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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund   
  
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som förekommer bland kvinnor. Kvinnor i den 
fertila åldern som drabbas av bröstcancer upplever oftast en mer omfattande stress med 
både psykisk och fysisk påverkan inför hur livet kommer bli nu. Många kvinnor drömmer 
om ett liv med barn och familj. För dessa kvinnor kan bröstcancer samt behandlingen 
försvåra chanserna till en eventuell graviditet samt utveckla en påverkan på sexuallivet 
med minskad sexlust. Det resulterar i en mängd känslor och ett lidande hos kvinnorna. 
Sjuksköterskor har en viktig del i vården för dessa kvinnor. Omvårdnad omfattar 
främjande av hälsa, lindra lidande, förebygga ohälsa samt återställa hälsa.  
  
Syfte  
 
Syftet var att beskriva kvinnor i den fertila ålderns upplevelser av omvårdnaden vid 
bröstcancer.  
 
Metod  
 
Denna studie genomfördes som en litteraturöversikt innefattande 15 vetenskapliga artiklar 
av kvalitativ och kvantitativ design. Databassökningar utfördes i både PubMed och 
CINAHL samt genom manuell sökning. Materialet har genomgått en kvalitetsgranskning 
enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag. 
  
Resultat 
 
Huvudteman som identifierades var; omvårdnad som inte möter kvinnans behov samt 
omvårdnad som möter kvinnans behov. Subteman som växte fram var; avsaknad av 
information gällande fertilitet och sexualitet, brist på information och kommunikation, 
otillräckligt stöd, positiva upplevelser av omvårdnad samt upplevelser av god omvårdnad 
gällande fertilitet.  
 
Slutsats 
 
Fynden visade att kvinnor med bröstcancer saknar information angående fertilitet och 
sexualitet, önskar mer stöd från sjuksköterskan och hälsorelaterad information samt 
kommunikation och även brister i omvårdnad som skapat lidande och vårdlidande hos 
kvinnor. Det har även visat att en del kvinnor har upplevt en god omvårdnad av 
sjuksköterskan med bra bemötande och varit tillfredsställda med informationen som givits.  
 
 
Nyckelord: Bröstcancer, fertilitet, lidande, omvårdnad, upplevelse  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   

ABSTRACT 
 
Background 
 
Breast cancer is the most common form of cancer found among women. Women in 
childbearing age who suffer from breast cancer can experience extensive stress with both 
psychological and physical impact on their present and future lives. Many women dream of 
a life with children and family life. Breast cancer, as well as treatment, can hamper the 
chances of a possible pregnancy. Breast cancer can also impact the woman’s sexual life 
with reduced sexual desire. This can result in emotional reactions and suffering for the 
women concerned. Nurses have an important part in the care provided for these women. 
Nursing care incorporates promoting health, relieving suffering, preventing ill health and 
restoring health.  
  
Aim 
 
The aim was to describe women in childbearing age experiences of nursing care in breast 
cancer.   
 
Method 
 
This study was conducted as a literature review comprising of 15 scientific articles of 
qualitative and quantitative design. Database searches were performed in both PubMed and 
CINAHL as well as by manual search. The material has undergone a quality review 
according to Sophiahemmet University's assessment documentation. 
  
Results 
 
Main themes identified were; nursing that does not meet women's needs and nursing that 
meets women's needs. Sub-themes that emerged were; lack of information regarding 
fertility and sexuality, lack of information and communication, insufficient support, 
positive experiences of nursing and experiences of good care regarding fertility. 
  
Conclusions 
 
The findings showed that women with breast cancer lack information about fertility and 
sexuality. Furthermore desires for more support from the nurse, health-related information 
and communication. The lack of care creates suffering and health distress in women with 
breast cancer. It has also been shown that some women have experienced good nursing 
care meeting their needs and satisfied with the information provided.  
  
Keywords: Breast neoplasms, Fertility, Suffering, Nursing care, Experience 
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INLEDNING 

Enligt World Health Organization (WHO) är bröstcancer den vanligaste cancerformen 
bland kvinnor. Globalt har 2,1 miljoner kvinnor drabbas varje år och mortaliteten är högst 
vad gäller cancerrelaterad sjukdom bland kvinnor. Under år 2018 avled 627 000 kvinnor på 
grund av bröstcancer (WHO, u.å.).  Bröstcancer är en utbredd sjukdom inom hälso- och 
sjukvården vilket gör att sjuksköterskor idag och framtida behöver lyssna på kvinnornas 
erfarenheter om att vårdas med bröstcancer för att kunna hjälpa till på bästa möjliga sätt. 
Bröstcancer innefattar en stor förändring i kvinnans liv det vill säga en påverkan på 
livskvaliteten, de psykiskt mående och med yttre förändringar på kroppen. Under den 
verksamhetsförlagda utbildningen förekom det kvinnor i den fertila åldern som mitt i livet 
har drabbats av bröstcancer. Upplevelsen var att dessa kvinnor ska på något sätt balansera 
livet trots sin svåra sjukdom med krävande behandling. Denna studie bygger på att ta del 
av befintlig forskning av kvinnor i den fertila ålderns upplevelser av omvårdnaden vid 
bröstcancer. Detta för att få en ökad förståelse, stöttning och möjlighet till en bättre vård. 
Förhoppningsvis kan studien vara ett hjälpmedel för sjuksköterskor som vårdar dessa 
kvinnor och samtidigt att andra kvinnor med bröstcancer kan relatera genom att få en 
inblick i deras liknande situation. 
 
BAKGRUND 

Bröstcancer  

Bröstcancer innebär att en eller flertal celler ombildas i bröstet och delas upp okontrollerat, 
cellerna ökar i antal och utvecklas till en tumör (Andersson et al., 2004). Det är inte 
klarlagt vad som är orsaken till utveckling av bröstcancer (Bergh & Emdin, 2008). 
Däremot förekommer det en del riskfaktorer som innebär en större chans att insjukna, det 
kan handla om långvarig hormonbehandling, graviditet i hög ålder, menstruation i tidig 
ålder, övervikt, stora mängder alkoholanvändning och att menopausen inträder sent. 
Ärftlighet är även en riskfaktor när det gäller att utveckla bröstcancer, speciellt om någon 
nära anhörig, exempelvis en syster eller moder har sjukdomen (Ericson & Ericson, 2012). 
Kvinnor har den största risken att drabbas av bröstcancer. Däremot förekommer sjukdomen 
även hos män, dock inte i lika stor utsträckning (Socialstyrelsen, 2014). Efter diagnos 
påbörjas en behandling, vilken bröstcancerbehandling individen får skiljer sig från fall till 
fall. Det handlar framförallt om vilket stadium cancern är i beroende på läge, storlek och 
om det har förekommit någon spridning till andra delar av kroppen. Faktorer som ålder och 
det befintliga hälsotillstånd är också aspekter som hälso- och sjukvården behöver ta med i 
beräkningen. Vid behandling av bröstcancer är det vanligt att komplikationer och 
biverkningar uppstår, vilket ofta ger upphov till besvär och ett ökat lidande (Schmitz & 
Speck, 2010).  
 
Symtom och diagnostik 
Vid bröstcancer är symtomen oftast omärkbara, vanligaste handlar det om att personen 
upptäcker en knöl i bröstkörtelvävnaden. Hudförändring eller hud-indragning kan också 
vara symtom vid bröstcancer (Bergh & Emdin, 2008). Kvinnorna som riskerar att drabbas 
av bröstcancer är vanligtvis i 40-årsåldern och uppåt, däremot så händer det även att 
personer insjuknar i ung ålder. Vården är bättre på att upptäcka bröstcancer tidigt vilket har 
förbättrat utfallen av sjukdomen. I jämförelse med andra cancerformer som exempelvis 
lungcancer diagnostiseras personer med bröstcancer oftast vid en lägre ålder. Ungefär 19 
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procent av kvinnorna får sin diagnos vid 30–49 år medan nästan hälften blir 
diagnostiserade med bröstcancer vid 65 år eller äldre (Miller et al., 2016).  
 
Med hjälp av det rekommenderade screeningprogrammet sjunker mortaliteten gällande 
bröstcancer med 16–25 procent. För att bibehålla dessa siffror och fortsätta denna sänkning 
så bör alla kvinnor i åldern 40–47 år erbjudas screening med mammografi var 18–24 
månad för att kunna upptäcka eventuell förändring i bröstkörteln (Socialstyrelsen, u.å.). 
Det är även viktigt att kvinnor med en högre risk att drabbas av bröstcancer erbjuds en 
noggrann uppföljning genom palpation och lämplig screening av brösten (DeSantis, Siegel, 
Bandi, & Jemal, 2011). Vid misstanke om förändringar utförs det flera kontroller med 
bland annat ultraljud och en omfattande mammografi. I vissa fall är det nödvändigt med 
fin-eller mellannålsbiopsi och magnetresonanstomografi (MRT) (Socialstyrelsen, u.å.). 
 
Olika typer av bröstcancer  
Det finns olika typer av bröstcancer som är belägna på olika ställen och tillväxten ter sig 
annorlunda. Den vanligaste typen heter duktal cancer som är belägen vid bröstkörtlarnas 
körtelrör, den kan också finnas i omgivande vävnad (Sharma, Dave, Sanadya, Sharma, & 
Sharma, 2010). Den andra typen heter cancer in situ, denna form har inte spridit sig till 
andra delar utan växer där den uppkommit i körtelgången. Tredje typen heter Invasiv 
cancer som betyder att tumören sprider sig till omgivande stödjevävnad, denna form kan 
orsaka metastaser (Bergh & Emdin, 2008).  
 
Påverkan på utfallet av sjukdomen beror på om tumören har spridit sig till större ytor. Om 
den enbart skulle befinna sig i en körtelgång ökar chansen till tillfrisknande och minimerar 
risken att personen skulle avlida. Om den däremot skulle finnas i lymfkörtlarna är detta ett 
tecken på att tumören har existerat en längre tid och kan då spridas till andra vävnader i 
kroppen, vilket innebär att prognosen blir sämre (Ericson & Ericson, 2012).  
 
Behandlingsformer  

Cytostatikabehandling  
Vid cytostatikabehandling så dör eller förhindras delningen av cancerceller (Hassan & 
Hassan, 2003). Flera olika läkemedel kombineras för att få en bättre effekt och minska 
risken för återfall av sjukdomen (Bergh Et al. 2007). Det är vanligt med biverkningar vid 
behandlingen bland annat håravfall, illamående och besvär med diarré eller förstoppning 
(Peterson, 2003). Det finns även en högre blödningsrisk och större chans till infektioner. 
Cytostatikabehandling kan även påverka det kognitiva funktionerna (Chen, Lin, Yeh, Chai, 
& Weng, 2019).  
 
Kirurgisk behandling  
Kirurgisk behandling är den vanligaste behandlingsmetoden för personer med bröstcancer. 
Vid bröstbevarande kirurgi opereras endast tumören bort. Innan själva ingreppet utförs en 
mammografi och ultraljudsundersökning för att kontrollera tumörens läge (Bergh Et al. 
2007). Mastektomi innebär att hela bröstet opereras bort, detta anses som förstahandsval 
vid omfattande spridning, välväxt tumör, i förebyggande syfte samt om patienten önskar att 
få bröstet borttaget (Bergh & Emdin, 2008). Vid kirurgisk behandling finns det risk för 
smärta, ärrbildning och bidrar till en stor förändring för kvinnan framförallt vid borttagning 
av hela bröstet. Ingreppen kan även resultera i vätskeansamling, domningar, infektioner 
och leda till vävnadsnekros. Efter operation finns även risk för inaktivitet där den fysiska 
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formen tar skada, vilket kan vara en anledning till att många drabbas av arm- och 
axelproblem (Schmitz & Speck, 2010).  
 
Strålbehandling  
Strålbehandling utförs efter kirurgi och sker lokalt. Behandlingen bestäms utifrån tumörens 
egenskaper. Datortomografi av bröstkorgen behöver göras innan strålbehandling för att få 
en bild av tumören inför behandling. Strålbehandling efter bröstbevarande kirurgi minskar 
risken för att bröstcancern ska komma tillbaka (Bergh Et al. 2007).  
 
Bröstcancer i den fertila åldern  

Kvinnans fertila ålder börjar oftast runt 11–13 år och pågår i de flesta fall fram till 40-
årsåldern. Vid den åldern börjar de första tecken på åldrandet uppkomma bland annat 
genom menstruationsrubbningar, försämring av fertiliteten och tillslut hamnar kvinnan i 
menopaus där mensen upphör helt (Borgfeldt, Sjöblom, Strevens & Wangel, 2019). I den 
fertila åldern har många kvinnor en dröm och en längtan inför att uppleva en graviditet, 
detta kan bidra till en utlösande stressfaktor efter antal försök inte uppnås. Kvinnor som 
drabbas av bröstcancer i den fertila åldern upplever oftast en större stress och osäkerhet 
angående chansen till att bli gravida (Rodriguez, 2013). Infertilitet kan orsakas av själva 
sjukdomen i sig eller bero på att kvinnan har genomgått kemoterapi eller strålbehandling. 
Det kan resultera i skador på livmodern eller att kvinnan hamnar i tidig menopaus (Perz, 
Ussler & Gilbert, 2014). Sexuallivet är för många en primär del i livet speciellt för många 
kvinnor under 40-årsåldern som har förväntningar och hopp om familjeliv. Däremot vid 
behandling av bröstcancer utvecklar ofta kvinnorna en minskad sexlust beroende på 
hormonstörningar, kroppsliga förändringar och psykiska påfrestningar (Pinto, 2013).  

Livsförändringar att få diagnos  

Att få diagnosen bröstcancer kan beskrivas som något chockartat och är svårt att 
kontrollera. Det väcker en mängd känslor som påverkar både den psykiska och fysiska 
hälsan hos kvinnorna (“Breast cancer,” n.d.). Diagnosen innebär en stor påfrestning och en 
rädsla inför en osäker framtid. Upplevelse av en förändrad fysisk förmåga, mental hälsa 
och utseende är några av prövningar som kvinnan behöver hantera. En stor påfrestning för 
kvinnan är känslan av att bli av med sin kvinnlighet, det vill säga att tappa håret eller att 
behöva avlägsna brösten kirurgiskt. Känslorna går upp och ner som en bergodalbana med 
avsaknad harmoni (Costa Vargens & M. Berterö, 2017). Bröstcancer kopplas direkt ihop 
med döden, trots att kvinnorna var under behandling eller hade tillgång till medicinsk vård 
var det svårt att se att livet skulle bli bättre. I vissa fall var kvinnornas känslor så pass 
starka att de inte ville veta av sin sjukdom utan bara försvinna (Liamputtong & 
Suwankhong, 2015).  
 
Kvinnornas liv förändras drastiskt efter att ha fått diagnosen bröstcancer (Sköld Nilsson, 
2010). Det är olika hur kvinnorna reagerar och tacklar detta besked. En del tänker på hur 
de ska berätta för sin partner, barn och vänner medan andra börjar planera sin egen 
begravning. Många funderar på hur vardagslivet ska gå runt med arbete och allt 
runtomkring. För en kvinna som är mitt i livet är det väldigt dramatiskt att få detta besked, 
även för anhöriga att få veta att ens partner, mamma eller dotter lider av bröstcancer (Sköld 
Nilsson, 2010).  
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Sjuksköterskans profession   

Sjuksköterskor idag har ett ansvar som en profession att arbeta evidensbaserat med 
uppdaterad kunskap och ha ett etiskt förhållningssätt där de mänskliga rättigheterna 
respekteras (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). En central del i sjuksköterskans 
ansvarsområde är omvårdnad vilket innefattar en rad mål som handlar om att främja hälsa, 
lindra lidande, förebygga ohälsa samt återställa hälsan. Respekt inom omvårdnad innebär 
att ta hänsyn till mänskliga rättigheter, respektera ens värdighet, kulturella aspekter samt 
val av att leva (International Council of Nurses, 2012).  
 
Sjuksköterskans kärnkompetenser bygger på personcentrerad vård, evidensbaserad vård, 
samverkan i team, säker vård, författningskunskap och informatik (Forsberg, 2016). Med 
personcentrerad vård är förutsättningarna att utgå från patienten som en person (Ekman & 
Norberg, 2013). Evidensbaserad vård bygger på att arbeta utifrån vetenskap vid beslut om 
åtgärder samt att vårda varje person enligt vetenskapliga bevis (Johansson & Wallin, 
2013). Samverkan i team innebär för sjuksköterskor att samarbeta med de andra 
yrkeskategorier (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013). Säker vård medför 
patientsäkerhet genom att jobba evidensbaserat samt ha en god samarbetsförmåga med 
andra professioner (Öhrn, 2013). Förbättringskunskap betyder att sjuksköterskor förbättrar 
omvårdnaden för patienter genom att utgå från deras behov samt resurser för att skapa en 
säker vård (Svenska sjuksköterskeförening, 2017). Information och kommunikationsteknik 
är det viktigaste mellan vårdgivare och vårdtagare samt en hörnsten i omvårdnad 
(Sävenstedt & Florin, 2013). 
 
I sjuksköterskans profession ingår det att upptäcka subjektiva samt objektiva upplevelser i 
hälsotillståndet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Som tidigare nämnt är ett av 
sjuksköterskans grundläggande mål att lindra lidandet genom att högt värdera integriteten 
samt respektera sårbarheten vid sjukdom. Sjuksköterskans tillit skapar en förhoppning och 
mening vid ohälsa som i sin tur lindrar lidandet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Det 
är av stor vikt att arbeta utifrån en personcentrerad vård genom att anpassa vården utifrån 
individens behov och sjukdomshistoria (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
 
Sammantaget handlar det om att prioritera behoven, utvärdera hälsotillståndet och 
genomföra åtgärder för att sedan dokumentera samtliga steg. Omvårdnaden ska ske 
tillsammans med patienten och om så önskas med närstående. I arbetet som sjuksköterska 
är det grundläggande att kunna ingå i ett team där det sker ett utbyte av kompetenser för att 
säkerställa rätt vård med bra kvalitet. Kommunikation är en av många nycklar i arbetet 
både till teamet, närstående, patient och kollegor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  
 
Omvårdnad vid bröstcancer  

En central del i omvårdnaden vad gäller bröstcancer innebär att arbeta i multidisciplinära 
team (MDT). I teamen ingår sjuksköterskor, kirurger, onkologer, radiologer och patologer 
(Silbermann et al., 2013). De arbetar tillsammans med sina kompetenser utifrån samma 
mål om att ha förståelse för vad kvinnan upplever i sin sjukdom, vare sig det handlar om 
behandling eller livssituation (Sjödahl, 2008).  En viktig del som sjuksköterskan gör i 
omvårdnaden är att finnas där för patienten, oftast handlar det om rädslan för att 
sjukdomen har spridit sig, återkommit eller bara ovissheten om vad som kommer att hända 
nu. Sjuksköterskan ska vara ett stöd för både patienten och närstående under hela 
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processen där möjlighet för samtal finns. Omvårdnaden ska innefatta information om 
behandling samt vilka effekter och biverkningar som kan förekomma, även information om 
olika stödgrupper (Luck, Chok, Scott, & Wilkes, 2017).  
 
Sjuksköterskan ska arbeta för att ge bra tillämpad information till patienten om själva 
sjukdomsförloppet, riskfaktorer, olika behandlingar och strategier för att bevara ett lugn 
och känsla av tillit inför vården. Det handlar om att arbeta utifrån ett stödjande 
förhållningssätt, allt utifrån att ha en god konversation med patienten, evidensbaserad vård 
där sjuksköterskan arbetar utifrån den bästa tillgängliga kunskapen eller att respektera de 
psykosociala behoven (Ahern, 2015).  
 
Teoretisk utgångspunkt  

Lidande  
Eriksson (2015) beskriver lidande som en strid mellan det ondskefulla och det kärleksfulla. 
Inom vården finns det olika varianter av lidande bland annat vårdlidande, livslidande och 
sjukdomslidande (Eriksson, 2015). Vårdlidande innebär upplevelser som förekommer i 
förhållande till vårdsituationer (Eriksson, 2015). Livslidande medför lidandet som upplevs 
i samband med sitt eget liv, det vill säga att vilja leva eller inte vilja leva (Eriksson, 2015). 
Att drabbas av en sjukdom där det är hot om livet resulterar i att livet helt plötsligt vänds 
upp och ner och framkallar ett lidande, detta kan både uttrycka sig psykiskt och fysiskt 
(Eriksson, 2015). Upplevelser av lidande i relation till behandling eller sjukdomen är ett 
sjukdomslidande (Eriksson, 2015).  
 
I sjuksköterskans arbete ingår det att lindra lidandet och underlätta så gott det går. Däremot 
kan det uppkomma svårigheter i och med detta eftersom lidandet beskrivs som en känsla 
av att helt tappa kontrollen. Ett lidande uppkommer inte endast på grund av en sjukdom 
utan kan förstärkas genom dåligt bemötande, vårdskada, ohållbar livssituation eller att bli 
fråntagen rätten till vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Sjukdomslidande kan även 
uppstå genom att känna sig mindre värd, bli bortprioriterad eller maktlösheten att inte 
aktivt få delta i sin hälsoprocess. Ett annat lidande inom vården är att inte uppfatta 
innebörden av sin egen behandling vilket skapar en onödig stressituation och oro 
(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, & Fagerberg, 2003).  
 
Enligt Eriksson (2015) skapar lidande hopplöshet och för att övervinna lidande krävs hopp. 
Ödmjukhet är ett redskap för att gå genom sitt lidande samt att känna medlidande. Grunden 
till omvårdnad är förhoppning, tillit och empati som är en början till att lindra lidandet. Att 
trösta någon i lidande skapar en känsla av hopp samt lindra lidandet (Eriksson, 2015). 
 
Problemformulering  

Globalt sett är bröstcancer den vanligaste cancerformen som kvinnor drabbas av. Vid 
behandlingen av bröstcancer är det vanligt med besvärande biverkningar och att eventuella 
komplikationer uppstår som behöver åtgärdas. För dessa drabbade kvinnor innebär 
sjukdomen en lång process med många påfrestningar gällande diagnos, behandling och 
samspelet med allt utanför sjukdomen. För kvinnor i fertil ålder innebär det även en 
ytterligare påverkan eftersom sjukdom och behandling ökar risken för infertilitet samt 
påverkan på sexuallivet. För att dessa kvinnor ska få rätt stöd och undvika lidande är det 
viktig att sjuksköterskan har kunskaper om deras upplevelser av omvårdnaden för att 
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kunna hjälpa till på bästa möjliga sätt. Det är viktigt som sjuksköterska att arbeta med 
uppdaterad kunskap där den centrala delen ligger i att kvinnornas röster blir hörda. Om 
sjuksköterskan inte får reda på hur kvinnorna känner angående omvårdnaden försvårar det 
arbetet i att bygga en personcentrerad vård med tillit och respekt.  
 
 
SYFTE  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnor i den fertila ålderns upplevelser av 
omvårdnaden vid bröstcancer.  
 

METOD  

Design  

För att besvara studiens syfte applicerades en litteraturöversikt. Metoden anses vara 
lämplig för att få en bra grund och uppfattning av det aktuella forskningsläget för att kunna 
arbeta utifrån evidensbaserad vård (Henricson & Rosén, 2017). Litteraturöversikten bestod 
av sammanställningar av vetenskapliga artiklar som vid arbetets gång har kritiskt granskats 
för att sätta det vetenskapliga syftet i kontext (Forsberg & Wengström, 2016; Polit & Beck, 
2017). Både kvalitativa och kvantitativa artiklar applicerades i studien för att skapa en 
bredare presentation över forskningen som finns i nuläget (Forsberg & Wengström, 2016). 
En kvalitativ studie bygger på deltagarnas upplevelser och erfarenheter (Polit & Beck, 
2012). Skillnaden mellan kvantitativ studie är att det bygger på olika observationer och 
mätningar. Materialet presenteras oftast genom att urskilja sammanhang i olika variabler 
(Billhult, 2017).  

Urval  

Inklusionskriterierna som förekom i det självständiga arbetet var vetenskapliga artiklar 
innefattande empiriska studier i form av originalartiklar som genomgått peer-reviewed. 
Detta innebär att de vetenskapliga artiklarna har blivit granskade innan de har accepterats 
för publicering (Henricson & Mårtensson, 2012). Det har förekommit noggranna etiska 
övervägande vilket innebär att de utvalda artiklarna har godkänts av etisk kommitté. 
Artiklar har inkluderats från hela världen, däremot har alla språk förutom engelska varit 
uteslutna. Ett annat inklusionskriterie har varit att artiklarna inte är äldre än tio år, det vill 
säga att artiklarna är publicerade mellan år 2010–2019. Artiklarna som har använts i 
studien fokuserar på kvinnors i den fertila ålderns upplevelser av omvårdnad vid 
bröstcancer. Åldersspannet på kvinnorna i studien är mellan 19–44 år. Andra typer av 
cancerformer exkluderades från studien. 
 
Datainsamling  

Datainsamlingen har genomförts i databaserna CINAHL (Cumulative Index to Nursing and 
Allied Health Literature) och Pubmed (Public Medline) med de utvalda sökorden som var 
relevanta för att besvara syftet (Polit & Beck, 2012). CINAHL är en betydande 
vetenskaplig databas inom omvårdnadsforskningen som även täcker sjukgymnastik och 
arbetsterapi (Polit & Beck, 2012; Forsberg & Wengström, 2016). CINAHL innefattar 
doktorsavhandlingar, vetenskapliga tidskrifter, monografier och konferensabstrakt. 
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Pubmed är en omfattande databas inom omvårdnad, biomedicin och odontologi som 
innehåller främst vetenskapliga tidskriftsartiklar (Karlsson, 2017; Forsberg & Wengström 
2016). Dessa två databaser var centrala för denna studie, eftersom huvudsyftet är 
omvårdnad.  

MeSH-termer (Medical Subject Headings) användes vid sökningen (Polit & Beck, 2017). 
För att omvandla svenska begrepp till engelska termer har Svensk MeSH från Karolinska 
Institutet använts (Karlsson, 2017). Söktermer som applicerades för att besvara syftet i 
studien var “Breast Neoplasms”, ”Experience”, “Breast cancer”, “Perception”, 
“Emotions”, ”Life Change Events”, ”Nursing”, ”Nursing Care, Nurse-Patient Relations” 
och "Fertility". Booleska operatorer har applicerats för att få en bred och specifik sökning 
på de utvalda sökorden (Östlundh, 2017). För att lägga ihop söktermerna eller få ett 
smalare resultat tillämpades operatorn AND. Operatorn OR har applicerats för att resultera 
i en bredare sökning (Forsberg & Wengström, 2016). 
 
Svenska Akademien (2011) beskriver ordet upplevelse som något som har upplevts och 
fått intryck ifrån. Det kan handla om en speciell händelse som varit minnesvärd, intressant 
eller väckt någon speciell känsla. Definitionen inkluderar även någon nyfunnen erfarenhet 
eller kunskap (Svensk Akademin, 2011).  

Vid artikelsökningen förekom det 3660 träffar som inkluderade alla de utvalda 
söktermerna. Därefter förekom en sållning utifrån artiklarnas titel och abstrakt. Av de 
antalet har författarna läst 82 abstrakt som verkade relevant för studiens syfte. Abstrakt och 
titel som inte passade in till syftet har sållats bort. Författarna har utifrån det 82 lästa 
abstrakten gått vidare med 26 artiklar, dessa lästes i fulltext och kvalitetsgranskades samt 
bedömdes om de var empiriska studier. Sållningen utifrån de empiriska studierna grundas i 
det utvalda inklusions- och exklusionskriterierna (Henricson, 2017). Slutligen bedömdes 
att 14 artiklar var relevanta till syftet, innefattande hög- och medelkvalitét. Enligt Rosén 
(2017) ska sållningen vid artikelsökningen baseras på att välja artiklar som besvarar 
studiens syfte. 
 
Tabell 1. Presentation av artikelsökning och sökresultat  

Databas 
Datum 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 

abstrakt 

Antal 
lästa 

artiklar 

Antal 
inkludera

de 
artiklar 

PubMed 
2019-09-06 
 
 
 

nursing OR nursing 
care [MeSH Terms] 
AND experience OR 
perception OR 
emotions [MeSH 
Terms] AND breast 
cancer AND "breast 
neoplasms"[MeSH 
Terms]) Filters: 
published in the last 
10 years; English; 
Female; Adult: 19–44 
years 

441  12  4 3 
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PubMed  
2019-09-25  

breast cancer) OR 
"breast 
neoplasms"[MeSH 
Terms])) AND 
((emotions [MeSH 
Terms]) OR 
perception)) AND 
"last 10 years"[PDat] 
AND English[lang] 
AND Female [MeSH 
Terms] AND adult 
[MeSH:noexp]) 
Filters: published in 
the last 10 years; 
English; Female; 
Adult: 19–44 years 

1589 10 3 1 

PubMed   
2019-09-25 
 

 

(Breast cancer) OR 
Breast Neoplasms)) 
AND (Nurse-Patient 
Relations) OR 
Nursing Care) OR 
Nursing) AND 
Fertility 
Filters: published in 
the last 10 years; 
English; Female; 
Adult: 19–44 years   

30 9 3 2 

PubMed 
2019-09-26 
 
 
 

Search 
(((((experience) OR 
perception) OR 
emotions [MeSH 
Terms])) AND 
Nursing care [MeSH 
Terms]) AND ((breast 
cancer) OR "breast 
neoplasms"[MeSH 
Terms]) Filters: 
published in the last 
10 years; English; 
Female; Adult: 19–44 
years 

52 5 2 1    

 

PubMed  
2019-09-27 
 
 

((Breast cancer) OR 
"Breast 
Neoplasms"[Mesh])) 
AND (("Nursing 
Care"[Mesh]) OR 
nursing)) AND 

713 4 1 1 
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(((((Experience) OR 
Perception) OR 
"Emotions"[Mesh]) 
OR Patient Attitudes) 
OR "Life Change 
Events"[Mesh])  
Filters: published in 
the last 10 years; 
English; Female; 
Adult: 19–44 years 

PubMed  
2019-09-28 
 
 

(((Breast cancer) OR 
"Breast 
Neoplasms"[Mesh])) 
AND 
"Fertility"[Mesh]  
Filters: published in 
the last 10 years; 
English; Female; 
Adult: 19–44 years  

113 7 2 1 

PubMed 
2019-09-28 
 
 

 (((Breast cancer) OR 
Breast Neoplasms)) 
AND Fertility  
Filters: published in 
the last 10 years; 
English; Female; 
Adult: 19–44 years 

409 11 2 1 

CINAHL  
2019-09-25 
 
 

Breast Cancer OR 
(MH”breast 
Neoplasms” AND 
Nursing AND 
Experience 
Filters: published in 
the last 10 years; 
English; Female; 
Adult: 19–44 years 
Peer Review 

171 5 2 1 

CINAHL  
2019-09-25 
 
 

 

Nursing AND 
(MH” Breast 
Neoplasms”) AND 
Experience 
Filters: published in 
the last 10 years; 
English; Female; 
Adult: 19–44 years 

90 11 5 1 



 

 10
   

   

CINAHL  
2019-09-28 
 

(MH "Fertility") (MH 
"Breast Neoplasms") 
breast cancer  
Filters: published in 
the last 10 years; 
English; Female; 
Adult: 19–44 years 

52 8 2 2 

TOTALT 3660 82 26 14 

 

Manuell sökning 
I denna studie har artiklar även sökts genom manuell sökning för att hitta relevanta artiklar 
till resultatet. Manuell sökning kan förekomma på olika sätt, dels att kolla igenom 
referenslistan av de hittade artiklarna som berör syftet. Andra tillvägagångssätt är att göra 
en manuell sökning genom att kolla innehållsförteckningar av tidskrifter som kommer ut 
med avhandlingar, hitta litteratur eller de studier som ej är publicerade (Forsberg & 
Wengström, 2016). Utöver de 14 artiklarna som hittades vid databassökning förekom det 
en via manuell sökning genom att författarna analyserade referenslista av de artiklar som 
valts via databassökning. 
   
Kvalitetsgranskning  

Insamlade data bearbetades främst genom en kvalitetsgranskning med Sophiahemmet 
Högskolas bedömningsunderlag modifierat av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt 
Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2011). Kvalitetsgranskningen är en 
nödvändighet för att få en högre standard på studien. Granskningen hjälper till att sålla bort 
material som inte passar in eller är av låg kvalitet (Friberg, 2017). Studiens 
frågeställningar, syfte, metod, analys, tolkning och urval ska inkluderas i 
kvalitetsgranskningen. Publiceringsår är en viktig parentes för att kunna använda den 
senaste forskningen (Forsberg & Wengström, 2016). Med hjälp av bedömningsunderlaget 
har de utvalda artiklarna rangordnats utifrån låg kvalitet (III), medel kvalitet (II) och hög 
kvalitet (I) se Bilaga A.  
 
Dataanalys  

De utvalda artiklarna har analyserats stegvis (Friberg, 2017). Första steget var att 
kontrollera artiklarnas rubriker i sökningen för att sedan läsa abstrakten (Friberg, 2017). De 
artiklar som har varit relevanta till syftet i studien har författarna läst noggrant flera gånger 
för att förstå och få fram informationen (Friberg, 2017). Vidare har författarna genomfört 
en noggrann kvalitetsgranskning för att observera på vilket sätt resultatet har tagits fram 
och vilken kvalitet artikeln besitter (Friberg, 2017). I de utvalda artiklarna har meningar 
plockats ut som varit relevanta för att besvara syftet, därefter märktes det med färgpennor 
för att komma fram till olika teman (Henricson & Billhult, 2017). Polit och Beck (2017) 
beskriver tema som en teoretisk sammanhållning som skapar en uppfattning av befintligt 
intryck eller händelse samt uppvisar skillnader och likheter. För att få en strukturerad bild 
av materialet har likheter och skillnader identifierats av informationen i det olika 
artiklarna. I det slutliga steget har artiklarna analyserats i olika huvudteman och subteman 
för att ge ytterligare struktur till resultatet (Polit & Beck 2017, Friberg, 2017). De 15 
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utvalda artiklarna har valts att presenteras i en matris för att ge en överblick över 
materialet, även att säkerställa att samtlig information är dokumenterad. I den 
förekommande matrisen presenteras artiklarnas huvudtitel, författare, publikationsår samt 
land där studien kommer ifrån. Matrisen redogör även överskådligt studiens syfte, metod, 
deltagare, resultat och typ av kvalitet (se Bilaga B). Enligt Polit och Beck kan samband 
mellan olika artiklar bedömas genom att materialet granskas i en matris (2017). 
 
 
Forskningsetiska överväganden  

Enligt World Medical Association (2018) ska forskningen bedrivas genom att vara etiskt 
korrekt, vilket innefattar att ta hänsyn till deltagarnas integritet och att de samtycker till 
studien. I de forskningsetiska övervägandena ingår det att studien ska vara peer reviewed, 
som innebär att den skrivna artikeln har genomgått en granskning för att skapa en bättre 
kvalitet (Helgesson, 2015).  
 
De utvalda artiklarna har ett godkännande från en etisk kommitté där ett noggrant 
etiskt övervägande har genomförts. Det är av stor vikt att presentera det som har kommit 
fram i resultatet av en studie och inte bara ta de artiklar som stödjer forskarens åsikter 
(Forsberg & Wengström, 2016). För att undvika att spegla sina egna åsikter i resultatet har 
de valda artiklarna lästes upprepade gånger för att sedan stämma av och diskutera 
tillsammans om båda har tolkat informationen korrekt. Vid en litteraturöversikt är det 
viktigt att redovisa de utvalda artiklarna (Forsberg & Wengström, 2016). I denna studie har 
de inkluderade artiklarna presenterats i en matris. Matrisen framkallar en struktur av den 
samlade data och ger en överskådlig bild i vilken kvalité som artiklarna har (Polit & Beck, 
2017).  
  
Plagiering innebär att använda sig av någon annans forskning och publicera det med sitt 
eget namn. Det kan utspela sig på olika sätt antingen genom att använda sig av någon 
annans forskningsresultat och publicera det som sitt eget eller att plagiera idéer av någon 
annans forskning (Helgesson, 2015). Detta arbete har genomgått plagiatkontroll i urkund 
för att säkerställa att arbetet ej har plagierats. En annan viktig aspekt var att kontrollera att 
den samlade materialet inte förvanskades, eftersom det annars kan innebära en förändring i 
resultatet. Det är därför viktigt att kontrollera att det blir en korrekt översättning och att 
inte konstatera saker utan belägg (Helgesson, 2015). 
 

RESULTAT  

Resultatet redovisas under två huvudteman och fem subteman. Respektive huvudteman 
och subteman presenteras i Tabell 2.  
   
Tabell 2. Presentation av huvudteman och subteman 

Huvudteman  Subteman  
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Omvårdnad som inte möter 
kvinnans behov  

 Avsaknad av information gällande fertilitet 
och sexualitet.  

 Brist på information och kommunikation. 
 Otillräckligt stöd  

Omvårdnad som möter kvinnans 
behov  

 Positiva upplevelser av omvårdnad 
 Upplevelser av god omvårdnad gällande 

fertilitet  

 

Omvårdnad som inte möter kvinnans behov  

Avsaknad av information gällande fertilitet och sexualitet  
Kvinnorna i den fertila åldern upplevde att det bör vara en central del vid behandling att få 
information om effekterna på deras fertilitet från hälso- och sjukvårdspersonal (Peate et al., 
2011; Kirkman et al., 2013; Lewis et al., 2012; Recio-Saucedo et al., 2018; Ben Charif et 
al., 2015). Information om behandlingens påverkan på fertiliteten bör ges redan i början av 
behandling eftersom det kan bli konsekvenser för framtidens familjeplanering (Recio-
Saucedo et al., 2018; Kirkman et al., 2013). Flertalet kvinnor uppgav vikten av att få reda 
på olika fertilitetsbevarande interventioner och att det förekommer bristande information 
på många ställen (Peate et al., 2011; Lewis et al., 2012; Karaöz, Aksu & Küçük, 2010; 
Campbell-Enns, Woodgate, & Chochinov, 2017). De var många kvinnor som upplevde en 
ovisshet och oro eftersom vårdgivare inte tagit hänsyn till påverkan på fertiliteten i 
samband med behandling (Kirkman et al., 2013; Recio-Saucedo et al., 2018). Kvinnorna 
beskrev att det inte har funnits någon vägledning eller diskussion om fertilitetsbevarande 
alternativ, detta innebar en större belastning när kvinnorna själva fick ta initiativet för att få 
tillgång till information innan den primära behandlingen (Kirkman et al., 2013; Campbell-
Enns, Woodgate, & Chochinov, 2017).  

Kvinnor som betraktade information om fertilitet under behandling som något viktigt hade 
i högre mån kunnat överväga olika fertilitetsbehandling som exempelvis 
provrörsbefruktning (IVF) (Peate et al., 2011). Däremot har vissa kvinnor upplevt en stress 
angående beslut om IVF eftersom cytostatikabehandlingen behövde påbörjas snabbt 
(Kirkman et al., 2013). Övervägande del av kvinnorna hade inte fått någon vägledning om 
fertilitetsbevarande interventioner efter diagnos av bröstcancer samt ingen kunskap om 
effekterna av cytostatikabehandling exempelvis att hamna i tidig menopaus (Karaöz, Aksu 
& Küçük, 2010; Kirkman et al., 2013; Peate et al., 2011). Endast en liten del av kvinnorna 
hade erbjudits fertilitetsbevarande alternativ under cytostatikabehandling (Lewis et al., 
2012). 

Huvudparten av kvinnor uppgav en avsaknad av information beträffande intimitet och 
sexualitet vid behandling, även fast majoriteten hade föredragit att få information gällande 
effekterna kring detta (Den Ouden, Pelgrum-Keurhorst, Uitdehaag, & De Vocht, 2019; 
Ussher, Perz & Gilbert 2013; Karaöz, Aksu & Küçük, 2010; Lewis et al., 2012). De hade 
en önskan om att få upplysning om sexuella frågor för att vara bättre förberedd för 
eventuella förändringar (Den Ouden, Pelgrum-Keurhorst, Uitdehaag, & De Vocht, 2019; 
Kedde, van de Wiel, Weijmar Schultz, & Wijsen, 2013; Lewis et al., 2012).  
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Majoriteten av kvinnorna har aldrig fått någon information om sexualitet från vårdgivare 
däremot har merparten av kvinnorna uttryckte en önskan om mer information (Lewis et al., 
2012; Den Ouden, Pelgrum-Keurhorst, Uitdehaag, & De Vocht, 2019; Remmers, 
Holtgräwe, & Pinkert, 2010). Vissa av kvinnorna har även upplevt att hälso- och 
sjukvårdspersonal varit ointresserade av att prata om sexualitet efter bröstcancer (Ussher, 
Perz, Gilbert 2012; Karaöz, Aksu & Küçük, 2010), samt att det varit sådan 
arbetsbelastning att de inte ville störa vårdpersonalen med sådana frågor (Karaöz, Aksu & 
Küçük, 2010). Kvinnorna upplevde också att samtal om sexuella frågor upplevdes vara ett 
tabubelagt ämne hos personalen, vilket ledde till dålig kommunikation om sexualitet 
(Lewis et al., 2012; Den Ouden, Pelgrum-Keurhorst, Uitdehaag, & De Vocht, 2019; 
Karaöz, Aksu & Küçük, 2010).  
 
En del kvinnor påpekade vikten av att få information gällande sexualitet vid lämplig 
tidpunkt för att kunna förbereda både kvinnan och hennes partner vad som kan förväntas 
under behandlingen (Den Ouden, Pelgrum-Keurhorst, Uitdehaag, & De Vocht, 2019). De 
kvinnor som inte hade fått information i början av sin behandling kände en skuld att det var 
otillräckliga som kvinna inför sin partner när de inte hade någon sexuell lust, vilket 
resulterade i en påverkan på relationen (Karaöz, Aksu & Küçük, 2010; Den Ouden, 
Pelgrum-Keurhorst, Uitdehaag, & De Vocht, 2019). Information om sexualitet, kroppsbild, 
fysiska förändringar och relationsfrågor har visats vara viktiga ämnen för kvinnorna som 
hälso- och sjukvårdspersonal bör ta upp (Ussher, Perz & Gilbert 2013; Peate et al., 2011). 
Information angående intimitet och sexualitet antydde några kvinnor vikten i att få 
information från sin sjuksköterska, primär läkare eller någon expert på ämnet. Vissa 
kvinnor föredrog att få information själv eller en del tillsammans med partner (Den Ouden, 
Pelgrum-Keurhorst, Uitdehaag, & De Vocht, 2019). 
 
Brist på information och kommunikation 
Kvinnor upplevde brister på hälsorelaterad information och kommunikation från 
vårdpersonal (Dawe, Bennett, Kearney, & Westera, 2014; Campbell-Enns, Woodgate, & 
Chochinov, 2017). Upplevelsen av bristande information kan te sig olika för varje kvinna 
(Dawe, Bennett, Kearney, & Westera, 2014). Kvinnor har upplevt informationsbrister 
kring behandlingsalternativ vid sjukdomsåterfall och uppföljningens undersökningar 
(Miyashita et al., 2015) och de information som de hade fått inte särskilt uppfyllde deras 
behov och kvinnor visste inte heller var de ska vända sig till för att få information (Ussher, 
Perz & Gilbert 2013; Campbell-Enns, Woodgate, & Chochinov, 2017).  Informationsbrist 
mellan vårdgivarna skapade ett hinder i informationsöverföring och osäkerhet om diagnos 
eller behandling hos kvinnorna (Campbell-Enns, Woodgate, & Chochinov, 2017). Det 
ledde till en känsla av oro, ilska samt lidande hos kvinnorna över sin behandling 
(Campbell-Enns, Woodgate, & Chochinov, 2017).  
 
En kvinna berättade att vid diagnosen hade hälso- och sjukvårdspersonal överlämnat ett 
flertal broschyrer som både gjorde henne uppskrämd och överväldigad. Det resulterade 
även i att hon inte läste informationen utan endast följde personalens direktiv under 
behandlingens gång (Dawe, Bennett, Kearney, & Westera, 2014). Kvinnorna föredrog att 
få information från vårdpersonal än skriftlig information, däremot under förutsättningarna 
att informationen är relevant för tidpunkten och inte överösa allt på en gång (Recio-
Saucedo et al., 2018; Ussher, Perz & Gilbert 2013). Att få informationen precis innan 
operation uppgav vissa kvinnor att det har både framkallat oro samt medfört svårigheter i 
att ta till sig informationen eller att de snabbt glömde den (Dawe, Bennett, Kearney, & 



 

 14
   

   

Westera, 2014). Det hade även inträffat att en kvinna hade fått information vid 
återhämtningen från bedövningen, vilket resultera i att hon inte uppfatta vad de sa (Dawe, 
Bennett, Kearney, & Westera, 2014). En del kvinnor berättade om glappet mellan 
behandling där det förekommer information, till att kvinnan ska återhämta sig från den 
intensiva behandlingen och lämnas ensam utan vetskap om vad som kommer att hända nu 
(Dawe, Bennett, Kearney, & Westera, 2014).  
 
Otillräckligt stöd  
Kvinnor som vårdas för bröstcancer är i ett stort behov av psykosocialt stöd (Kirkman et 
al., 2013). Flera av kvinnorna är i stort behov av funktionellt och känslomässigt stöd 
(Lewis et al., 2012), däremot eftersträvar de mera behov av det emotionella stödet 
(Campbell-Enns, Woodgate, & Chochinov, 2017; Remmers, Holtgräwe, & Pinkert, 2010; 
Lewis et al., 2012). Kvinnor utan partner har upplevt att vårdpersonal inte tagit hänsyn till 
deras sexuella välbefinnande samt att de saknat stöd från vårdpersonal (Ussher, Perz & 
Gilbert 2013). Vissa kvinnor reagerade på att det inte funnits någon medkänsla i vården, 
där endast deras symtom har varit i fokus än hänsynen till hela personen (Kirkman et al., 
2013; Ussher, Perz & Gilbert 2013; Remmers, Holtgräwe, & Pinkert, 2010). Enligt 
kvinnorna ska sjuksköterskan finnas där i svåra situationer och genom att hålla en hand, 
stödjande samtal skapa trygghet hos kvinnor (Remmers, Holtgräwe, & Pinkert, 2010). 
Social kompetens är en av de centrala delarna som en sjuksköterska ska ha enligt 
kvinnorna, det ska vara enkelt och naturligt att hålla en dialog. Genom att sjuksköterskan 
är både lugn och omtänksam underlättar det för kvinnan att kunna vara öppen med sin 
sårbarhet (Remmers, Holtgräwe, & Pinkert, 2010). En del kvinnor har upplevt behov av 
stöd redan vid information om diagnos av bröstcancer (Kirkman et al., 2013). De upplever 
en mängd funderingar och oro kring behandling, därav är det av stor vikt att bli bemött 
med respekt och anpassa stödet utifrån individens behov (Remmers, Holtgräwe, & Pinkert, 
2010). 
 
Omvårdnad som möter kvinnans behov  

Positiva upplevelser av omvårdnad  
Det har visat sig att en del kvinnor har varit tillfredsställda med den informationen som de 
har fått, speciellt varit i lämplig tid utan stress och uppfyllt deras förväntningar (Kadmon et 
al., 2015; Miyashita et al., 2015; Ben Charif et al., 2015; Kedde et al., 2013). Kvinnorna 
har rapporterat om att de har kunnat ställa frågor vid diagnos samt varit tillfredsställda med 
den medicinska uppföljningen (Ben Charif et al., 2015; Miyashita et al., 2015; Kedde et al., 
2013; Ussher, Perz & Gilbert 2013). De har varit nöjda med behandlingen samt 
omvårdnaden som de hade fått, vilket resulterade i en känsla av välbefinnande (Larsson, 
Sandelin, & Forsberg, 2010). Kvinnorna har uppmuntrats av sjuksköterskan samt vägletts i 
hanteringen av sina känslor, stöttning i familjeproblem och beslutfattande av behandling 
(Kadmon et al., 2015). Majoriteten av kvinnorna upplevde att vårdpersonal har haft 
tillräckligt med tid att spendera under omvårdnaden och att de upplevt att personalen varit 
omtänksamma samt hänsynstagande (Larsson, Sandelin, & Forsberg, 2010; Kirkman et al., 
2013). Kvinnor har upplevt att sjuksköterskor inom bröstcancervården har varit ett 
psykologiskt stöd för dem (Kadmon et al., 2015). Framför sjuksköterskor behövde inte 
kvinnor låtsas visa sig starka utan kunde blotta alla sina tankar och funderingar och 
förklara om något var jobbigt (Kadmon et al., 2015). Kvinnor som har haft smärta under 
sjukhusvistelsen, har fått smärtlindring i tid som har resulterat i att de inte behövde ta andra 
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läkemedel förutom paracetamol, även två veckor efter det kirurgiska ingreppet (Larsson, 
Sandelin, & Forsberg, 2010).  
 
Upplevelser av god omvårdnad gällande fertilitet  
Vissa kvinnor har varit relativt nöjda med information om fertilitet samt sexualitet efter 
bröstcancer (Miyashita et al., 2015; Kedde et al., 2013; Ussher, Perz & Gilbert 2013). En 
del kvinnor har varit nöjda över erhållandet av information gällande sekundär menopaus 
orsakad av cytostatikabehandling eller hormonbehandling (Miyashita et al., 2015). De har 
upplevt en god omvårdnad relaterad till fertiliteten med gott stöd samt adekvat 
hänsynstagande som hjälpte kvinnorna att minska deras oro inför graviditeten i framtiden 
(Kirkman et al., 2013). Kvinnor har varit nöjda med att de har blivit lyssnade på samt fått 
hjälp med att ta beslut om försök till graviditet (Kirkman et al., 2013). De kvinnorna 
erbjöds all hjälp för att kunna bevara sin fertilitet (Kirkman et al., 2013). Kvinnor som inte 
ville ta emot hjälp angående fertilitetsbevarande alternativ hade varit nöjda med den 
omvårdnaden som de hade fått genom att bli bemötta med respekt, bli lyssnad på 
oberoende av önskemål eller personliga omständigheter (Kirkman et al., 2013).  
 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Syftet med litteraturöversikt var att beskriva kvinnor i den fertila ålderns upplevelser av 
omvårdnaden vid bröstcancer. Resultatet visar att kvinnor saknar information om fertilitet 
samt sexualitet och även brist på allmän information. Information eller informatik ingår i 
sjuksköterskans kärnkompetenser och för att skapa en anpassad vård för individen är det 
viktigt att det ska finnas en säker informations- samt kommunikationsöverföring under 
hela vårdkedjan (Svenska sjuksköterskeförening 2017). Kvinnor ansåg att information om 
effekterna av behandling på fertiliteten bör vara en central del från hälso- och 
sjukvårdspersonal. I Patientlag (2014:821) står det tydligt vikten av information om olika 
behandlingsmetoder och om patientens egen hälsotillstånd. Det belyser om vikten av att 
vårdgivaren blivit säker på att mottagaren förstått informationen.  

De brister som hade funnits kring information har även påverkat kvinnorna emotionellt 
genom att uppleva oro, ilska samt lidanden över sin behandling. Eriksson (2015) beskriver 
att lidandet av en person lindras genom att ta hänsyn till ens värdighet samt bemöta med 
respekt. En av sjuksköterskans huvudansvar är att upptäcka subjektiva samt objektiva 
upplevelser (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Kvinnorna föredrog att få information 
från vårdpersonal som berättade kortfattat så de förstod samt inom relevant tidpunkt.  
Information som levereras till personen ska vara på ett pedagogiskt sätt för att kunna 
uppfatta innebörden samt helheten (Wiklund Gustin & Lindwall, 2014). I Patientlag 
(2014:821) står det även om att information som lämnas ut ska vara individanpassad med 
hänsyn till erfarenheter, ålder, språk och mognad.  

Resultatet visar även på att kvinnorna upplevt att hälso- och sjukvårdspersonal varit 
ointresserade av att veta om deras upplevelser av sexuella välbefinnande. Reflektioner 
kring detta är att kvinnorna lider av ett vårdlidande, för att lindra lidande är det 
sjuksköterskans ansvar att fråga kvinnan hur hon upplever kring sin omvårdnad och vad 
hon är behov av för att skapa en personcentrerad vård. Eriksson (2015) beskriver 
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vårdlidande som ett onödigt lidande och att det omedelbart ska elimineras. En 
personcentrerad omvårdnad innebär att bekräfta och uppskatta personens upplevelser av 
sjukdomen men samtidigt främja hälsan med hänsyn till personens uppfattning om hälsa 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

I resultat har det framkommit att kvinnor upplever ett behov av psykosocialt stöd och 
emotionellt stöd. Författarna anser att de kvinnor som är i behov av psykosocialt stöd ska 
erbjudas en kontaktsjuksköterska och de kvinnor som behöver emotionellt stöd ska stödjas 
med multidisciplinär teamet såsom kuratorskontakt. I de riktlinjer som finns för 
bröstcancer ingår erbjudande om kontaktsjuksköterskans för de som har bröstcancer. En 
kontaktsjuksköterska finns för att ha kontakt med andra vårdgivare, vägleda, se till att 
personen är delaktig i vård samt anordna psykosocialt stöd (Socialstyrelsen, 2014).  

Vissa kvinnor har haft som önskemål att sjuksköterskan ska finnas där i svåra situationer, 
genom att hålla en hand och framföra stödjande samtal. Genom att bevara ett lugn och vara 
omtänksam underlättar det för kvinnan att kunna vara öppen med sin sårbarhet. Författarna 
anser att drabbas av bröstcancer innebär ett ökat lidande och en sårbarhet, däremot är det 
framförallt sjuksköterskans ansvar att försöka lindra lidandet och öka tryggheten för 
kvinnorna. Personen som genomgår en sårbar period är i en längtan av att samtala med 
sjuksköterskan för att känna att det finns någon där för stöttning (Wiklund Gustin & 
Lindwall, 2014). Ett lidande lindras genom att finnas där för samtal, uttrycka hopp, vara 
uppriktig och visa respekt för individen (Eriksson, 2015). 

I resultat av andra studier har det visat att informationen som kvinnorna hade fått uppfyllt 
deras förväntningar (Ben Charif et al., 2015; Miyashita et al., 2015; Kedde et al., 2013; 
Ussher, Perz & Gilbert 2013). Författarnas åsikt kring detta inlägg är att tillräcklig 
information och i rätt tidpunkt skapar en trygghet och ger en känsla av delaktighet i sin 
behandling. Det är varje sjuksköterskas ansvar att sträva efter att patienter ska få en 
upplevelse av att de behandlas med en hänsyn till deras personliga behov (Kelley, 
Docherty, & Brandon, 2013).   

Det har även framkommit att kvinnorna har varit nöjda med omvårdnaden eftersom de har 
uppmuntrats av sjuksköterskan, fått stöd och även upplevt att vårdpersonal har varit 
omtänksamma och spenderat tillräcklig tid med dem. En av det viktigaste värdegrunder 
inom omvårdnaden är mötet mellan vårdtagare och vårdgivare. Det är vårdgivarens ansvar 
att skapa möjlighet för partnerskap (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Syftet med 
omvårdnad är att utöka och stödja individens upplevelse av välbefinnande (Wiklund 
Gustin & Lindwall, 2014).  

Resultat av denna studie tydliggör att kvinnor med bröstcancer mer eller mindre är i ett 
lidande på grund av de brister som finns i omvårdnaden. Författarna fick även en insikt i 
att trots den svåra sjukdomen är det fortfarande av stor vikt att få information om fertilitet 
och sexualitet. Alla har rätt att få information om sin behandling samt att få möjligheten att 
vara delaktig i sin behandling för att skapa en patientsäkerhet (“Patienten – en del av 
teamet,” n.d.). Med denna studie ökar förhoppningsvis möjligheten att kvinnor i den fertila 
åldern med bröstcancer ska få tillräcklig information om sexualitet och fertilitet samt att få 
det stödet som de behöver från sjuksköterskan. Omvårdnad som möter kvinnans behov kan 
förhoppningsvis även bidra till en hållbarhet att kvinnorna känner ett större hopp och ökad 
livskvalitet trots sjukdom.  
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Metoddiskussion  

Denna studie har bestått av en litteraturöversikt för att besvara syftet. Fördelarna med 
denna metod är att beskriva och sammanställa det aktuella kunskapsläget inom det valda 
området (Forsberg & Wengström, 2016; Friberg, 2017). Metoden var lämplig i det här 
fallet för att få en överblick över den befintliga forskningen för att kunna se om 
förändringar behöver ske i omvårdnadsarbetet (Friberg, 2017). De förekommande 
artiklarna är uppdelade i både kvantitativa och kvalitativa studier, innefattande 
originalartiklar för att undvika sekundärkällor (Polit & Beck, 2017). Valet av kvalitativ 
metod på artiklarna är fördelaktig då syftet är att få vetskap om kvinnor i den fertila åldern 
upplevelser av omvårdnaden, metoden riktar in sig på att samla sitt material genom 
intervjuer för att få fram individens upplevelser och reflektioner (Henricson, 2017). Den 
kvantitativa metoden används för att objektivt kunna se olika samband i studiens syfte 
(Forsberg & Wengström, 2016). Förekomst av både kvantitativa och kvalitativa data kan 
tillföra ett bredare perspektiv samt ge möjlighet till att jämföra utfallen på resultaten (Polit 
& Beck, 2017). Eftersom studiens syfte handlade om upplevelser så hade en intervjustudie 
även kunnat applicerats. Däremot hade det förekommit en begränsning gällande antalet 
deltagare samt en reducering av länder.  
 
Vid sökningen av artiklarna användes databaserna CINAHL och PubMed som innehåller 
omvårdnadsvetenskapliga artiklar för att underlätta sökningen för ämnesområdet samt att 
stärka validiteten genom förekomst av flera databaser (Friberg, 2017; Henricson, 2017; 
Polit & Beck, 2017). I de båda databaserna hittades relevanta artiklar, ibland uppstod det 
att samma artiklar upptäcktes i både CINAHL och PubMed, vilket kan tyda på relevans i 
sökningen samt en högre trovärdighet (Friberg, 2017; Henricsson, 2017). Däremot 
upptäckte författarna ett högt antal träffar på en del sökkombinationer, detta resulterade i 
att processen att hitta rätt artiklar till syftet tog längre tid samt att det eventuellt resulterade 
i att vissa bra artiklar missades. Vid de sökkombinationer med få antal söktermer har lett 
till många träffar eftersom bröstcancer är ett ämne med omfattande forskning. De 
sökningar med fler söktermer samt passande kombinationer har underlättat att hittat 
relevanta artiklar för studiens syfte. Begränsningar gjordes genom valda inklusions- och 
exklusionskriterier för att hålla en hög tillförlitlighet och kvalitet i studien (Henricson, 
2017; Polit & Beck, 2017). Ett viktigt kriterium innefattade att artiklarna som valdes ut 
skulle vara peer reviewed, eftersom det klassas som vetenskapliga och genomgått 
granskning (Friberg, 2017; Henricson, 2017). En annan viktig aspekt i valet av artiklar har 
varit att det förekommit noggranna etiska överväganden samt tillstånd från etisk kommitté 
(Forsberg & Wengström, 2016).  
 
För att hitta relevanta sökord för själva sökningen underlättade det med hjälp från 
Sophiahemmets bibliotek. Mötet med bibliotekarien medförde ökad kunskap i sökteknik 
vilket resulterade i bättre tillämpade artiklar för arbetet (Henricson, 2017). Det har varit till 
stor fördel vid sökningen att göra anteckningar samt även upplysning från bibliotekarien att 
bli medlem på databaserna, för att enklare kunna redovisa sökvägarna mer noggrant (Polit 
& Beck, 2017). Författarna rekommenderades vid sökningen att ha en avgränsning på 10 år 
för att få fram aktuell forskning och sålla bort material som är äldre. Dataanalysen har 
genomförts genom att markera den informationen som verkade relevant till studiens syfte 
med färgpennor sedan har författarna tillsammans kommunicerat vad varje artikel kommit 
fram till.  
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Under arbetets gång valdes Mesh-termen ”fertility” att läggas till senare vid sökningen 
vilket resulterade ett behov av sållning av en del artiklar och lägga till flera andra som 
passade bättre in. Genom att sökningen redan från början hade en filtrering på kvinnor 19–
44 år så förändrades utfallet i sökningen inte allt för mycket, däremot förenklade sökordet 
att snabbare hitta material som författarna var ute efter. I sökningen upptäcktes att mycket 
av artiklarna innehåller ett brett åldersspann, även fast filtreringen har kvarstått på 19–44 
år. Detta innebär att sju av 15 artiklar har en ålder som utgör en större målgrupp med olika 
åldrar. För resultatet kan detta betyda en svaghet eftersom fokuset är på kvinnor i den 
fertila åldern och risken är att deras upplevelser försvinner ut i mängden. Det visar även på 
en eventuell brist på forskningsområdet i och med svårigheter att hitta den korrekta åldern.  
 
Sammantaget är de utvalda artiklarna från olika länder i världen, detta medför ett större 
och bredare perspektiv vad kvinnorna upplever av omvårdnaden. Resultatet visar även på 
att upplevelserna överensstämmer oavsett vilket land det är studien har förekommit i. 
Däremot en svaghet kan vara att författarna endast har valt en artikel från Sverige vilket 
kan eventuellt minska trovärdigheten (Henricson, 2017). Alla artiklar som är inkluderade 
är skrivna på engelska, för att översätta svåra ord användes lexikon som hjälpmedel. 
Däremot finns risken för tolkningsfel eftersom författarna inte har engelska som 
förstaspråk.  
 
Genom att hela tiden förhålla sig helt objektiv till artiklarna som valdes ut, minskade 
risken att materialet blev vinklat på ett felaktigt sätt (Forsberg & Wengström, 2016). 
Grupphandledning tillsammans med handledare och några kurskamrater har även 
förekommit där litteraturöversikten genomgått peer-review genom att systematiskt gå 
igenom alla delar och få återkoppling samt vägledning. Denna litteraturöversikt är även 
skriven av två personer, vilket ytterligare har varit till en fördel i och med att författarna 
kunnat resonera med varandra under varje steg för att få fram ett adekvat examensarbete. 
 
Slutsats   

Denna litteraturöversikt presenterar kunskap om kvinnor i den fertila ålderns upplevelser 
av omvårdnaden vid bröstcancer. Upplevelserna av omvårdnaden har förekommit i 
blandade resultat. Däremot har majoriteten av kvinnorna upplevt att de framförallt har 
saknat information angående fertilitet och sexualitet. De har även önskat mer stöd från 
sjuksköterskan och hälsorelaterad information samt kommunikation. De förekommande 
bristerna i omvårdnaden kopplas direkt ihop med ett lidande och vårdlidande för dessa 
kvinnor. I studien framkom det också att en del kvinnor har upplevt en god omvårdnad av 
sjuksköterskan med bra bemötande och varit tillfredsställda med informationen som givits.  
  
Fortsatta studier   

Litteraturöversikten visar på att kvinnor i den fertila åldern saknar information samt i vissa 
fall upplever bristande stöd från hälso- och sjukvårdspersonal. Utifrån dessa resultat 
behövs vidare forskning i området, framförallt utöka de kvalitativa studierna för att få en 
bredare kännedom om kvinnor i den fertila ålderns upplevelser av omvårdnaden. Det är 
även av intresse att få fram hur sjuksköterskor kan få utbildning gällande sexualitet och 
fertilitet i omvårdnaden till dessa kvinnor för att våga beröra dessa ämnen.  
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Klinisk tillämpbarhet   

Förhoppningen med litteraturöversikten är att den kan bidra till vägledning i 
sjuksköterskans arbete samt ge stöd för kvinnor i samma situation. I resultatet förekommer 
en del brister i omvårdnadsarbetet gällande dessa kvinnor. Genom att få tillgång till 
kvinnornas egna upplevelser ger det möjlighet att kunna förbättra de svagheter som finns i 
omvårdnaden samt att bibehålla den omvårdnaden som kvinnorna var nöjda med. I 
omvårdnadsarbetet behöver hälso- och sjukvårdspersonalen tillhandahålla tillräcklig 
information om fertilitet, sexualitet och hälsorelaterad information både muntligt och 
skriftligt. Minska lidandet hos kvinnorna genom att bidra till stöttning, ett gott bemötande 
och finnas där under det svåra stunderna. 
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I 
 

BILAGA A 

 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 
metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

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 deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Adekvata 
statistiska metoder. 

 
 
 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 
Bristfälligt antal 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 deltagare 
tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. Adekvata statistiska 
metoder. 

 
 

* 

Begränsat/för få 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 deltagare och adekvata statistiska 
metoder. 

 
* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 



II 
 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 
historiskt material som relateras till 
något som redan har inträffat, 
exempelvis journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Väl planerad 
och välgenomförd studie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och 
metoder.  

 
* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 
undersökning där avsikten är att studera 
fenomen eller tolka mening, upplevelser 
och erfarenheter utifrån de utforskades 
perspektiv. Avvsikten kan också vara att 
utveckla begrepp och begreppsmässiga 
strukturer (teorier och modeller). 
 

Klart beskriven kontext. Motiverat 
urval. Välbeskriven urvalsprocess, 
datainsamlingsmetod, 
transkriberingsprocess och 
analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen 
mellan data och tolkning påvisas. 
Metodkritik. 

 
 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är 
otillräckligt beskriven. Metod/analys otillräckligt 
beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

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

 
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 

Ben Charif, A., 
Bouhnik, A.-D., 
Rey, D., Provansal, 
M., Courbiere, B., 
Spire, B., & 
Mancini, J.  
2015 
 
Frankrike 
 

Satisfaction with 
fertility- and 
sexuality-related 
information in 
young women with 
breast cancer—
ELIPPSE40 cohort 
 

Missnöjda unga 
bröstcanceröverlevnad om 
information av sexualitet 
samt fertilitet. I denna 
studie kommer det att 
diskuteras om strategier 
samt faktorer för att utöka 
deras tillfredsställelse med 
information om dessa 
ämnen.  
 

Design: Kvantitativ  
Urval: Unga kvinnor som fick 
bröstcancerdiagnos mellan 
2005–2011 
Datainsamling: Data har 
samlats genom frågeformulär. 
Analys: Data har analyserats 
genom Stata-programvara 
(Stata Corp., College Station, 
Texas, USA).  

1043 
(-420) 

 

 

Resultatet visar att vid diagnos 
får de generell information om 
sjukdomen och det finns 
möjlighet att ställa frågor. 
Däremot fanns det ett missnöje 
gällande information om 
sexualitet och fertilitet.  
 

P 
I 

 

 

Campbell-Enns, H. 
J., Woodgate, R. 
L., & Chochinov, 
H. M.  
2017 
 
Kanada  
 

 

Barriers to 
information 
provision regarding 
breast cancer and 
its treatment 
 

Syftet med studien var att 
reda på kvinnors 
erfarenhet gällande beslut 
om behandling vid 
bröstcancer och 
uppmärksamma om det 
finns brister vid 
informationsöverföring.  
 

 

Design: Kvalitativ studie 
Urval: Kvinnor med invasiv 
bröstcancer.  
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer   
Analys:  Samlade intervjuer 
transkriberades digitalt och 
analyserades av de två 
författarna med jämförande 
analysmetod. Deltagarna fick 
en sammanfattning av resultatet 
för att ge återkoppling för 
eventuella ändringar. 

29 
(-7) 

 

 

Resultatet har visat att det finns 
hinder och brister gällande 
information i vården till dessa 
kvinnor. Det handlar om 
kommunikationsutmaningar 
som att ge rätt emotionellt stöd, 
leverera information och göra 
det individanpassat.  
 

 K  
 II 
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Matris över inkluderade artiklar  

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

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Dawe, E.D., Bennett, 
L.D., Kearney, A., & 
Westera, D 
2014 
 
Kanada  
 

 

Emotional and 
informational needs 
of women 
experiencing 
outpatient surgery for 
breast cancer 
 

Att veta om information 
samt emotionella behov 
för kvinnor 
med bröstcancer som 
genomgår operation.  
 
 

Design: Kvalitativ studie 
Urval: Kvinnor med 
erfarenhet från 
bröstcancerkirurgi.  
Datainsamling: Intervju 
genom telefonsamtal samt 
ljudinspelning baserad på 
semistruktur med öppna 
frågor 
Analys: Forskarna läste och 
gjorde egna tolkningar av 
temat.  

29 
(-10) 

 

 

Kvinnorna var nöjda med 
kirurgiskt ingrepp, däremot fanns 
det ett missnöje över 
informationen innan och efter 
operation samt  
brister i det känslomässiga stödet.  
 

K 
II 

 

Den Ouden, M. E. M., 
Pelgrum-Keurhorst, M. 
N., Uitdehaag, M. J., & 
De Vocht, H. M.  
2019 
 
Holland 
 

 

Intimacy and 
sexuality in women 
with breast cancer: 
professional guidance 
needed 
 

Studien syftar till att 
undersöka vårdgivares 
information samt 
kommunikation om 
intimitet och sexualitet 
hos kvinnor med 
bröstcancer.  
 

Design: Kvantitativ studie 
Urval: Kvinnor med 
bröstcancer, medelålder 55 
år. 
Datainsamling: 
Frågeformulär 
Analys: Först analyserades 
flervalsfrågor med hjälp av 
IBM SPSS Statistics 
(version 22). Sedan 
analyserades de djupgående 
frågor som deltagarna hade 
svarat på i textform. 

667 
(0) 

 

 

Resultatet visade att 46 procent av 
kvinnorna tyckte att information 
var anpassad efter deras behov. 
Många upplevde däremot sexuella 
problem relaterat till sin 
bröstcancer och fick ingen 
information vid behandling. 66,4 
procent ville få information från 
sjuksköterska och 27,9 procent 
från primär läkare. En del 
föredrog också att sin partner 
skulle vara med under samtalet. 
Det var även viktigt att få 
information vid rätt tidpunkt. 
 

P 
II 
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Matris över inkluderade artiklar 

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

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Kadmon, I., Halag, H., 
Dinur, I., Katz, A., 
Zohar, H., Damari, M., 
… Kislev, L.  
2015 
  
Israel  
 

Perceptions of Israeli 
women with breast 
cancer regarding the 
role of the Breast 
Care Nurse 
throughout all stages 
of treatment: A multi 
center study 
 

Syftet var att undersöka 
sjuksköterskornas roll 
inom bröstcancervården 
från diagnos till 
behandling samt 
uppföljning på israeliska 
kvinnor med bröstcancer.  
 

 

Design: Kvantitativ och 
kvalitativ 
Urval:  Kvinnor med bröstcancer 
från Israel, 24–84 år.  
Datainsamling: Två olika 
enkäter; demografiskt 
frågeformulär och Ipswitch 
enkät som tagit hänsyn till olika 
aspekter, även en kvalitativ 
fråga.  
Analys: Kvalitativ studie 
analyserades med Corbin och 
Strauss (1996). Kvantitativ studie 
analys med hjälp av JMP7 (SAS 
institute, INc., Cary. NC). 

344 
(-23) 

 

 

Från de kvantitativa 
studierna rapporterade 87 
procent kvinnor att 
sjuksköterskan inom 
bröstcancer generella 
insatser var mycket höga. 
Det framgick att de hade 
en central del i 
diagnostiken. I den 
kvalitativa studien visade 
det sig att sjuksköterskan 
var empatisk, 
professionell, stödjande 
samt skapade en trygghet.  

P & K 
I 
 

Karaöz, B., Aksu, H., & 
Küçük, M. 2010 
Turkiet  
 

 

A qualitative study of 
the information needs 
of premenopausal 
women with breast 
cancer in terms of 
contraception, 
sexuality, early 
menopause, and 
fertility 

Att veta om turkiska 
kvinnor med bröstcancer 
hade fått tillräcklig 
information om fertilitet, 
tidig menopaus, 
preventivmedel och 
sexualitet.  
 

Design: Kvalitativ 
Urval: Kvinnor med bröstcancer 
innan menopaus. Medelålder av 
deltagarna i studien var 40 år. 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer 
med ljudinspelning 
Analys:  
intervjuer har transkriberats i 
skriftlig form och har sedan 
kodats i olika teman. 

20 
(0) 

 

 

Resultat har visat att 
kvinnor hade fått 
otillräcklig information om 
fertilitet, tidig menopaus, 
preventivmedel och 
sexualitet, trots en önskan 
om att få mer information.  

K 
I 
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Matris över inkluderade artiklar  

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

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Kedde, H., van de Wiel, 
H. B. M., Weijmar 
Schultz, W. C. M., & 
Wijsen, C. (2013) 
 
Nederländerna  
 
 

 

  

Sexual dysfunction in 
young women with 
breast cancer 
 

Syftet med studien var 
att veta om förekomsten 
av dysfunktion i 
sexualitet av unga 
kvinnor i samband med 
behandlingsmetoder. 
 
 

Design: Kvantitativ 
Urval: Kvinnor med 
bröstcancer i Holland 
Datainsamling: 
Frågeformulär 
Analys: Data analyserades 
med SPSS 17.0 
 

345 
(-13) 

 

 

Resultat har visat att 64 
procent av kvinnorna som 
genomgått behandling hade 
sexuell dysfunktion och 45 
procent som hade avslutat 
behandling. Sexuell 
dysfunktion var vanligare hos 
de unga kvinnorna. Hälften av 
dessa kvinnor har rapporterat 
att detta ämnet hade tagits upp 
under behandling av 
vårdpersonalen.  

CCT 
II 

 

 

Kirkman, M., Stern, C., 
Neil, S., Winship, I., 
Mann, G. B., Shanahan, 
K., … Fisher, J. R. W. 
(2013) 
 
 Australian 
 

 
 

Fertility 
management after 
breast cancer 
diagnosis: a qualitative 
investigation of 
women's experiences 
of and 
recommendations for 
professional care. 
 

Syftet var att veta om 
kvinnor med 
bröstcancer upplevelser 
av omvårdnad vid 
fertilitet. 
 

Design: Kvalitativ 
Urval: Kvinnor med 
bröstcancer i reproduktiv 
ålder.  
Datainsamling: Data har 
insamlats med intervjuer 
per telefon med 
ljudinspelning. 
Analys: Ljudinspelningen 
har transkriberats och sedan 
läst flera gånger. 

10 
(0) 

 

 

Kvinnor har rapporterat att de 
har upplevt olika 
fertilitetsvård,  
Det har funnits blandade 
upplevelser om vård vid 
fertilitet, kvinnor har haft 
önskemål om att 
vårdgivaren ska 
kommunicerar om fertilitets 
alternativ.  
 

 

K 
I 
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Matris över inkluderade artiklar  
 

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

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Larsson, J., Sandelin, 
K., & Forsberg, C.  
2010 
 
 Sverige 
 

  

 

Health-Related Quality 
of Life and Healthcare 
Experiences in Breast 
Cancer Patients in a 
Study of Swedish 
Women  
 

Att utvärdera livskvaliteten 
under sjukhusvistelsen före 
och efter kirurgisk 
behandling hos kvinnor 
med bröstcancer.  
 

Design: Icke kontrollerad 
studie  
Urval: Patienter (kvinnliga 
deltagare) som genomgått 
kirurgisk ingrepp 2 veckor 
innan samt 6 månader efter 
ingreppet. 
Datainsamling: Enkäter  
Analys: SPSS version 14 har 
använts för att beräkna samt 
analysera de samlade data. 
Statisk betydelse accepterade i 
samband med P <0,05. 

100 
(-15) 

 

 

Patienter var nöjda med 
behandling med en förbättrad 
livskvalité under 
behandlingstiden samt 
vårdpersonal var 
omtänksamma, däremot en 
sämre livskvalité efter 
operationen.  
 

P 
I 

 

 

Lewis, P. E., Sheng, 
M., Rhodes, M. M., 
Jackson, K. E., & 
Schover, L. R. 
 2012 
 
USA  
 

Psychosocial Concerns 
of Young African 
American Breast Cancer 
Survivors 
 

 

Studiens syfte var att 
fokusera på 
afroamerikanska kvinnors 
upplevelser av bröstcancer 
relaterat till fertilitet, 
sexualitet, relationer och 
levnadssituation.  
 

Design: Kvalitativ 
Urval: Unga afroamerikanska 
kvinnor med bröstcancer.  
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer 
med ljudinspelning.  
Analys: De samlade 
intervjuerna transkriberades. 

33 
(0) 

 

 

Resultatet visar att mer än 
hälften av kvinnorna vill ha 
mer information från 
vårdpersonal angående 
bröstcancer och sexualitet. 
Behov av emotionellt stöd.  

K 
II 
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Matris över inkluderade artiklar  

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

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Miyashita, M., Ohno, 
S., Kataoka, A., 
Tokunaga, E., 
Masuda, N., Shien, 
T., … Takahashi, M.  
(2015 
 
Japan 
 

Unmet Information Needs 
and Quality of Life in 
Young Breast Cancer 
Survivors in Japan 
 

Syftet med studien är att 
identifiera samt hitta 
samband mellan 
ofullständiga 
informationsbehov samt 
livskvalité hos  
kvinnor med bröstcancer 
från Japan.  

Design: Kvantitativ 
Urval: Unga japansk 
bröstcanceröverlevnad 
Datainsamling: Samlad 
data genom frågeformulär 
samt från 26 artiklar. 
Analys: Data har analyserats 
med SPSS version 20.0 

308 
(-145) 

 

 

Resultat har visat att de flesta 
kvinnorna har varit nöjda över 
kommunikationen med det 
medicinska teamet. 
Majoriteten av deltagarna har 
fått information om sekundär 
menopaus orsakad av hormon- 
och cytostatikabehandling. 
Däremot finns det ett något  
missnöje bland vissa 
deltagare.  

R 
I 

 

 

Peate, M., Meiser, B., 
Friedlander, M., 
Zorbas, H., Rovelli, 
S., Sansom-Daly, U., 
… Hickey, M. 2011 
 
Australien 
 

 

It's Now or Never: 
Fertility-Related 
Knowledge, Decision-
Making Preferences and 
Treatment Intentions in 
Young Women With 
Breast Cancer—An 
Australian Fertility 
Decision Aid 
Collaborative Group 
Study 
 

Syftet är att utforska 
kunskapsnivån gällande 
unga kvinnor med 
bröstcancer relaterat till 
fertilitet. Det är viktigt att 
fertilitets alternativ nås 
innan 
cytostatikabehandling, 
däremot är det många 
kvinnor som uteblir 
information i tid. Studien 
syftar till att ge information 
för att hjälpa unga kvinnor 
med bröstcancer och 
fertilitet för eventuella 
framtida graviditeter.  
 

Design: Kvantitativ  
Urval: Unga kvinnor med 
bröstcancer, ålder mellan 
18 till 40 år. 
Datainsamling: Data 
samlades med en nationell 
prospektiv studie.  
Analys: I 
regressionsmodellen 
inkluderades och bedömdes 
ålder, utbildningsnivå, 
relationsstatus och 
omfattning av cancern. 
Statistisk signifikans 
accepteras vid p <0,05.  

141 
(-30) 

 

 
 

Sammanfattningsvis av 
studien planerade de flesta 
kvinnorna att skaffa barn i 
framtiden eller de som redan 
hade barn att eventuellt utöka 
familjen. Alla deltagare 
berättade om vikten av att få 
information om effekterna av 
behandling och fertilitet.  
 

 

P 
I 
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Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Remmers, H., 
Holtgräwe, M., & 
Pinkert, C.  
2010 
 
Tyskland  
 

 
 

Stress and nursing care 
needs of women with 
breast cancer during 
primary treatment: a 
qualitative study. 
 

Syftet med studien är att ta 
reda de olika motgångar och 
ansträngningar en kvinna 
möter inför den primära 
behandlingen, samt de behov 
och förväntningar som 
kvinnorna har på 
sjuksköterskor.  

Design: Kvalitativ studie 
Urval: Kvinnor med 
bröstcancer i ett skede  
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Analys: Data analyserades 
genom en sammanfattande 
innehållsanalys Mayring 
2000. För en bättre överblick 
och organisation av 
textmaterialet tillämpades 
programvaran MAXqda.  

42 
(0) 
 

 

Resultatet av denna studie 
visar att kvinnorna lider i 
högre omfattning av psykisk 
ansträngning än fysisk 
problematik. De har en 
önskan om mentalt stöd. 
Intervjuerna delas upp i fyra 
kategorier; påfrestning av 
operation, den sociala 
omgivningen, 
självuppfattning och 
osäkerhet inför framtiden. 
De har en önskan om rätt 
bemötande, professionell 
kompetens och trevlig 
atmosfär.  

K 
II 
 

 

Recio-Saucedo, A., 
Gilbert, A. W., Gerty, 
S., Cutress, R. I., 
Eccles, D., & Foster, 
C.  
 2018 
 
Storbritannien  
 

“It’s Like We Don’t 
Exist”: Tailoring 
Education for Young 
Women Undergoing 
Surgery for Early-Stage 
Breast Cancer 
 

Syftet är att undersöka 
informationskraven samt 
stödja unga kvinnor med 
bröstcancer vid 
behandlingsbeslut vid 
diagnos. 
 

Design: Kvalitativ 
Urval: Unga kvinnor med 
bröstcancer 
Datainsamling: 
Semistrukturerad intervju 
Analys: Kvalitativ 
dataanalys QSR 
International NVivo, version 
9.0. 

21 
(-1) 

 

 

Informationskrav handlade 
om att få information 
gällande typ av bröstcancer, 
fertilitet, kirurgisk- och icke 
kirurgisk behandling och 
information efter operation. 
Samt vikten av att få reda på 
bieffekter innan 
behandlingsbeslutet.  
 

K 
I 
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Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Ussher, J. M., Perz, J., 
& Gilbert, E. 
2012 
 
Australien 
 

 

Information needs 
associated with 
changes to sexual well‐
being after breast 
cancer 
 

Syftet är att undersöka om 
informationsbehov om 
sexualitet samt erfarenhet av 
sådan information från 
vårdpersonal efter 
bröstcancer. 
 

Design: Kvalitativ  
Urval: Deltagarna är över 
18 år med bröstcancer. 
Datainsamling: Data har 
insamlats genom en 
undersökningsprogramvaran 
Survey Monkey. Deltagarna 
har svarat på frågor genom 
e-postinbjudan. 
Analys: Den kvantitativa 
studien har analyserats med 
SPSS version 19 och 
Kvalitativa artikel är 
analyserat genom NVivo-a 
databas.  

2210 
(-245) 

 

 

Majoriteten av kvinnorna 
rapporterade om 
förändringar i sexualiteten 
efter bröstcancer. De 
berättar om vikten att få 
information om fysiska 
förändringar, psykologiska 
konsekvenser, frågor 
rörande sexualitet, 
kroppsbild samt identitet. 
Endast 41 procent hade 
fått sådan information. 68 
procent vill ha 
informationen i skriftlig 
form.  

K 
I 

 

 
 


