsetiskt sätt, det vill säga att 

studien uppfyller samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Helgesson, 2015). 

  

Enligt Helgesson (2015) ska forskare inte förvanska ursprungstexten, inte plagiera någon 

annans text och inte heller endast presentera fynd som gynnar det egna intresset.  

I denna studie har inte ursprungstexten förvanskats och text har inte kopierats från någon 

annan. I resultatet har både negativa och positiva fynd presenterats för att ge en så 

nyanserad bild av ämnet som möjligt. 

  

Vid referering har Sophiahemmet Högskolas modifierade version av American 

Psychological Association’s mall för referering, även kallad APA-mallen, använts 

(Sophiahemmet Högskola, 2017). 

 

RESULTAT  

 

I analysen framkom tre övergripande teman; behov av stöd vid förändrad kroppsfunktion 

och livssituation, kvinnornas behov av stöd från omgivningen och sjuksköterskans 

möjlighet att ge stöd. Under temat behov av stöd vid förändrad kroppsfunktion och 

livssituation upptäcktes två kategorier; fysiskt stöd och funktionellt stöd. Det andra temat, 

kvinnornas behov av stöd från omgivningen, genererade kategorierna psykologiskt och 

emotionellt stöd respektive socialt stöd. Under sjuksköterskans möjlighet att ge stöd, det 

tredje temat, hittades kategorierna sjuksköterskans informerande roll och sjuksköterskans 

stöd. Begrepp som stöd, återinsjuknande, rädsla, ovisshet, påfrestningar, fertilitet, 

sexualitet, oro, sjuksköterskans stöd och information var återkommande koder som 

genomsyrade analysen. 

 

Behov av stöd vid förändrad kroppsfunktion och livssituation 

 

Fysiskt stödbehov 

Unga kvinnor som har drabbats av bröstcancer står inför faktumet att de har en högre 

mortalitetsrisk samt att det finns en risk att deras liv förkortas, vilket deltagarna upplevde 

var svårt att möta. De hoppades att de upplevda menopausala symtomen endast skulle vara 

tillfälliga, att deras menstruationscykel skulle bli normal igen och att de skulle kunna bli 

gravida (Rees, 2017). Antal symtom var högre hos kvinnor med ett begränsat socialt 

nätverk. Kvinnor utan cellgiftsbehandling var mer mottagliga för positiv interaktion, som i 

sin tur gynnade deras fysiska status (Kroenke et al., 2013). Behandling, exempelvis med 

cellgifter, och operationer påverkar kvinnans fysiska välmående vilket leder till 

sjukskrivning och missat arbete (Jagsi et al., 2017). Kvinnor framförde sina bekymmer om 

försämrad framtida kapacitet och fysisk förmåga som (Villarreall-Garza et al., 2017) 
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orsakas av återinsjuknande, gällande orken till att kunna ta hand om sina barn (Villarreall-

Garza et al., 2017). Däremot visade resultatet i Thewes et al. (2013) tvärtom; attityden mot 

att ta hand om barnen hade inte någon koppling till rädsla för återinsjuknande. 

 

Funktionellt stödbehov  

Att återgå till sitt tidigare liv före sjukdomen kan vara svårt, därför måste (Rees, 2017) 

kvinnorna skapa ett nytt normaltillstånd och eventuellt ändra sina livsmål anpassat efter 

sjukdomen. Osäkerhet kring sin fertila och eventuella menopausala status och den nya 

tillfälliga situation de befinner sig i, gjorde det svårt för kvinnorna att kunna återuppbygga 

sin identitet (Rees, 2017). Frågan om sexualitet var mer problematisk hos patienter med 

metastatisk bröstcancer, än hos deras partner. Samma observation bekräftas av tidigare 

studier vad gäller upplevelse av smärta vid samlag samt sämre funktionellt respektive 

fysiskt välbefinnande. Ju effektivare kommunikation paren hade, desto färre sexuella 

problem (Milbury & Badr, 2015). Många kvinnor var missnöjda med sin psykologiska och 

fysiska hälsa, sitt sexualliv (Olsson et al., 2017; Ahern, Gardner & Courtney, 2016) och 

med relationen till sin partner (Olsson et al., 2017). Att kvinnorna var missnöjda 

associerades med att behoven inte blev tillgodosedda (Ahern et al., 2016). 

 

Kvinnornas behov av stöd från omgivningen 

 

Med tanke på att de unga kvinnorna upplever att de har en osäker framtid till mötes, finns 

flera behov av stöd. Stöd från närstående och stöd från sjuksköterskan är några exempel 

som har framkommit i analysen. Stödet kan förbättra kvinnornas psykologiska och 

emotionella välmående och deras livskvalitet. 

 

Psykologiskt och emotionellt stödbehov 

Ovisshet om överlevnad, risken för att återinsjukna, fertilitet och framtid (Rees, 2017), 

cancerspridning och förändrade sexuella känslor är ämnen som präglade de unga 

kvinnornas oro (Ahern et al., 2016). Hantering av ovissheten respektive rädslan var 

framträdande behov hos kvinnorna (Farrelly et al., 2012). De kände sig emotionellt sårbara 

utifrån deras erfarenheter av cancerbehandlingen och hur behandlingen påverkade deras 

framtid. Rädslan och ovissheten om återinsjuknande och fertilitet skapade en otillförlitlig 

framtid för dem (Rees, 2017), medan rädslan ledde till att de sökte vård tidigt och deltog i 

screening (Labrie, Ludolph & Schulz, 2017). De flesta var rädda för återinsjuknande, men i 

studien av Thewes et al. (2013) framkom att grad av bröstcancer, tidigare erfarenhet av 

sjukdomen, socialt stöd och föräldraskap inte hade någon koppling till rädsla för 

återinsjuknande. 

 

De unga kvinnorna upplevde att de förlorade makten över sitt liv, vilket relaterades till 

deras unga ålder vid diagnos (Rees, 2017). De som har invasiv bröstcancer har en ökad risk 

för att drabbas av psykisk ohälsa jämfört med dem som inte har bröstcancer. Risken visade 

sig vara som högst under det första året efter erhållen diagnos (Yang et al., 2017). De 

kvinnor som var unga vid diagnostisering hade en ökad risk för depression och ångest 

(Borstelmann et al., 2015; Yang et al., 2017). Ung ålder var den enda riskfaktor som kunde 

identifieras för stressrelaterade sjukdomar. In situ-patienter var benägna till förhöjd 

kortvarig risk för psykiatrisk läkemedelsbehandling (Yang et al., 2017). Depressiva 

symtom förknippades med tillfredsställd partnerrelation, smärta hos patienten, funktionellt 

och fysiskt välbefinnande (Milbury & Badr, 2015). God emotionell hälsa var däremot 

kopplat till tillfredsställelse med livet (Olsson et al., 2017) medan psykologisk funktion, 

ångest och stressfulla påfrestningar var i högre grad associerat med (Thewes et al., 2013) 
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rädsla för återinsjuknande (Thewes et al., 2013).  

 

Livskvaliteten var försämrad hos kvinnorna med sämre förmåga att socialisera sig 

(Kroenke et al., 2013). Lektioner i självhypnos hjälpte patienter med bröstcancer att öka 

deras funktionella välbefinnande, vilket manifesterade sig som att de upplevde att deras 

livskvalitet ökade och att de kunde njuta mer av livet. Patienterna (Forester-Miller, 2017) 

upplevde att stödet som de hade fått genom självhypnos var användbart i deras 

livssituation (Forester-Miller, 2017).  

 

De som inte hade barn framförde sin oro angående frågor kring infertilitet, jämfört med de 

kvinnor som redan hade barn. Kvinnorna hade önskat att skaffa barn innan de fick sin 

bröstcancerdiagnos och manifesterade sin oro kring behandlingsbetingad infertilitet. De 

kvinnor som inte uttryckte någon större oro för infertilitet, uppgav att den största 

anledningen var att de redan hade barn (Villarreall-Garza et al., 2017).  

 

Socialt stöd 

Kvinnornas nivå av hopplöshet minskade när deras sociala stöd ökade. Personer som 

bodde i ensamhet hade en högre nivå av hopplöshet och lägre nivå av stöd än de som 

bodde med sin familj (Öztunç, Yeşil, Paydaş & Erdoğans, 2013). Kvinnor som levde i 

parrelation men som inte fick stöd från sin partner hade ett samband med ångest 

(Borstelmann et al., 2015). Om kvinnorna hade någon att anförtro sig åt, minskade antalet 

icke tillgodosedda behov. Exempel på icke tillgodosedda behov var att kunna hantera 

känslor av sorgsenhet, rädslan att utveckla cancer och hantera känslor av ensamhet. Det 

fanns ett samband mellan högre antal icke tillgodosedda behov och kort tid sedan de fick 

reda på risken att de kan utveckla bröstcancer (Farrelly et al., 2012).  

 

I Wallner et al. (2017), där deltagarna var mellan 20–79 år, fanns en koppling mellan ålder 

och nätverkets storlek, där högre ålder var relaterat till ett mindre nätverk. Kvinnors 

civilstånd var avgörande för nätverkets storlek, då ensamma kvinnor hade ett mindre 

nätverk jämfört med de som var gifta. Deltagarna belyste att deras stödjande personer 

kunde bidra med stöd vid beslutsfattning, läkarbesök och behandlingar samt fysisk närvaro 

och emotionellt stöd vilket ledde till att kvinnorna värderade sina stödjande personer högt 

(Wallner et al., 2017). De som hade barn och ett socialt nätverk var mer tillfredsställda 

med livet (Olsson et al., 2017). Bredare nätverk innebar bättre livskvalitet. Bidragande 

faktorer till förbättrat fysiskt, socialt och emotionellt välmående var både emotionella och 

informativa stödinsatser (Kroenke et al., 2013).  

 

Kvinnor som hade uteblivit från sitt arbete på grund av bröstcancern, rapporterade att de 

förlorade stor del av sin inkomst till följd av missad arbetstid efter att de fick sin diagnos 

(Jagsi et al., 2017) och det fanns ett samband mellan ekonomisk osäkerhet och ångest 

(Borstelmann et al., 2015). De som arbetade var mer tillfredsställda med livet än de som 

var sjukskrivna på heltid. De upplevde att de fick socialt stöd från sina arbetsgivare och 

kollegor, vilket var sammankopplat till högre tillfredsställelse med livet (Olsson et al., 

2017).   

 

Sjuksköterskans möjlighet att ge stöd 

 

Sjuksköterskans informerande roll 

Det fanns bristande kunskaper om riskfaktorer vid bröstcancer hos de unga kvinnorna 

(Labrie et al., 2017). Vid hembesök från (Smith, Mannle, Livsey, Tait & Rossitch, 2017) 
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sjuksköterskan kände de sig mer komfortabla att ställa frågor och att få utbildning om 

sjukdomsprocessen när de befann sig i sitt eget hem (Smith, Mannle, Livsey, Tait & 

Rossitch, 2017). Self efficacy och kvinnornas förmåga att erhålla och söka information, var 

högre hos patienterna i kontakt med kontaktsjuksköterska jämfört med de som inte hade 

tillgång till sådan hjälp (Ahern et al., 2016).  

 

 

Sjuksköterskans stöd 

Hembesök av sjuksköterska visade sig ha en positiv inverkan på minskandet av nivån av 

påfrestningar hos kvinnor som nyligen har diagnostiserats med bröstcancer, det resulterade 

även i hög tillfredsställelse hos patienterna. Sjuksköterskan bör uppmuntras till att prata 

med sina patienter och undersöka möjligheterna att tillämpa hembesök för att på så sätt 

främja positiva resultat hos patienterna (Smith et al., 2017). Kvinnorna uppgav att behoven 

inom kategorierna stöd, omvårdnad, sjukvård och information blev tillgodosedda. Följande 

specifika icke tillgodosedda behov minskade genom sjuksköterskans vägledning: trötthet, 

oro, tankar om döden, stöd från det multiprofessionella teamet och från sjukvården samt 

informativt stöd (Ahern et al., 2016). 

 

I implementationen av så kallad shared decision-making, delad beslutsfattning, tog 

sjuksköterskor inte hänsyn till kvinnornas preferenser, utan utgick från tillskrivna 

rekommendationer. Bidragande faktorer till förekommande brister i sjuksköterskans 

yrkesutövning grundade sig i organisatoriska och ekonomiska hinder samt felaktig 

bedömning av kvinnorna i samband med tillämpning av delad beslutsfattning. Bristerna 

ledde till att de unga kvinnorna med bröstcancer missades inom vården, som orsakades av 

sjuksköterskans felaktiga bedömning av deras ålder vilket ledde till att de inte inkluderades 

när delad beslutsfattning implementerades. Detta resulterade i att ytterligare vägledning 

från ledningen krävdes från sjuksköterskornas håll för att de skulle kunna upprätthålla sitt 

stöd vid delad beslutsfattning (Berger-Höger, Liethmann, Mühlhauser & Steckelberg, 

2017).    

  

DISKUSSION  

 

Resultatdiskussion 

 

I början av denna studie fanns det inga förutfattade åsikter angående vilket sorts stöd denna 

patientgrupp behöver, däremot fanns en förförståelse att de har behov av någon form av 

stöd. Resultatet svarar mot syfte då det lyfter upp vilka stödbehov unga kvinnor med 

bröstcancer har. 

 

Denna litteraturöversikt gick ut på att beskriva unga kvinnors stödbehov i samband med 

bröstcancerdiagnos. Behov av stöd vid förändrad kroppsfunktion och livssituation, 

kvinnornas behov av stöd från omgivningen samt sjuksköterskans möjlighet att ge stöd var 

tre övergripande teman som resultatet har sin utgångspunkt i. Vårt huvudfynd var att 

kvinnorna hade stort behov av socialt stöd och stöd från sjuksköterskan på grund av deras 

sårbara situation.  

 

Resultatet visade att de unga kvinnorna behövde stöd vid förändrad kroppsfunktion. 

Fysiskt stödbehov och funktionellt stödbehov var bifynd som kom fram i resultatet. 

Fertilitet spelade en stor roll när de unga kvinnorna hade diagnostiserats med sjukdomen. 

Behandlingar kan ta lång tid att genomföra, kvinnorna upplevde att deras liv sattes på paus 
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och deras fertilitet och chans att få barn riskerades. Rädsla för återinsjuknande var något 

som de unga kvinnorna präglades av i resultatet. Unga kvinnor har oftast hela livet framför 

sig och fler år kvar att leva. I och med att dessa kvinnor har en högre risk för att 

återinsjukna samt tenderar att få en mer aggressiv form av bröstcancer, kan de behöva 

andra typer av stöd än vad äldre kvinnor med bröstcancer behöver. Det kan kopplas till det 

som Azim och Partridge (2014) och Recio-Saucedo et al. (2018) redogör för, det vill säga 

att unga kvinnor tenderar att drabbas av återinsjuknande i större utsträckning än vad äldre 

kvinnor gör (Azim & Partridge, 2014; Recio-Saucedo et al., 2018). 

 

Resultatet visade att rädsla för den ökade mortalitetsrisken var problematisk hos de unga 

kvinnorna. Det kan dels baseras på att unga kvinnor ofta får en mer aggressiv form av 

cancer och dels på grund av försenad diagnos av sjukdomen. Olika länder har olika 

riktlinjer som avgör vilka som inkluderas i screeningprogrammet för bröstcancer. Därför 

varierar åldersspannet gällande till exempel mammografiundersökning, vilket ibland 

innebär att unga kvinnor som egentligen ingår i riskgruppen inte inkluderas i 

screeningprogrammet. Vidare framkom att detta leder till att de unga kvinnorna får en 

försenad diagnos, att sjukdomen når ett svårare stadium och därmed ökar mortalitetsrisken. 

Enligt Johnson & Dickson-Swift (2008) är unga kvinnor i behov av informativt stöd från 

sjuksköterskan angående utveckling av sjukdomen samt angående de risker som kan 

drabba deras åldersgrupp. Johnson & Dickson-Swift (2008) menar att sjuksköterskan 

ansvarar för att motarbeta en försenad diagnos genom att ta i beaktning att även unga 

kvinnor kan vara i riskgruppen. 

 

I och med den höga risken för återinsjuknande och mortalitet bör den unga kvinnan få stöd 

och hjälp från både läkare och sjuksköterskor, där kontaktsjuksköterskan har en viktig 

nyckelroll, för att få hjälp med de fysiska problem och biverkningar som kan uppkomma 

med den svåra läkemedelsbehandlingen. 

 

Sjukdomen påverkade de unga kvinnornas liv och de behövde hitta ett nytt normaltillstånd 

och lära sig att acceptera sjukdomen. Behandlingen påverkade deras fertila och 

menopausala status men även deras sexualitet. Upplevelse av smärta i samband med 

samlag påverkade deras funktionella välbefinnande. Utöver de fysiska biverkningar som 

behandlingen innebär kan de funktionella problemen bidra ytterligare till upplevd 

missnöjdhet med livet, till exempel missnöjdhet med sin psykologiska hälsa och relationen 

till sin eventuella partner. Vilket leder till ett annat av våra huvudfynd, att de unga 

kvinnornas behov inte blev tillgodosedda. Det överensstämmer med det som Partridge et 

al. (2012) säger angående att de unga kvinnornas behov sällan blir tillgodosedda då det 

bland annat finns luckor i deras vård, till exempel otillräckligt fokus på deras problem och 

stödjande omvårdnad. Sjuksköterskan, eller någon annan av de professionella 

medlemmarna som samverkar i teamet runt patienten, kan hjälpa den unga kvinnan genom 

att adressera frågor rörande fertilitet samt sexuella svårigheter tidigt, vilket kan det leda till 

bättre vård och bättre beslutsfattning för den unga kvinnan (Partridge et al., 2012). 

 

En av kategorierna i resultatet var psykologiskt och emotionellt stödbehov. En 

bröstcancerdiagnos påverkade kvinnorna både psykiskt och emotionellt. Ovisshet och 

rädsla var två framträdande bifynd i resultatet. De unga kvinnorna som har drabbats av 

bröstcancer levde i ovisshet om framtiden och deras fysiska och psykiska välmående har 

påverkats av både behandlingen och av oro. Depression, ångest och stressrelaterade 

sjukdomar var associerade med ung ålder. Ussher et al. (2018) säger att behöva 

kompromissa med sin fertilitet kan associeras med psykisk ohälsa, bland annat depression, 
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låg självkänsla och ångest. Vi resonerar att de unga kvinnorna som har bröstcancer har ett 

psykologiskt och emotionellt behov av stöd, vilket kan uppfyllas av både närstående, 

sjuksköterska och/eller kurator.  

 

Huvudfyndet socialt stöd var tydligt framträdande som ett av de unga kvinnornas största 

behov när det kommer till stöd. Socialt stöd, från exempelvis partner, barn och vänner, var 

avgörande för att lindra den negativa upplevelsen och främja livskvaliteten i dessa 

kvinnors liv. Socialt stöd var en viktig faktor som till stor del uppfyllde kvinnornas behov 

av stöd. Att ha ett stort nätverk var associerat med bättre livskvalitet och högre 

tillfredsställelse med livet än de som inte hade ett stort nätverk. Om kvinnorna får bra stöd 

hemma från sin eventuella partner, från sina föräldrar eller barn, vänner etcetera, tolkar vi 

resultatet som att högt socialt stöd kan minska den mentala ohälsan. Enligt Harandi, 

Taghinasab & Nayeri (2017) påverkar det sociala stödet den mentala hälsan och är således 

en viktig faktor.  

 

Det uppfattades i denna studie som att kvinnorna behöver extra stöd från både sina 

närstående och från sjuksköterskan, vilket kopplas till det som Partridge et al. (2012) tar 

upp angående att många unga kvinnor tenderar att befinna sig i livets mest hektiska fas i 

åldrarna 19–44 år med exempelvis utbildning, familjebildning, att skapa sig en karriär 

etcetera.  

 

Den andra delen av vårt huvudfynd är betydelsen av sjuksköterskans stöd, vilket var 

mycket viktigt för de unga kvinnorna. En av sjuksköterskans sex kärnkompetenser är 

informatik (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Genom att informera de unga 

kvinnorna om riskfaktorer, behandlingar, infertilitet etcetera, kan de bygga en relation till 

kvinnorna som baseras på tillit och information. På så sätt kan de unga kvinnorna med 

bröstcancer ta informativa beslut utifrån sjuksköterskans kunskap.  

Sjuksköterskan bör stödja genom att informera om hur fertiliteten påverkas, om det finns 

möjligheter till fertilitetsbevarande åtgärder samt genom att vara närvarande och visa att 

hon lyssnar, vilket även Partridge et al. (2012) uppger.  

 

I resultatet framkom det att unga kvinnor missades av sjuksköterskan under 

rekryteringsfasen till studien av Berger-Höger et al. (2017). Detta på grund av 

förekommande brister i sjuksköterskans arbetssätt då felaktig bedömning kunde uppstå.  

Det är viktigt att ha en medvetenhet om den maktposition som vårdgivaren har i relation 

till patienten (Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet, 2017). 

Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden och har det främsta ansvaret för att bedöma 

patientens hälsotillstånd i samband med patientens dagliga liv, samtidigt som hon måste 

beakta de närstående samt patientens livssammanhang (Florin, 2014). Utifrån 

värdegrunden för omvårdnad skall hon alltid vara uppmärksam och ha ett öppet 

förhållningssätt i mötet med patienten med tanke på patientens utsatthet i att de är beroende 

av vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

 

Sjuksköterskans stöd och hennes informativa kompetens var hälsofrämjande för 

kvinnornas välmående. Det framkom att kvinnornas kontakt med sjuksköterskan ledde till 

skapandet av en trivsam miljö som ökade de förutsättningar som gynnar patientens 

välmående. Ökad tillfredsställelse, minskade påfrestningar, minskade icke tillgodosedda 

behov och ökad delaktighet var förändringar som noterades. Förslagsvis bör 

sjuksköterskan tillämpa stödjande insatser parallellt med den informativa rollen och i 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taghinasab%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29038699
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nayeri%20TD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29038699
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samband med kommunikation, bildning av relationer och uppmuntran av patientens 

självbestämmande. Detta är möjligt genom att sjuksköterskan bör betrakta varje patient 

som den unika individen hen är, med sina unika behov och som är expert på sitt eget 

vårdbehov (Sheffield, 2018), precis som kärnkompetensen personcentrerad omvårdnad 

handlar om. Stödinsatser skapar förutsättningar för uppmuntran av effektivare 

kommunikation under relationsskapandet. Resultatet visade att personlig kontakt med 

sjuksköterskan är fördelaktigt för skapandet av relationer och uppfyllande av stödbehov. 

Renouf et al. (2014) framhävde att deltagarna i deras studie föredrog personlig kontakt 

med sjuksköterskan. Vi fick uppfattningen utifrån resultatet att utan skapandet av 

relationer, minskar patienternas motivation till delaktighet i sin egen vård, vilket leder till 

bristfälliga förhållningssätt utifrån sjuksköterskans yrkesroll. 

 

Huvudfyndet i resultatet visade att stödet från både sjuksköterska och närstående inte bara 

var lika viktiga utan också avgörande för kvinnornas välmående. Båda parterna bidrog med 

unika insatser för patientens vård vilket kompletterade varandra på olika sätt. 

Sjuksköterskans kunnighet utifrån ett vetenskapligt perspektiv respektive de närståendes 

stöd och engagemang värderades lika hög av kvinnorna. Kvinnorna prefererade att söka 

stöd antingen hos sjuksköterskan eller hos närstående beroende på situationen de befann 

sig i under sjukdomens gång. Detta överensstämmer med rekommendationerna av Svensk 

sjuksköterskeförening (2017b) gällande sjuksköterskans förhållningssätt i sitt 

yrkesutövning. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017b) betyder kompetensen 

samverkan i team att medlemmarna i teamet kompletterar varandras kompetenser, en 

strävan efter att främja kontinuitet och skapa dialog för att på så sätt gemensamt kunna lära 

och fatta beslut för att uppnå god och säker vård för patienten. Vidare är kommunikation 

med patienten, de närstående samt de andra i teamet en viktig del av sjuksköterskans arbete 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Tack vare samverkan i team kan de unga 

kvinnorna söka stöd hos flera medlemmar i teamet, som alla besitter olika kunskaper och 

roller. Utan stödet från teamet skulle den unga kvinnan vara ensam i kampen mot 

bröstcancer. 

 

Metoddiskussion  

 

I denna studie valdes en litteraturöversikt för att öka kunskapen om forskningsfältet unga 

kvinnor med bröstcancer och vilka stödbehov de har. Det hade varit mer intressant att göra 

en intervjustudie för att belysa deras upplevelse av att vara ung och leva med bröstcancer, 

men tiden hade inte räckt för att göra en sådan med god kvalitet. Vid datainsamlingen har 

artiklar med varierande innehåll valts för att kunna presentera en bred bild av de unga 

kvinnornas stödbehov. Inspirationen till vårt studieämne uppstod efter genomläsningar av 

intervjuer på dagstidningars och livsstilsmagasins hemsidor som beskrev unga kvinnors 

upplevelser av och rädslor kring att leva med bröstcancer i ung ålder. Den essensen ville vi 

undersöka i denna studie, men artikelsökningen resulterade inte i så många artiklar som 

speglade det ämnet. Istället resulterade sökningen i fler kvantitativa än kvalitativa artiklar. 

Gruppen unga kvinnor valdes dels för att det inte är välkänt att unga kvinnor drabbas av en 

aggressivare form av cancer med hög mortalitetsrisk och dels för att kunna spegla den 

svåra situation de befinner sig i. Den svåra situationen inkluderar stora livsval, till exempel 

att inte kunna skaffa barn på grund av cancerbehandlingen eller att några kvinnor 

funderade på att skjuta upp eller välja bort sin behandling på grund av andra prioriteringar.  

 

Som inklusionskriterier valdes personer som har eller har haft bröstcancer, kvinnor som 
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bär på BRCA 1 eller 2 mutationen, unga kvinnor, stöd, fertilitet och behov, för att få med 

allt som skulle undersökas. I denna studie har fokus legat på unga kvinnor i åldrarna 19–44 

år. Dock kan det uppfattas som motstridigt att det i bakgrunden beskrivs att unga kvinnor 

är under 35 eller 40 år samt att kvinnor från 40 års ålder får kallelse till mammografi. 

Denna konfusion har sitt ursprung i de avancerade sökinställningarna på Cinahl där det 

bland annat finns åldersspannen vuxen 19–44 år och medelålder 45–64 år att välja på.  

19-44 år valdes eftersom att det bäst passade syftet. Trots åldersbegränsningen i 

sökinställningarna, inkluderar sökningen alla artiklar som nämner åldern 19–44 år, även de 

studier som handlar om kvinnor yngre än 19 år och äldre än 44 år. Därför förekommer 

även 40–44 åringar och äldre åldrar i de artiklar som analyserades. Artiklar som handlade 

om kvinnor under 19 år, eftersom tonåringar och barn inte var vår fokusgrupp, 

exkluderades. Under datainsamlingen var det svårt att hitta artiklar med endast unga 

kvinnor i åldrarna 19–44 år. Många artiklar i vårt sökresultat inkluderade förvisso kvinnor 

som var över 18 år, men vissa deltagare kunde vara uppemot 79 år. Vi har försökt att 

framhäva de resultat som speglar de unga kvinnornas behov genom att lägga mindre fokus 

på de resultat som inkluderar kvinnor över 44 år. 

 

Endast studier som är peer reviewed har inkluderats för att stärka trovärdigheten i att de är 

vetenskapliga, som Henricson beskriver (2017). Alla inkluderade artiklar har antingen ett 

etiskt godkännande eller har ett stycke om hur de har tagit hänsyn till forskningsetik. Vid 

forskning på människor bör forskarna ta hänsyn till etik. Då denna studie undersöker vilka 

behov unga kvinnor med bröstcancer har, vilket kan upplevas som en sensitiv fråga, 

baserades resultatet på artiklar som hade tagit hänsyn till etiska frågor eller har blivit 

godkända av en etisk kommitté. 

 

Till en början hade denna studie ett annat syfte men det ändrades under arbetets gång då 

det var för specifikt. Det var svårt att hitta artiklar som kunde svara på vårt dåvarande 

syfte. Detta resulterade i att databassökningen behövdes göras om och leta fram nya 

artiklar, vilket i sin tur genererade fler relevanta artiklar. Efter vårt respondentskap 

reviderades syftet ytterligare en gång, vilket speglar studiens innehåll bättre. 

 

Databaserna Cinahl och PubMed har använts, båda är inriktade på omvårdnadsforskning. 

Genom att använda två stycken databaser kunde sökresultatet breddas och öka antalet 

relevanta träffar (Henricson, 2017). Något som skulle kunna ha gjorts annorlunda är att 

söka i ytterligare databaser, använda fler sökord och inte avgränsa publiceringen till de 

senaste fem åren. Vår handledare rekommenderade att söka efter den senaste forskningen 

på området, vilket valdes, men om sökningen inte hade begränsats hade det kanske fått 

fram ännu fler relevanta, men äldre, sökträffar. 

 

Då artiklarna har översatts från engelska till svenska i denna studie, kan det ha påverkat 

studiens trovärdighet med tanke på att våra språkliga och metodologiska kunskaper kan 

vara begränsade (Kjellström, 2017). En av oss författare har svenska som modersmål och 

en har engelska som modersmål, vilket kan ha påverkat tolkningen av artiklarna gällande 

förståelse av innehållet respektive översättning till svenska. Tolkningen av artiklarnas 

resultat hade kanske blivit annorlunda om en annan person hade tolkat dem.  

 

Under skrivprocessens gång har studien granskats av både handledare och kurskamrater i 

handledningsgruppen vid ett flertal tillfällen. Om exempelvis handledare och 

handledningsgruppen granskar resultatet och analysprocessen ökar både validiteten och 

trovärdigheten (Henricson, 2017).  
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Alla artiklar har kvalitetsgranskats utifrån bilaga A och artiklar med låg kvalitet (III) har 

exkluderats. Varje enskild artikel har granskats och sedan bedömt att de har hög kvalitet (I) 

eller medel kvalitet (II). Att granska kvaliteten hos artiklarna var en utmaning då det var 

svårt att bedöma de artiklar som fick kvalitetsbedömningen II. I bedömningsunderlaget är 

bara kriterierna för I och III beskrivna, II är beskrivet endast som ett mellanting av I och 

III, vilket upplevs som otydligt. För att inte vara subjektiva i kvalitetsbedömningen har ett 

objektivt förhållningssätt antagits. Det är första gången som en sådan granskning av 

forskningsartiklar utförs, därför finns en risk att kvalitetsbedömningen skulle se 

annorlunda ut om någon annan skulle göra en kvalitetsbedömning av artiklarna.  

 

De kvalitativa artiklarna gav mycket tyngd i vårt resultat eftersom många meningsbärande 

enheter påträffades i de artiklarna. Det var svårare att finna tyngd i de kvantitativa 

artiklarna då deras resultat bestod till största delen av tabeller och inte så mycket text. De 

meningsbärande enheterna som har inkluderats från de kvantitativa artiklarna kommer från 

texten i deras resultatdel och inte från tabellerna, vilket kan ha påverkat innehållet i vårt 

resultat eftersom tabellerna innehåller relevant kvantitativ information. Att analysera 

tabellernas värden var svårt, därför inkluderades resultatet i textform istället.  

 

Stundvis har det tolkats på olika sätt hur examensarbetet skall skrivas, exempelvis hur 

resultatdiskussionen skall skrivas. Genom att diskutera och läsa i metodlitteratur har vi 

kunnat enas om gemensamma beslut. Diskussionerna sinsemellan har gynnat samarbetet 

och har förbättrat våra pedagogiska metoder att kunna förklara och argumentera för vår 

sak. Som nybörjare inom vetenskapligt skrivande som aldrig har gjort en studie på 

kandidatnivå tidigare, kan kvaliteten på studien ha påverkats. 

 

Artiklarna som har analyserats är utförda i Australien, Tyskland, USA, Schweiz, Sverige, 

Storbritannien, Turkiet och Mexiko. Alla länderna ligger i västvärlden eller är 

industriländer, vilket innebär att vårt resultat bör kunna tillämpas i Sverige. Dock finns 

förståelse för att olika länder har olika regelverk och rutiner. Till exempel har inte alla 

länder infört kontaktsjuksköterska som ett särskilt stöd till kvinnor under cancerbehandling 

och riktlinjer gällande ålder för att inkluderas i screeningprogram varierar mellan länder 

världen över. 

 

Slutsats 

 

De problem som unga kvinnor med bröstcancer drabbas av har gett upphov till 

påfrestningar som är plågande för denna patientgrupp såsom psykologiska, fysiska, 

emotionella och funktionella påfrestningar. Därför var det svårt för de unga kvinnorna att 

uppleva välmående i samband med sin sjukdom. Den sårbara situation de befann sig i 

orsakade ett hinder för att kunna tillfredsställa deras behov under sjukdomens gång. De 

unga kvinnornas största behov är stödinsatser både sociala insatser från deras närstående 

samt stöd från sjuksköterskan, vilka ingår i och samverkar i kvinnans team. Båda 

varianterna av stöd är lika viktiga och meningsfulla, men på olika sätt, och värderades högt 

av deltagarna. 

 

Fortsatta studier 

Ett område som inte är så beforskat är män som drabbas av bröstcancer. Kvinnor över 74 

år inkluderas inte längre i screeningprogrammet och är således en riskgrupp för att 

utveckla bröstcancer. Därför vore det intressant att sätta sig in mer i båda ämnena, men 
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valet blev unga kvinnor och bröstcancer istället då det området är mer beforskat än kvinnor 

över 74 år respektive män som har bröstcancer. Anledningen till att beskriva unga kvinnors 

behov av stöd är att dessa kvinnor kan vara mer utsatta för sjukdomen än kvinnor mellan 

40–74 år, men det finns mindre forskning om ämnet unga kvinnor då det inte är lika många 

som insjuknar i bröstcancer jämfört med äldre kvinnor. Våra förhoppningar är att det 

kommer att forskas mer om unga kvinnor med bröstcancer i framtiden.   

 

Klinisk tillämpbarhet  

Förhoppningsvis kan denna studie leda till att fler unga kvinnor blir medvetna om att de 

kan drabbas av bröstcancer, till exempel genom information från sjuksköterskan. 

Sjuksköterskans stöd är av stor betydelse för den unga kvinnan. Förhoppningsvis blir 

sjuksköterskor informerade om att även unga kvinnor kan drabbas, så att de kan bemöta 

dessa patienter på ett personcentrerat sätt och på så sätt stödja dem före och efter diagnos. 

Sjuksköterskan kan träffa på dessa patienter i de flesta vårdsammanhang, men kanske 

främst i primärvården. Om sjuksköterskan lyssnar på den unga kvinnans oro om knöl i 

bröstet, tar henne på allvar samt remitterar vidare henne för undersökning så kan dessa 

patienter få sin diagnos mycket tidigare, vilket innebär en större chans för överlevnad.  
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I 
 

                         BILAGA A 

 

Tabell 3. 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 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 



           

 

II 
 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.
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Tabell 4. Matris över inkluderade artiklar  

         BILAGA B 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ahern, T., Gardner, 

A., & Courtney, M. 
 
2016 
 
Australien 
 

Exploring patient 

support by breast 

care nurses and 

geographical 

residence as 

moderators of the 

unmet needs and 

self-efficacy of 

Australian women 

with breast cancer: 

Results from a 

cross-sectional 

nationwide survey. 

Att undersöka om 

kontaktsjuksköterskans 

tjänster bidrar till 

minskade icke 

tillgodosedda behov 

under behandling mellan 

boende i städer och 

boende på landsbygden. 

Design: Tvärsnittsstudie  

Urval: Kvinnliga respondenter 

över 18 år, av varierande 

etnicitet som hade genomgått en 

cancerbehandling under de 

senaste 6 månaderna. 

Datainsamling: Digital 

enkätundersökning. 
Analys: Programmet IBM SPSS 

användes under analys. 

Variablernas deskriptiva statistik 

beräknades för att fastställa 

resultats sammandrag.  
 

N = 902 
(0) 

 

Kvinnor i kontakt med 

kontaktsjuksköterska visade 

minskat antal icke tillgodosedda 

behov gällande trötthet, oro, 

funderingar om döden, patientvård, 

stödet från sjukvårdspersonalen och 

inom sjukvården samt informativt 

stöd. Dessutom ökade deras self 

efficacy när det gäller exempelvis 

att ta del av information, förståelse 

och engagemangsnivå kring 

egenvård jämfört med kvinnor som 

saknade tillgång till stödet av 

kontaktsjuksköterska. 

P  

II 

Berger-Höger, B., 

Liethman, K., 

Mühlhauser, I., & 

Steckelberg, A. 
 
2018 
 
Tyskland 
 

Implementation of 

shared decision-

making in 

oncology: 

development and 

pilot study of a 

nurse-led decision-

coaching 

programme for 

women witch ductal 

carcinoma in situ. 

Att genomföra ett 

informerat samtycke på 

bröstcancer  
mottagningar. 
 

Design: En kvalitativ pilotstudie. 

Datainsamling: Enkäter samt 

videoinspelningar. Urval: Bland 

de 27 respondenterna 

representerades patienter, 

specialistsjuksköterskor och 

studenter inom vårdvetenskap.  
Analys: Deskriptiv analys 

utfördes på den kvalitativa datan 

och medelvärdet och den 

kvantitativa datan kalkylerades. 
 
 

N = 27 
(0) 

 

Sjuksköterskor använde sig av 

bristfälliga arbetsinstrument som 

dels grundades i organisatoriska 

skäl och dels i finansiella 

svårigheter. Bristerna ledde i sin tur 

till att bröstcancerpatienter missades 

inom vården. Detta orsakas av 

felaktig bedömning av kvinnor i 

samband med tillämpning av delad 

beslutsfattning p.g.a. deras ålder 

eller utbildningsnivå under 

rekryteringsfasen.   
 

RCT  

II 
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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 

Borstleman, N. A., 

Rosenberg, S. M., 

Ruddy, K. J., 

Tamimi, R. M., 

Gelber, S., 

Schapira, L., Come, 

S., Borgse, V., 

Morgan, E., & 

Partridge, A. H. 
 
2015 
 
USA 
 

Partner support and  
anxiety in young 

women with breast 

cancer. 
 

Att utreda sambandet 

mellan stödet från 

partner och ångest. 

Design: Kohortstudie 
Urval: Kvinnliga 

bröstcancerpatienter under 40 år. 

Inklusionskriterierna var 

bröstcancer i stadium I-III.    
Datainsamling: 

Enkätundersökning 
Analys: SAS version 9.4. 

användes vid analysprocessen. 

N = 675 
(400) 

 

14% av deltagarna var 

ensamstående och övriga hade ett 

förhållande. 20 % av kvinnorna som 

var i en relation saknade stöd. 

Sannolikheten för utveckling av 

ångestsymtom är större i icke 

stödjande förhållanden. Ytterligare 

bidragande faktorer till förekomst 

av ångestsymtom är ekonomisk 

utsatthet samt ung ålder. 

P  

II 

Farelly, A., White, 

V., Meiser, B., 

Jefford, M., Young, 

M.A., Ieropoli, S., 

Winship, I., & 

Duffy, J. 
 
2013 
 
Australien 
 

Unmet support 

needs and distress 

among women with 

a BRCA1/2 

mutation. 

Studien har tre syften. 

Att beskriva icke 

tillgodosedda behov av 

stöd hos kvinnor som bär 

på mutationen BRCA 1 

eller BRCA 2, att 

bestämma hur dessa icke 

tillgodosedda stödbehov 

kan vara relaterade till 

psykologisk stress samt 

att identifiera variabler 

som kan förutsäga nivån 

av stress och icke 

tillgodosedda behov. 

Metod: Kvantitativ studie.  

Design: Tvärsnittsstudie. 
Urval: Kvinnor över 18 år som 

är bekräftade bärare av 

mutationen BRCA 1 eller 2 och 

som har genomgått alla sina 

sessioner på ett Family Cancer 

Center (FCC).  
Datainsamling: Enkäter 
Analys: Multivariabla linjära 

och logistiska regressioner 

användes för att fastställa de 

summerade poängen för icke 

tillgodosedda behov och de 

dikotomiserade IES poängen. 

N = 279 
(0) 

 

Svarsalternativ från de deltagare 

som hade någon att anförtro sig åt i 

samband med att de testades 

positivt för mutation i BRCA1 eller 

2 genen, visade på lägre poängtal på 

frågan om stress än de kvinnor som 

inte hade någon att anförtro sig åt.   
Unga kvinnor rankade sin stress 

högre än äldre kvinnor. Civilstånd 

var signifikant relaterat till stress 

där gifta kvinnors stress var lägre än 

de som var sambos eller i relation 

utan att vara gift. Mellan icke 

tillgodosedda behov och höga 

poäng på frågor om stress fanns en 

P 

I 
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Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

     signifikant association. De kvinnor 

som svarade att de hade en måttlig 

till svår stress hade även fyra fler 

icke tillgodosedda behov än de som 

rapporterade låg eller ingen stress. 

 

Forester-Miller, H. 
 
2017 
 

USA 
 

Self-Hypnosis 

classes to enhance 

the quality of life of 

breast cancer 

patients. 

Att fastställa på vilket 

sätt bröstcancerpatienters 

livskvalitet påverkas, 

genom att lära ut 

självhypnos i en 

psykologiskt-

pedagogiskt gruppformat 

som är prisvärd och 

lättillgänglig. 

Design: Kvalitativ studie som 

deltagarna ansökte själva till.  

Urval: Inklusionskriterier var 

kvinnor med stadium I, II, III, 

eller IV bröstcancer som hade 

genomgått minst en 

behandlingsmetod efter 

operation. Datainsamling: 

Deltagarna träffades vid fyra 

grupptillfällen för session med 

självhypnos. Datainsamling 

skedde via ett 

självrapporterings-instrument. 
Analys: Så kallat paired t-tests 

gjordes av svaren från FACT-B 

instrumentet och jämförde 

deltagarnas svar före och efter 

sessionerna i självhypnos. 
 

N = 23 

(2) 

Deltagarna fick fyra lektioner i 

självhypnos, vilket hjälpte dem att 

öka deras funktionella 

välbefinnande. Deltagarnas fysiska, 

emotionella samt funktionella 

välbefinnande påverkades positivt 

enligt självrapporterings-

instrumentet som användes vid 

datainsamlingen. 86% av deltagarna 

rapporterade att de ansåg att 

självhypnos var användbart och 

100% ansåg att det har bidragit till 

deras livskvalitet. 

K 

 II 
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Jagsi, R., 

Abrahamse, P.H., 

Lee, K.L., Wallner, 

L.P., Janz N.K., 

Hamilton, A.S.,... 

Katz, S.J. 
 
2017 
 
USA 
 

Treatment decisions 

and employment of 

breast cancer 

patients: Results of 

population-based 

survey. 

Att försöka dokumentera 

mönster och 

korrelationer gällande 

missad arbetstid hos ett 

urval av kvinnor som har 

diagnosen bröstcancer. 

Särskilt fokus ligger på 

arbetserfarenhet 

associerat med den första 

operationsbehandlingen. 

De ville informera 

initiativ för att stödja 

patienter med cancer i 

deras beslut om 

behandling samt i 

övergången till 

överlevnad. 

Design: Kvantitativ studie med 

populationsbaserad 

enkätundersökning. Urval: 

Deltagarna var kvinnor i 

åldrarna 20-79 år som hade 

diagnostiserats med bröstcancer 

stadium 0 till II och som fanns 

med i SEER- registret. 

Datainsamling: Enkäter som 

mailades ut till deltagarna. 
Analys: Multivariabla modeller 

användes för att analysera datan.  
 

N = 1006 
(1496) 

 

Många av deltagarna rapporterade 

att de förlorade mycket av sin 

inkomst på grund av missad 

arbetstid efter att de fick sin 

diagnos. Flera faktorer, bland annat 

cellgifter och operation, hade ett 

signifikant samband med att de 

missade mer än 30 dagars arbete 

eller slutade att arbeta helt jämfört 

med att de missade mindre än 30 

dagars arbete. Det var mindre 

sannolikt att de med sämre hälsa 

missade arbete jämfört med de som 

hade utmärkt hälsa. 

P 

 II 

Kroenke, C. H., 

Kwan, M. L., 

Neugut, A. I., 

Ergas, I. J., Wright, 

J. D., Caan, B. J., 

Hershman, D., & 

Kushi, L. H. 
 
2013 
 
USA 
 

Social networks, 

social support 

mechanisms, and 

quality of life after 

breast cancer 

diagnosis. 
 

Att redogöra avgörande 

attribut i sociala nätverk 

för 

bröstcanceröverlevares 

välbefinnande. 

Design: En retrospektiv 

kohortstudie. 
Urval:  Deltagare var kvinnor 

minst 21 år vid första invasiv 

bröstcancerdiagnos. 
Datainsamling: Enkäter. 
Analys: Analysering och 

tolkning av material  
kategoriserades till olika teman. 

Sedan gjordes en jämförelse 

mellan diagnos, sjukdomsstadie 

och behandling. Kovarians  

N = 1139 
(427) 

 

Sociala, emotionella, fysiska och 

funktionella status var lägre hos 

kvinnor med begränsat nätverk i 

jämförelse med deltagarna i 

motsvarigheten. Dessutom upplevde 

de förstnämnda försökspersonerna 

en högre skala av antalet 

bröstcancer symptom. Varje enskild 

kontakt i det sociala nätverket 

bidrog till högre livskvalitet hos 

patienten. Icke negativ social 

interaktion var betydelsefullt för  

R 
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   beräknades och datan 

stratifierades. 

 deltagaren.  

Labrie, N. H., 

Ludolph, R., & 

Schulz, P. J. 
 
2017 
 
Schweiz 
 

Investigating young 

women´s 

motivations to 

engage in early 

mammography 

screening in 

Switzerland: results 

of a cross-sectional 

study. 

Kartläggning av 

orsakssambandet till 

unga kvinnors 

deltagande i 

screeningprogram. 

Design: En tvärsnittsstudie.                                                                                                                                                

Urval: Genomfördes hos 30-49 

åriga kvinnor i olika delar av 

landet.      

Datainsamling: Digital 

enkätundersökning. 

Analys: Statistikprogrammet 

SPSS användes vid 

dataanalysen. Variablerna 

fastställdes med hjälp av 

Pearson´s r. 

N = 918 

(58) 
Rädsla, ömtålighet och 

betydelsefullhet samt region är 

avgörande faktorer till unga 

kvinnors initiativ i engagemang i 

bröstcancerscreening. 

Sjukdomskännedom, 

utbildningsnivå samt antagande om 

risk hade ingen påverkan på 

kvinnornas positiva inställning mot 

screening. 

P 

II 

Milbury, K., & 

Badr, H. 
 
2013 
 
USA 
 

Sexual problems, 

communication 

patterns, and 

depressive 

symptoms in 

couples coping with 

metastatic breast 

cancer. 

Att undersöka 

sammankopplingen 

mellan problematik kring 

sexualitet, nedstämdhet 

samt 

kommunikationsmönster 

mellan patienter med 

metastaserad bröstcancer 

och deras partner.   
 

Design: En tvärsnittsdesign. 

Urval: Patienter med 

bröstcancerdiagnos inklusive 

metastaser, samt deras 

respektive partner. 
Datainsamling: Enkät via post. 
Analys: Data analyserades med 

flernivå Proc mixed 

tillvägagångssätt för att prova 

den oberoende datan för att  

N = 397 
(165) 

 

Förekommande bristfällig dialog 

mellan patienter och patientens 

partner upplevs ofta som depressiva 

symtom och problem kring intima 

relationer. Med hjälp av 

patientjournalen utfördes en 

jämförelse mellan smärta, 

funktionellt och fysiskt välmående 

R 
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   säkerställa den sannolika 

bedömningen. 

 samt dyiadic adjustment.  

Olsson, M., 

Nilsson, M., Fugl-

Meyer, K., 

Petersson, L.M., 

Wennman-Larsen, 

A., Kjeldgård L., & 

Alexanderson, K. 
 
2017  
 
Sverige 
 

Life satisfaction of 

women of working 

age shortly after 

breast cancer 

surgery. 

Att utforska 

tillfredsställelse av livet i 

helhet med olika 

livsdomäner, och dess 

association med hälso- 

och sociala variabler en 

till två månader efter 

bröstcanceroperation. 

Design: Tvärsnittsstudie. 

Urval: Kvinnor i åldern 20-63 

år, som har drabbats av 

bröstcancer, som jobbade del- 

eller heltid vid tiden för diagnos, 

men som inte har haft 

bröstcancer tidigare, som inte 

har distala metastaser och som 

inte har genomgått cellgifter före 

operationen. 
Datainsamling: Enkäter. 
Analys: Den insamlade datan 

jämfördes mot en referensgrupp 

i en tidigare kohortstudie. 

Associationer mellan så kallade 

LiSat-11 och social och 

demografiska faktorer samt 

behandlings- och hälsorelaterade 

variabler analyserades med hjälp 

av multivariabel logistisk 

regression. Fyra sociala 

N = 605 

(0) 

Kvinnorna var efter operationen 

mindre tillfredsställda med livet, 

speciellt med deras sexualliv. Trots 

att de flesta av variablerna var 

förknippade med tillfredsställelse, 

var det bara sex variabler (att 

arbeta, att ha barn, att ha 

emotionellt respektive 

informationsgivande socialt stöd 

samt att ha god emotionell och 

fysisk funktion) som var positivt 

förknippat med tillfredsställelse av 

livet i stort. Om kvinnan hade 

socialt stöd samt god emotionell 

och kognitiv funktion, visade det sig 

att oddskvoten var högre för 

tillfredsställelse i majoriteten av 

domänerna. 

CCT  
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   variabler som är associerade 

med tillfredsställelse över livet 

analyserades. 

   

Rees, S. 
 
2017 
 
Storbritannien 
 

“Am I really gonna 

go sixty years 

without getting 

cancer again?” 
Uncertainty and 

liminality in young 

women´s accounts 

of living with a 

history of breast 

cancer. 
 

Att utforska unga 

brittiska kvinnors 

uppfattningar och 

upplevelser av att leva 

med bröstcancer. Fokus 

ligger på hur sjukdomen 

påverkar den unga 

kvinnans identitet och 

livsväg. 
 

Design: Kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer som 

transkriberades. 

Urval: Kvinnor som 

diagnostiserades med 

bröstcancer i 18- 45 åldern, som 

inte är under pågående 

behandling (förutom preventiv 

läkemedelsbehandling) och som 

fick sin diagnos mellan ett till tio 

år sedan. 
Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer. 
Analys: (Social formalist) 

grundad teori användes för att 

analysera datan.  
 

N = 20 

(0) 

Ovisshet var ett signifikant tema i 

denna studie. Ovisshet delades in i 

två grupper 1) ovisshet gällande 

återinsjuknande och att vara fri från 

cancer, 2) ovisshet gällande fertilitet 

och deras framtida livsväg. 

Intervjuerna visade tydligt att ålder 

är en signifikant faktor för de unga 

kvinnornas liv efter att ha fått 

behandling mot bröstcancer, de 

måste leva länge i ovisshet om att 

cancern kan komma tillbaka. De 

unga kvinnornas liv sätts på paus, 

de fick finna en balans mellan 

barnönskan och att förebygga 

återinsjuknande i cancer.  
Rädslan och ovissheten blev 

sammanlänkade till en osäker 

framtid för deltagarna i studien. 
 
 

K 
I 
 



           

 

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 

Arbetsmaterial, får ej kopieras.  X 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Smith., R., Mannle, 

S.E., Livsey, K.R., 

Tait, E., & 

Rossitch, J. C. 
 
2017 
 
USA 
 

Where Fear Begins: 

The Effect of a 

Nurse Navigator 

Home Visit to 

Decrease Distress in 

Newly Diagnosed 

Breast Cancer 

Patients. 

Att undersöka och 

fastställa hur hembesök 

av en sjuksköterska, som 

gav stöd och 

information, påverkar 

och minskar 

påfrestningen hos 

kvinnor som har 

nydiagnostiserad 

bröstcancer. 

Design: Pilotstudie med 

deskriptiv-explorativ design. 

Urval: Kvinnor som har 

genomgått bröstbiopsi vilket 

resulterade i diagnosen 

bröstcancer. 
Datainsamling: 

Enkätundersökning före och 

efter sjuksköterskans hembesök. 
Analys: The National 

Comprehensive Cancer Network 

(NCCN) Distress Thermometer 

and Questionnaire användes för 

att jämföra de två enkäterna som 

besvarades före respektive efter 

hembesöket. 
 

N = 11 

(20) 

Patienter med nyligen 

diagnostiserad bröstcancer fick 

hembesök av en sjuksköterska som 

gav stöd samt undervisade 

patienterna i sjukdomsprocessen. 

Att vara i sitt eget hem bidrog till att 

patienterna kände sig mer 

komfortabla att ställa frågor till 

sjuksköterskan. 
Enkätsvaren, som fylldes i före 

hembesöken visade på höga nivåer 

av påfrestning hos deltagarna. 

Resultatet av enkätsvaren efter 

hembesöket indikerade en 

signifikant minskning av 

påfrestningar jämfört med före 

hembesöket. Hembesöken av en 

sjuksköterska hade en positiv 

påverkan på patienternas 

påfrestningar.  
 

K 

II 

Thewes, B., Bell, 

M. L., Butow, P., 

Beith, J., Boyle, F., 

Friedlander, M., & 

McLachlan, S. A. 

 
2013 

Psychological 

morbidity and stress 

but not social 

factors influence 

level of fear of 

cancer recurrence in 

young women with 

early breast cancer: 

Att studera samband 

mellan rädsla för 

återinsjuknande, psykisk 

ohälsa och diverse 

sociala faktorer. Även 

vidare granskning av 

kliniska nivåer av 

fruktan för 

Design: Tvärsnittsstudie. 

Urval: Kvinnor mellan 18 till 45 

års ålder vid diagnostisering, 

som fick diagnos inom det 

senaste året vid rekrytering. 

Försökspersoner med 

cancerstadium högre än II 

exkluderades.  

N = 218 
(18) 

 

Studien hittade en koppling mellan 

mätbara element av psykisk ohälsa 

som exempelvis ångest, kognitiva 

prestationer samt livets 

påfrestningar och rädsla för 

återinsjuknande (FCR). Däremot 

visade resultatet att kännedom om 

sjukdomen, socialt stöd och attityd 

K 
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Australien 
 

results of a cross-

sectional study. 

återinsjuknande och dess 

samband till 

generaliserat 

ångestsyndrom och 

hypokondri. 

Datainsamling: Digital 

enkätundersökning. 
Analys: En statistisk metod 

användes vid analysprocessen. 
 

 till framtida graviditeter inte hade 

någon signifikant association till 

FCR. 43% och 36% av deltagarna 

med FCR uppfyllde kriterierna för 

screening av hypokondri och 

generaliserat ångestsyndrom.   

 

Villareall-Garza, 

C., Martinez-

Cannon, B. A., 

Platas, A., Mohar, 

A., Patridge, A. H., 

Gil-Moran, A.,… 

Castro-Sanchez, A. 

2017   
 
Mexiko  
 

Fertility concerns 

among breast 

cancer patients in 

Mexico. 

Att utvärdera bekymmer 

kring risker gällande 

infertilitet bland unga 

kvinnor med bröstcancer 

i Mexiko i två olika 

remiss center. 

Design: Tvärsnittsstudie. 

Urval: Kvinnor under 40 år vid 

diagnos, som nyligen hade blivit 

diagnostiserad eller som tidigare 

hade fått diagnos. 
Datainsamling: Enkät. 
Analys: Analys utfördes med 

hjälp av ett statistikprogram.  
 

N = 134 
(0) 

 

Av alla deltagare hade 55% 

partners, 35,1% hade inga barn och 

48% hade önskan att skaffa barn 

innan de fick besked om 

bröstcancer. Bara 3 % hade råd med 

sjukvårdskostnaderna. 44% var 

bekymrade över infertilitet. Utav de 

nyligen diagnostiserade patienterna 

som ville bli gravida i framtiden var 

det 17,2 % som uttryckte bekymmer 

om att vara inkapabel att ta hand om 

sina barn vid återinsjuknande. 

Studien visade att 

infertilitetsbekymmer hade stort 

inflytande på patienternas 

förhållningssätt 

angående barnskaffande före de fick 

besked om sjukdomen. 30,6% kom 

ihåg att de hade haft läkarsamtal om 

riskfaktorer angående infertilitet. 
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Wallner, L. P., Li, 

Y.,, McLeod, M. 

C., Hamilton, A, S., 

Ward, K. C., 

Veenstra, C. M.,... 

Hawley, S. T. 
2017  
  
USA 
 

Decision-support 

networks of women 

newly diagnosed 

with breast cancer. 

Att undersöka hur 

kvinnor med bröstcancer 

påverkas av att delta i 

nätverk gällande 

beslutstöd. 

Design: Kvantitativ studie. 

Urval: Kvinnor mellan 20-79 års 

ålder. Nyligen diagnostiserad 

bröstcancer i stadium II eller 

lägre. Datainsamling: 

Enkätundersökning. 
Analys: Statistisk metod 

användes vid analysering. 
 

N = 2502 
(1170) 

 

51 % uppgav att de hade tre eller 

fler så kallade beslutstödjande 

kontakter (DSPs), 20 % uppgav att 

de hade två DSPs, 18 % hade en 

DSP och 11 % rapporterade att de 

inte hade någon DSP. Studien fann 

en koppling mellan större nätverk 

och de patienter som var i ett 

förhållande, yngre än 45 år, samt 

svarta kvinnor. Studien visade att 

det fanns en koppling mellan större 

nätverk och informerat samtycke 

gällande kirurgiska ärenden. 

P 
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Yang, H., Brand, 

J.S., Fang, F., 

Chiesa, F., 

Johansson, A.L., 

Hall, P., & Czene 

K. 
 
2016 
 
Sverige 
 

Time-dependent 

risk of depression, 

anxiety and stress-

related disorders in 

patients with 

invasive and in situ 

breast cancer. 

Att fastställa risker för 

psykisk ohälsa, som 

depression, 

stressrelaterade 

åkommor och ångest, 

bland kvinnor med in 

situ och invasiv 

bröstcancer i en nationell 

kohortstudie.  

Syftet var även att 

identifiera grupper med 

högriskpatienter genom 

att analysera en 

kohortstudie på regional 

nivå med kvinnor som 

har invasiv bröstcancer. 

Design: Kohortstudie. 

Omfattande populationsbaserad 

studie.  

Urval: Cancerpatienter som 

diagnostiserades mellan 1 juli 

2006 och 31 december 2009, 

som inte hade fått 

antidepressiva, sömnmedel, 

ångestdämpande och/eller 

lugnande läkemedelsbehandling 

före diagnos. Den nationella 

kohorten hittades via (svenska) 

cancerregistret och den regionala 

kohorten via Regionalt 

cancercentrum Stockholm 

Gotland.  
Datainsamling: Datan samlades 

in från cancerregistret, Regionalt 

cancercentrum Stockholm 

Gotland och från 

läkemedelsregistret.  
Utfallet om den psykiska hälsan 

samlades in från patientregistret. 
Analys: Standardized incidence 

ratios (SIRs) användes för att 

jämföra risken för psykisk 

ohälsa (depression, 

stressrelaterade åkommor och 

ångest) hos bröstcancerpatienter,  

Nationell kohort:  

N = 45251 

(0) 
 
Regional kohort:  

N = 7940 
(0) 

 

Att vara i ung ålder vid diagnos, 

komorbiditet, allvarliga stadier av 

bröstcancer, cellgiftsbehandling 

samt att cancern har spridit sig till 

lymfkörtlarna, var på ett oberoende 

sätt associerat med risk för ångest 

och depression hos de patienter som 

hade invasiv cancer. Det hittades 

inga kliniska riskfaktorer för de 

stressrelaterade åkommorna. De 

patienter som har invasiv 

bröstcancer hade en ökad risk för 

psykisk ohälsa jämfört med den 

kvinnliga generella populationen. 

Under det första året efter diagnos 

var risken som störst för mental 

ohälsa.   
Risken för ångest och depression 

var högst för de som fick sin 

diagnos i en ung ålder - dock fanns 

det ingen interaktion mellan ålder 

och stressrelaterade åkommor.  
 

In situ-patienter visade ingen ökad 

risk för psykisk ohälsa, förutom 

stressrelaterade åkommor. De 

visade en kortsiktig ökad risk för 

psykiatrisk läkemedelsbehandling.  
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   med vad som observerades i den 

generella kvinnliga populationen 

i Sverige, vilket stratifierades 

med tid sedan diagnos samt 

ålder. Tre modeller 

konstruerades för att analysera 

påverkan av faktorer relaterade 

till tumör, patient och 

behandling. 

   

Öztunç, G., Yeşil, 

P., Paydaş, S., & 

Erdoğan, S. 
 
2013 
 
Turkiet 
 

Social support and 

hopelessness in 

patients with breast 

cancer. 

Att identifiera nivåer av 

hopplöshet och socialt 

stöd hos kvinnor med 

bröstcancer. 

Design: Analytisk studie.  
Urval: Bröstcancerpatienter som 

fick behandling på ett turkiskt 

universitetssjukhus i staden 

Adana. Kvinnorna var över 18 

år, de fick sin diagnos över tre 

månader sedan och de 

genomgick eller hade genomgått 

cellgifter. 
Datainsamling: Datainsamling 

skedde via intervjuer genom 

"Personal Information Form", 

"Beck Hopelessness Scale 

(BHS) " och "Multidimensional 

Scale of Perceived Social 

Support" (MSPSS). 
Analys: Vid analys användes 

olika tester och deskriptiv 

statistik. 

N = 85 
(0) 

 

Nivån av hopplöshet minskade när 

det sociala stödet ökade. De 

personer som bodde i ensamhet 

hade generellt en högre nivå av 

hopplöshet och lägre nivå av stöd än 

de som bodde med sin familj eller 

släktingar. Ett statistiskt signifikant 

samband fanns mellan gradering av 

hopplöshet och utbildningsnivå, 

barnskaffande, inkomstnivå, 

sysselsättning samt partnerns 

utbildningsnivå. Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan hur 

deltagarna har graderat hopplöshet 

och socialt stöd och deras ålder. 

Kvinnor i 40-49 årsåldern tenderade 

att vara mer hoppfulla än de andra 

åldersgrupperna. 
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