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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Ungefär 8400 kvinnor får dia-

gnosen varje år i Sverige. Sjukdomen leder i många fall till fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella konsekvenser och att få diagnosen kan innebära stora livsförändringar. Kän-

nedom om bröstcancerpatienters upplevelser av behov kan bidra till att sjuksköterskor 

bättre kan tillgodose omvårdnadsbehoven. Sjuksköterskan har en viktig roll i att stödja 

kvinnorna genom att informera och utveckla en god vårdrelation med patienten under hela 

sjukdomsperioden. 

 

Syfte 

  

Att beskriva hur sjuksköterskan kan stödja kvinnor som drabbats av bröstcancer. 

 

Metod  
 

En litteraturstudie valdes som metod. Databassökningar genomfördes och 18 artiklar in-

kluderades efter ett systematiskt urval av vetenskapliga artiklar. 

 

Resultat 
 

Resultatet i föreliggande studie presenterades efter teman: stöd, information, patient-

sjuksköterskerelationen och närstående. Det framkom att många emotionella reaktioner var 

vanligt förekommande och besvärande för kvinnorna. Det fanns ett behov av stöd och in-

formation från sjuksköterskor efter att de fått besked om bröstcancerdiagnosen, även efter 

behandling. En del kvinnor upplevde bristande information och stöd kring symtom och 

biverkningar. Det framkom även att närstående till bröstcancerpatienter hade behov av stöd 

och information. Kvinnorna upplevde den omtänksamma vårdrelationen med sjuksköters-

kan som värdefull och stödjande för att kunna återgå till sitt normala liv. 

 

Slutsats 
 

En kvinna som får besked om bröstcancer drabbas av en allvarlig och potentiellt livsho-

tande sjukdom, som påverkar flera områden i hennes liv. Sjuksköterskan kan fungera som 

en stödjande resurs och med olika former av stöd, information och god omvårdnad tillgo-

dose kvinnornas upplevda behov. 

 

Nyckelord: Bröstcancer, kvinnor, sjuksköterska, stöd, information 
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BAKGRUND 

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor i Sverige. Varje år ställs 

cirka 8400 bröstcancerdiagnoser, vilket innebär att en av tio svenska kvinnor drabbas (Nil-

bert, 2013). Endast ett 40-tal män varje år får sjukdomen. Bröstcancer är ovanlig före 40 

års ålder och ökar i förekomst med stigande ålder. Ungefär 70 procent av de nytillkomna 

fallen återfinns bland kvinnor över 60 år. Bröstcancer upptäcks tidigare idag på grund av 

införandet av mammografiscreening på 1980-talet. Samtidigt har medellivslängden ökat, 

vilket leder till att antalet bröstcancerfall ökar något varje år (Cancerfonden, 2014). 

 

Till följd av tidigare upptäckt och avancerade behandlingsalternativ har överlevnaden för-

bättrats avsevärt och idag lever tre av fyra kvinnor i Sverige fortfarande tio år efter diagno-

sen. Detta innebär att allt fler kvinnor lever eller har levt med bröstcancer. Den fysiska och 

psykiska påverkan som cancern och dess behandling ger kan kvarstå under många år fram-

över (Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012). 

 

Patofysiologi 

Bröstcancer finns i flera former. I de flesta fall utvecklas cancern i mjölkgångarna, så kal-

lad duktal cancer, men kan även uppkomma i mjölkkörtlarna, så kallad lobulär cancer. I 

enstaka fall börjar sjukdomen i bröstets stödjevävnad (Cancerfonden, 2014). Det tar van-

ligtvis flera år från det att cellförändringarna uppstår till en knöl kan kännas i bröstet. Can-

cercellerna tränger in lokalt i bröstet men kan också lossna och spridas till lymfkörtlar i 

armhålan, vid nyckelbenen eller bakom bröstbenet. Om cancern sprids via lymfbanor före-

ligger ökad risk för spridning till bland annat skelettet, lungorna och levern (Sørensen & 

Almås, 2011). 

 

Bröstcancer delas in i fyra stadier, I, II, III och IV. Denna klassifikation utgår från den 

primära tumörens storlek, tillväxthastighet, malignitetsgrad och spridning till lymfkörtlar 

eller andra organ (Sørensen & Almås, 2011). I stadium 0, vilket kan ses som ett förstadium 

till bröstcancer, växer cancern endast i de cellager där den har uppkommit. Stadium I inne-

bär att är tumören mindre än 20 mm i diameter vid diagnos och inte har spridit sig. I sta-

dium II är den upp till 50 mm och kan ha spridit sig till lymfkörtlarna. I stadium III har 

tumören vuxit sig större än 50 mm eller spridit sig utanför lymfkörtlarna i armhålan. Det 

sista stadiet, stadium IV, omfattar spridd cancer som har bildat dottertumörer i andra delar 

av kroppen (Cancerfonden, 2014). 

 

Fancher, Palesty, Paszkowiak, Kiran, Malkan och Dudrick (2011) konstaterar att patofysio-

login av bröstcancer skiljer sig åt mellan yngre och äldre kvinnor. Kvinnor som är 40 år 

eller yngre vid insjuknande tenderar att uppvisa ett mer avancerat stadium av bröstcancer 

än kvinnor äldre än 40 år. 

 

Riskfaktorer 

Orsaken till bröstcancer är inte helt klarlagd. Närmare 20 procent av tumörerna är orsakade 

av ärftliga faktorer (Nilbert, 2013). De riskfaktorer som beskrivs är stigande ålder, tidig 

första menstruation, sen menopaus, övervikt, p-piller, alkohol, första graviditet efter 30 års 

ålder eller ingen graviditet i livet (Helms, O'Hea & Corso, 2008; Nilbert, 2013). Risken 

anges även vara förhöjd om kvinnan har behandlats med hormoner i samband med klimak-

teriet (Prentice et al., 2008). 
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Symtom 

Symtom som vanligen uppkommer först är en mer eller mindre fast knuta i bröstet eller 

armhålan som kvinnan själv ofta känner. Det kan också förekomma andra symtom som 

förstorat eller hårt bröst, hudrodnad, indragningar i huden på bröstet eller bröstvårtan, ek-

sem runt bröstvårtan och sekretion från bröstvårtan (Cancerfonden, 2014). Smärtor, tung 

andning och illamående är symtom som kan vara tecken på att bröstcancern spridit sig, 

men diagnosen ställs vanligtvis innan spridning eller symtom på spridning (Sørensen & 

Almås, 2011). 

 

Diagnostik 

Diagnosen bröstcancer kan fastställas genom mammografi. Mammografi innebär röntgen-

bilder av bröstkörteln på flera plan (Ericson & Ericson, 2012). Med denna undersöknings-

metod kan man upptäcka tumörer som är mindre än fem mm i diameter. Vid osäkra fall 

kan mammografin kompletteras med ultraljudsundersökning (Kelly, Dean, Comulada & 

Lee, 2010). Mammografiscreening genomförs systematiskt på symtomfria kvinnor för att 

upptäcka och behandla bröstcancer i ett så tidigt skede som möjligt (Reitan & Schølberg, 

2003). Den allmänna mammografiscreeningen startade år 1986 efter rekommendationer 

från Socialstyrelsen och idag erbjuds kvinnor mellan 40 och 74 år mammografi i Sverige. 

Screeningprogrammet har beräknats minska dödligheten i bröstcancer med 16 procent 

(Nilbert, 2013). Kvinnor under 40 års ålder upptäcker vanligen tumören på egen hand och 

uppsöker vård (Samphao et al., 2009). 

 

Enligt dagens riktlinjer sker diagnostisering av bröstcancer med trippeldiagnostik. Denna 

metod innefattar klinisk undersökning av bröstet, bilddiagnostik med mammografi, ult-

raljud och cellprov taget med tunn nål, så kallad finnålsbiopsi, eller grovnålsbiopsi. På se-

nare år har magnetisk resonanstomografi börjat användas som en kompletterande metod 

för att upptäcka bröstcancer, framförallt när bilddiagnostiken inte överensstämmer med 

den kliniska undersökningen (Sørensen & Almås, 2011). 

 

Mammografi är den metod som är viktigast för att diagnostisera bröstcancer hos kvinnor 

som inte har tät bröstvävnad. Tät bröstvävnad innebär vävnad med mer körtelvävnad och 

mindre fettvävnad. Ultraljud är effektivare för att diagnostisera mindre tumörer hos kvin-

nor med tät bröstvävnad (Mandelson, Oestreicher, Porter, White, Finder, Taplin & White, 

2000; Veronesi, Boyle, Goldhirsch, Orecchia & Viale, 2005). 

 

Behandling  

Svenska bröstcancergruppen (2014) har utarbetat riktlinjer för behandling av bröstcancer. 

Riktlinjerna uppdateras regelbundet utifrån evidensbaserad forskning och används internat-

ionellt i världen. Den vanligaste behandlingen som de flesta kvinnor genomgår är kirurgisk 

behandling. Kirurgin kan senare kompletteras med olika tilläggsbehandlingar om det krävs, 

i form av cytostatika, strålbehandling, endokrin behandling och antikroppsbehandling (An-

derson, Yates, Mccarthy, Lang, Hargraves, Mccarthy & Porter-Steele, 2011). Behandling 

som väljs ut beror på tumörens storlek, cancercellernas egenskaper, ålder hos kvinnan, 

menopausal status och eventuell spridning till lymfkörtlar i armhålan (Sørensen & Almås, 

2011). 
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Kirurgi 

 

De två kirurgiska metoderna som tillämpas är bröstbevarande behandling och mastektomi 

(Odle, 2014). Vid bröstbevarande behandling avlägsnas enbart tumören tillsammans med 

en liten mängd omkringliggande vävnad. I samband med operationen analyseras port-

vaktskörteln i armhålan och om körteln påvisas innehålla cancerceller görs en lymfkörtel-

utrymning. Bröstbevarande kirurgi rekommenderas om tumören är mindre än 30 mm. Med 

den här operationen kan bröstet behållas, men vanligen krävs efterbehandling med strål-

ning eftersom det kan finnas kvar cancerceller i bröstet efter operationen (Nilbert, 2013). 

Tenea Cojan et al. (2012) konstaterar att bröstbevarande kirurgi är lika tillförlitligt för pro-

gnosen som mastektomi vid stadium I och II av sjukdomen. Patienten kan i många fall er-

bjudas en kombination som kan innebära ett bra kosmetiskt resultat och onkologisk säker-

het. 

 

Den andra kirurgiska metoden, mastektomi, innebär att all bröstvävnad avlägsnas. Om 

cancerceller i armhålan upptäckts preoperativt kan även lymfkörtlarna i armhålan tas bort, 

detta kallas modifierad radikal mastektomi (Reitan & Schølberg, 2003). Mastektomi är i 

vissa fall det enda kirurgiska alternativet för kvinnor om cancern är utbredd. Mastektomi 

eller dubbel mastektomi utförs som en förebyggande åtgärd när det förekommer hög risk 

att orsaken till cancern är genetiskt betingad (Odle, 2014). För kvinnor som opererats med 

mastektomi finns möjlighet att få en bröstrekonstruktion, vilket kan utföras direkt eller vid 

ett senare tillfälle (Nilbert, 2013). Chen et al. (2010) menar att eftersom överlevnaden på-

visats likvärdig mellan bröstbevarande behandling och mastektomi, blir beslutet om vilken 

kirurgisk behandling som ska sättas in en fråga om personligt val i samråd med läkare. 

Beslutet förutsätter ett noggrant övervägande kring värden patienten sätter till potentiella 

hälsovinster och förluster av livskvalitet, associerad med behandlingen. 

 

Strålbehandling 

 

Strålbehandling utförs som ett komplement till kirurgisk behandling för att förhindra lokala 

recidiv, det vill säga återfall, eller om bröstcancern har spridits sig till lymfkörtlar (Reitan 

& Schølberg, 2003). Strålbehandlingen ska avlägsna de cancerceller som kan finnas kvar i 

eller kring operationsområdet och ges i sin vanligaste form mot bröstet efter bröstbeva-

rande kirurgi. I vissa fall bestrålas även lymfkörtlarna (Cancerfonden, 2014). 

 

Cytostatikabehandling 

 

Cytostatika är cellhämmande läkemedel som används på liknande grunder som strålbe-

handling. Syftet med denna behandling är att förebygga recidiv och för att behandla cancer 

som har utvecklat metastaser (Cancerfonden, 2014). Enligt Reitan och Schølberg (2003) 

resulterar kompletterande cytostatikabehandling i en varaktig förbättring av överlevnaden. 

Behandlingen rekommenderas till kvinnor under 60 års ålder vars bröstcancer har spridit 

sig till lymfkörtlar i armhålan eller om tumören är större än elva mm (Nilbert, 2013). 

 

Hormonell behandling 

 

Mellan 70 och 80 procent av alla bröstcancertumörer är hormonkänsliga och därför bero-

ende av de kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron för att utvecklas. Efter 

kirurgisk behandling kan man ta reda på om cancercellerna är beroende av hormonerna 
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eller inte (Cancerfonden, 2014). Om de är hormonberoende, det vill säga receptorpositiva 

för hormonerna, får patienten hormonell behandling för att minska risken för recidiv 

(Sørensen & Almås, 2011). 

 

Antikroppsbehandling 

 

Ungefär en femtedel av bröstcancertumörerna har receptorer för tillväxtfaktorer. Dessa 

tumörer tenderar att vara mer aggressiva eftersom de har större förmåga att sprida sig till 

lymfkörtlar (Banning, 2007; Moja, Tagliabue, Balduzzi, Parmelli, Pistotti, Guarneri & 

Amico, 2012). Efter operation görs en undersökning av tumören och i samband med detta 

kontrolleras förekomst av tillväxtfaktorer. Om tillväxtfaktorer finns ges medicinering med 

trastuzumab som är en antikropp. Läkemedlet riktar sig mot tumörcellernas tillväxtrecepto-

rer (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Prognos  

Tidig upptäckt av bröstcancer med hjälp av mammografiscreening och nya behandlings-

former som finns idag har förbättrat prognosen. Årligen avlider cirka 1400 kvinnor av 

sjukdomen i Sverige. Bröstcancerns klassificering och utbredning vid diagnostillfället är 

avgörande för överlevnaden (Nilbert, 2013). Mortaliteten är mycket låg om tumören är 

begränsad till en körtelgång i bröstvävnaden medan den är högre om tumörvävnad finns i 

lymfkörtlar, vilket antyder att sjukdomen funnits en längre tid och att tumören har kapa-

citet att sprida sig (Ericson & Ericson, 2012). Reitan och Schølberg (2003) konstaterar att 

relativt många fortfarande får återfall. Patienterna har även en överdödlighet under mer än 

20 år efter det första insjuknandet i bröstcancer. 

 

Sjukdomens konsekvenser 

Beskedet om bröstcancer kan komma som en obehaglig och plötslig livsförändring, särskilt 

för de kvinnor som upptäcker en knuta i bröstet vilken visar vara elakartad eller de som 

diagnostiseras via screeningprogram (Nilbert, 2013). Cebeci, Yangin och Tekeli (2012) 

beskriver att diagnosen och effekterna av cancerbehandlingen påverkar kvinnans liv på 

flera sätt. Förändringarna och förlusterna på grund av sjukdomen kan upplevas som ett hot 

mot jagets fysiska, andliga, sexuella och sociala aspekter. Att få ett bröst bortopererat har 

betydelse för kroppsbilden och påverkar även kvinnans upplevelse av sig själv som individ 

och kön. Detta kan resultera i ett mindervärde av självbilden, sexualiteten och vidare in i 

upplevelsen av själva meningen med livet (Kristoffersen, 2005). 

 

Kvinnors upplevelse av att ha drabbats av bröstcancer varierar, men innefattar reaktioner 

som ilska, sorg, lidande och smärta. Psykosociala problem förvärrar många gånger svårig-

heten i fysiska symtom. Känslomässiga besvär som patienter upplever efter diagnosen kan 

påverka deras behandling, eftersom dessa symtom kan verka överväldigande (Perry, Ko-

walski & Chang, 2007). Att få besked om diagnosen påverkar inte bara kvinnan utan även 

hennes familj (Ödling, Norberg & Danielson, 2002). 

 

Upplevda symtom efter behandlingar 

Planering av behandlingar, kirurgiska tekniker och andra metoder för att behandla bröst-

cancer har utvecklats betydligt i modern tid och de negativa effekterna av behandling har 

blivit färre och svagare. Ändå upplever många patienter och överlevande biverkningar un-
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der och efter behandling. Biverkningarna kan inträffa akut, kort tid efter behandling, me-

dan andra uppstår senare. Dessa kan även bli långvariga (Odle, 2014). Vissa symtom och 

biverkningar är mer problematiska och smärtsamma än andra. Bland de vanligaste biverk-

ningarna som kvinnor upplever av bröstcancerbehandling är fatigue, smärta, hudreaktioner, 

viktuppgång, lymfödem, depression och ångest, med tröttheten som det mest besvärliga 

över tid (Beatty, Oxlad, Koczwara & Wade, 2008; Manning-Walsh, 2005). 

 

Fatigue, eller långvarig trötthet, är en subjektiv upplevelse som drabbar de flesta cancerpa-

tienter. Det är en komplicerad form av trötthet som inte försvinner efter vila eller sömn, 

och som varierar i obehag, varaktighet och intensitet (Byar, Berger, Bakken & Cetak, 

2006). 

  

Smärta beskrivs som en individuell och subjektiv upplevelse, förenad med vävnadsskada 

eller hotande vävnadsskada, som ger ett sensoriskt och emotionellt obehag (Norrbrink & 

Lundeberg, 2014). Av de patienter som får diagnosen bröstcancer upplever mellan 30 och 

40 procent besvär av smärta och upp till 70 procent av de drabbade besväras av smärta när 

de har spridd cancer. Den fysiska smärtan har stark koppling till ångest och nedstämdhet, 

men går i de flesta fall att behandla (Nilbert, 2013). 

 

Efter operation besväras vissa kvinnor av förändrad hudkänsel i armhålan och på baksidan 

av överarmen. Det förändrade hudområdet kan antingen vara utan känsel eller mycket 

överkänsligt. Detta går vanligen tillbaka en tid efter operationen, men det kan också bli 

permanent. Efter modifierad radikal mastektomi kan svullnad i armen uppstå, så kallat 

lymfödem, vilket kan upplevas som mycket plågsamt för den drabbade. Det kan även ut-

vecklas till ett långvarigt tillstånd. Lymfödem, som är en vätskeansamling i vävnaden, 

uppstår när lymfdränaget försämras efter att lymfkörtlar i armhålan tagits bort eller för-

störts av strålning. Effekter av lymfödem är smärta, tyngdkänsla, ledstelhet, ökning av ar-

mens omkrets och svullnad i händer och fingrar (Sørensen & Almås, 2011). 

 

Psykosocial påverkan av bröstcancer 

Enligt Arving, Thormodsen, Brekke, Mella, Berntsen och Nordin (2013) kan en livsho-

tande sjukdom som cancer utgöra en potentiell traumatisk händelse. Beskedet om bröst-

cancer kan leda till en traumatisk kris. Traumatisk kris beskrivs av Cullberg (2006) och 

orsakas av en plötslig och oväntad yttre påfrestning, som hot mot en individs fysiska ex-

istens, sociala identitet och trygghet, vilket bröstcancerbesked många gånger innebär. Den 

traumatiska händelsen kan manifestera sig som stark ångest, intensiv rädsla, skräck inför 

sjukdomen och hjälplöshet (Palmer, Kagee, Coyne & Demichele, 2004). Chocken och 

styrkan i den därefter kommande krisen har koppling till värderingen av händelsen, det 

sociala stödets kvalitet och med mängden yttre stressfaktorer (Kovero, 2007). 

 

Att drabbas av bröstcancer ger inte bara fysiska besvär utan även psykiska påfrestningar. 

Det kan handla om att leva med osäkerheten om att inte veta hur det ska bli i framtiden, om 

behandlingen har effekt och rädsla för återfall. Detta kan i sin tur leda till utveckling av 

stressrelaterade symtom, som ett undvikande beteende med påträngande tankar och oro 

(Arving et al., 2013). Patienter med cancer upplever ofta psykisk stress på grund av ovän-

tade biverkningar av behandling och avsaknad av adekvat information och stöd från sjuk-

vården. För många blir det en utmaning att komma tillbaka till vardagen, kanske genom att 

återgå till arbete men fortfarande känna av de fysiska och psykiska följderna av sjukdomen 

(Almås, 2011). 
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Sjukdomen kan bidra till förändrade roller i livets alla sammanhang. Detta kan innebära 

svårigheter att klara av arbetet på samma sätt som förut och problem i familjen där kvinnan 

har sin identitet som kvinna, mor och sexualpartner (Reitan & Schølberg, 2003). Larsson, 

Sandelin, och Forsberg (2010) konstaterar att bröstcancern inte bara berör patienten, utan 

även partner, familj och andra personer i patientens närmaste krets. Bröstcancer kan också 

påverka relationer inom kvinnans vidare sociala nätverk, genom begränsning av sociala 

aktiviteter (Holmberg, Scott, Alexy & Fife, 2001). 

 

Yngre kvinnor som drabbats av bröstcancer upplever i högre grad psykisk stress än äldre. 

Orsaken till detta kan vara att yngre kvinnor är mitt i livet med familj och arbete. Medan 

dessa kan känna sig ensamma i sin situation, har äldre kvinnor ofta vänner som varit med 

om liknande händelser (Bergh, 2007). Betydande riskfaktorer för ökad psykosocial sjuk-

lighet hos kvinnor med bröstcancer är att vara yngre, frånskild eller änka, ha små barn samt 

upplevelser av biverkningar i samband med behandlingar. Kvinnor yngre än 40 år har 

sämre uppfattning om personliga resurser, emotionell styrka och socialt stöd, än kvinnor 

äldre än 60 år (Sammarco, 2001). Enligt Aranda, Schofield, Weih, Milne, Yates och 

Faulkner (2006) har äldre kvinnor lättare att anpassa sig till sjukdomen än yngre och de 

uttrycker mindre oro för möjliga förändringar i nära relationer. 

 

Individens psykosociala läge och fas i livet påverkar i hög grad livskvaliteten. Livskvalitet 

kan beskrivas som en personlig känsla av välbefinnande som omfattar fysiska, psykiska, 

sociala och andliga dimensioner. Konsekvenserna av bröstcancer och hur de påverkar den 

enskilda kvinnan och hennes livskvalitet varierar, beroende på vilket skede i livet hon be-

finner sig (Sammarco, 2001). Depression kan uppkomma som en reaktion efter cancerbe-

skedet, men även i det senare sjukdomsförloppet vid upplevelser av att ha förlorat funkt-

ioner och roller i det dagliga livet. Förekomsten av depression och ångest beskrivs före-

komma hos upp till 30 procent bland kvinnor med bröstcancer (Sørensen & Almås, 2011). 

 

Kroppsuppfattning kan anges som den mentala bilden av kroppen och innefattar många 

dimensioner, till exempel perceptionen av den egna kroppen, hur personen föreställer sin 

kropp för andra och upplevelser av utseendet (Romanek, McCaul & Sandgren, 2005). Lam, 

Chan, Wai Ka och Fielding (2007) beskriver att kvinnor som har behandlats med 

mastektomi får en mer förändrad kroppsbild än de som genomgått bröstbevarande behand-

ling. En förändrad kroppsbild påverkar känslor, tankar och sättet att vara, och kan få bety-

delse för den fortsatta tillfriskningsprocessen. Vetskapen om att det finns en tumör i krop-

pen utgör ett hot mot självbilden. Det kan innebära en sorg att förlora ett bröst, att känna 

sig stympad och uppleva känslor av att inte längre vara sexuellt attraktiv (Bukovic, Fajdic, 

Hrgovic, Kaufmann, Hojsak & Stanceric, 2005). Med tanke på den symboliska länken i 

den västerländska kulturen mellan bröst och sexualitet, kan förlusten av ett bröst leda till 

sexuell dysfunktion och en försvagad identitet som fullvärdig kvinna (Reitan & Schølberg, 

2003). Många kvinnor väljer att göra en omedelbar rekonstruktion efter kirurgisk behand-

ling, med för en del kvinnor kan en bröstprotes bidra till att förbättra kroppsuppfattningen 

och livskvaliteten (Roberts, Livingston, White & Gibbs, 2003). 

 

Sarenmalm, Thorén-Jönsson, Gaston-Johansson och Ohlén (2009) beskriver att kvinnor 

med en historia av sjukdomen löper risk för återfall för resten av deras liv. Ett återfall av 

bröstcancern är en stressande händelse som upplevs mer nedslående än den första diagno-

sen. Framtiden kan kännas mer begränsad och osäker. Anpassningen till återfallet upplevs 

svår eftersom hoppet om att bli botad minskar (Reitan & Schølberg, 2003). Även om åter-
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kommande bröstcancer är en obotlig sjukdom i de flesta fall, lever en del av kvinnorna 

med sjukdomen i flera år eller så länge som decennier med sjukdomen. Den blir oskiljaktig 

från kvinnans livshistoria och därmed innefattad i hennes konkreta livsvärld (Sarenmalm et 

al., 2009). 

 

Batenburg och Das (2014) påtalar att vissa bröstcancerpatienter försöker anpassa sig till sin 

nya livssituation genom att aktivt bearbeta och uttrycka sina känslor, medan andra försöker 

undvika alla tankar och känslor relaterade till sjukdomen. Anpassningen kan ske på tre 

nivåer av emotionellt engagemang: (1), kognitivt undvikande, (2), emotionell bearbetning, 

och (3), känslomässiga uttryck. Copingstrategier är det vi gör för att handskas med krav 

eller utmaningar och betecknar vad individen specifikt gör för att för att hantera en svårig-

het i en särskild situation (Nilbert, 2013; Reitan & Schølberg, 2003). En kognitivt undvi-

kande copingstrategi har negativa effekter på anpassningen till sjukdomen och är ofta 

kopplat till högre stressnivåer. Utveckling av en handlingsstrategi att aktivt närma sig tan-

karna och känslorna kring bröstcancern kan minska depressiva symtom och ge förbättrad 

upplevd hälsa (Batenburg & Das, 2014). 

 

Sjuksköterskans roll och omvårdnadens betydelse 

Enligt International Council of Nurses (ICN) (2014) etiska kod för sjuksköterskor har sjuk-

sköterskan ansvar för fyra grundläggande områden. Dessa är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskans arbete innefattar att se patien-

ten ur ett helhetsperspektiv, det vill säga ur fysisk, psykisk, social och existentiell dimens-

ion (Brandberg & Nygren, 2006). 

 

Mycket förenklat finns det två sätt att förstå begreppet hälsa. I det biomedicinska perspek-

tivet ses hälsa som motsats till sjukdom och fokus är att lindra och bota sjukdomar för att 

återfå hälsa. Det humanistiska perspektivet innebär ett holistiskt synsätt på människan där 

hon betraktas som en helhet. Inom detta sätt att se på hälsa definieras hälsan inte som ett 

tillstånd, utan som en process i det dagliga livet. Hälsa formas av människans känsla av 

sammanhang och upplevelse av mening (Antonovsky, 1991). 

 

Lidande är enligt Kristoffersen (2005) en erfarenhet som den enskilde individen upplever 

och är beroende av den betydelse som personen tillskriver händelsen som orsakar lidandet. 

Hela människan lider, inte bara en del av människan. Det är genomgripande och präglar 

hela personen. I mötet med patienter med bröstcancer krävs att sjuksköterskan är empatisk 

och möter patienter och närstående med respekt och mod (Kristoffersen, 2005). 

 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) har sjuksköterskan 

huvudansvar för att patientens basala och specifika omvårdnadsbehov tillgodoses. Vidare 

ska hälso- och sjukvården ta hänsyn till patientens autonomi, integritet och värdighet. Vår-

darens beteende, attityd och ordval kan påverka huruvida patienten upplever förtvivlan 

eller hopp (Almås, 2011). Sjuksköterskan har en betydelsefull uppgift i att ge information 

på ett sätt som stärker hoppet och öka patientens möjlighet att förstå sin situation. Genom 

information kan osäkerhet och missförstånd undvikas och patienten får korrekt kunskap 

om sitt tillstånd. Denna måste emellertid ges vid lämplig tidpunkt och på patientens villkor 

för att inte skapa rädsla eller andra oönskade känslor. Med hjälp av kommunikation på ett 

tryggt och förtroendeingivande sätt har sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete möjlighet 

att skapa en förtrolig relation med patienten. Relationen kan inge hopp som är en resurs 

hos individen för att utveckla inre styrka och energi (Reitan & Schølberg, 2003). 
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En god och vårdande relation är viktigt då den drabbade kvinnan kan uppleva sig vara i en 

sårbar och stressande situation. Relationen har även betydelse för upplevelsen av livskvali-

tet och hälsa (Almås, 2011). God omvårdnad syftar till att lindra lidande. Detta innebär att 

sjuksköterskan ska sätta in åtgärder för att förebygga och lindra lidande genom att sörja för 

individens grundläggande behov och helhet. Sjuksköterskan kan här använda sig själv i 

samspelet så att patienten känner sig omhändertagen som människa (Kristoffersen, 2005). 

 

Eftersom hälsa kan förstås som en process som individen skapar och upplever ständigt i sitt 

dagliga liv kan sjuksköterskan genom stödjande insatser möjliggöra för utveckling av egen 

förmåga. Detta för att kunna bemästra en ny livssituation och belysa mening i upplevelser 

av sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

 

Ett omvårdnadsteoretiskt perspektiv 

Ur ett omvårdnadsteoretiskt perspektiv kan omvårdnad beskrivas som en mellanmänsklig 

process. Denna process har som mål att hjälpa individen att förstå sin situation och finna 

mening i sjukdomen och lidandet, för att på bästa sätt kunna finna sig i sitt tillstånd (Tra-

velbee, 1971). Utgångspunkten i Travelbees teori är att människan är unik och oersättlig. 

Trots att alla människor någon gång drabbas av allmänmänskliga erfarenheter som sjuk-

dom, lidande och förluster, är den enskildes upplevelser bara hans eller hennes. 

 

Lidande och smärta är begrepp som är ofrånkomliga i livet. Det är förknippat med sjuk-

dom, vilket kan ge förlust av kroppslig, andlig eller emotionell okränkbarhet i rollen som 

patient (Kristoffersen, 2005). Relationen som skapas mellan sjuksköterska och patient är 

en process. Ett av sjuksköterskans viktigaste redskap är kommunikation som gör det möj-

ligt att lära känna patienten och utforska och tillfredsställa dennes behov (Travelbee, 

1971). Sjuksköterskan bör förhålla sig till patientens egen upplevelse av situationen och 

meningen i denna, snarare än till själva diagnosen. Tillstånd av lidande kan skapas oavsett 

hur allvarlig det mediciniska tillståndet är (Kristoffersen, 2006). 

 

Problemformulering 

Patienten som har drabbats av bröstcancer är ofta en i övrigt frisk kvinna, som får besked 

om cancer. Kvinnan kanske inte känner sig sjuk i och med att hon i många fall inte upple-

ver några symtom på sjukdomen. Cancerdiagnosen kan påverka hennes identitet och själv-

bild. En god och omhändertagande relation mellan patienten och sjuksköterskan har stor 

betydelse för den upplevda livskvaliteten och hälsan. Att få individanpassad information 

och god kunskap om sjukdomen, behandlingen och prognosen kan ge patienten möjlighet 

att få tillbaka kontrollen över sitt liv (Sørensen & Almås, 2011). 

 

Många faktorer är relaterade till hur kvinnor upplever sin bröstcancer. Den initiala diagno-

sen och de följande behandlingarna påverkar hennes psykiska och emotionella välbefin-

nande såväl som hennes fysiska uppenbarelse och livsvärld (Fallbjörk, Karlsson, Salander 

& Rasmussen, 2010). Sjukdomen ger upphov till lidande inom alla dimensioner av kvin-

nans liv och det är av stor vikt att sjuksköterskan vet hur hon ska se och bemöta patienten 

ur ett helhetsperspektiv, i mötet med hennes unika situation och behov av stöd (Arman, 

2003). Med detta som bakgrund anser författarna att det är värdefullt att studera vilka for-

mer av stöd sjuksköterskan kan ge kvinnor som fått diagnosen bröstcancer. 
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SYFTE   

Syftet med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskan kan stödja kvinnor som drab-

bats av bröstcancer. 

 

Frågeställning 

 

Hur kan sjuksköterskan stödja kvinnor med bröstcancer med hjälp av information, patient-

sjuksköterskerelationen och god omvårdnad? 

 

METOD  

Val av metod 

Litteraturöversikt valdes som metod vilket enligt Forsberg och Wengström (2013) beskrivs 

som en litteraturgenomgång eller forskningsöversikt. En litteraturöversikt ger en uppfatt-

ning av forskningsläget och ett underlag för att kunna utföra vård på ett evidensbaserat sätt. 

Evidensbaserad vård innebär ett förhållningssätt för att kunna bedöma om vården är base-

rad på bästa tillgängliga vetenskapliga grund (Henricson, 2012). 

 

För att beskriva hur sjuksköterskan kan stödja kvinnor med bröstcancer valde författarna 

att göra en litteraturöversikt med granskning och sammanfattning av vetenskapliga studier. 

Detta skedde, i enlighet med Forsberg och Wengström (2013), genom sökning i olika data-

baser efter relevanta artiklar. Initialt samlade författarna in aktuell information kring forsk-

ningsområdet för att sedan analysera litteratur och komma fram till en avslutande slutsats. 

Detta kallas enligt Rosén (2012) för en induktiv ansats vilket passade författarna väl utifrån 

syftet med studien. Eftersom forskningsområdet kring bröstcancer är mycket omfattande, 

har författarna formulerat en konkret frågeställning vilken återkopplar till syftet för under-

lätta sökprocessen. 

 

Urval  

Enligt Forsberg och Wengström (2013) ska inklusions- och exklusionskriterier i en littera-

turöversikt fastställas för ett adekvat urval av vetenskapliga artiklar och även för sökstrate-

gin vid databassökning. I föreliggande studie användes både kvantitativa och kvalitativa 

forskningsartiklar för att skapa en bred bild av ämnet. Det är viktigt att materialet omfattar 

all viktig information, samtidigt som det är precist och hanterbart (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2012). 

 

Inklusionskriterier i föreliggande studie var begränsningar av utgivningsår till originalar-

tiklar som utkommit tidigast år 2004, skrivna på engelska, etiskt godkända och studier ut-

förda på kvinnor över 18 år. Författarna har valt att exkludera män från studien på grund av 

att antalet män som får sjukdomen är mycket litet. I databasen Cinahl har sökningen även 

begränsats till peer-reviewed artiklar, det vill säga artiklar som genomgått granskning, för 

ett tillförlitligt urval. 

 

Genomförande  

Vetenskapliga artiklar söktes via databaserna PubMed och Cinahl. PubMed är en bred da-

tabas som omfattar medicinsk vetenskap och omvårdnad medan Cinahl är specialiserad på 
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omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013). Författarna valde att använda äm-

nesordsökningar i de flesta fall för att öka sökningens effektivitet. Fritextsökningar använ-

des då sökordet inte hade något ämnesord. Sökningarna har begränsats med hjälp av den så 

kallade booleska operatören ”AND” för att ge ett snävare resultat. 

 

Manuell sökning har genomförts för att komplettera datainsamlingen. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013) innebär manuell sökning att man går igenom referenslistor till relevanta 

vetenskapliga artiklar som berör ämnesområdet. Efter genomläsning av intressanta artik-

larnas referenslistor påträffades två artiklar som svarade mot syftet i föreliggande studie. 

 

Följande söktermer i Medical Subject Headings (MeSH) samt Cinahl Headings användes: 

“breast neoplasms”, “nurse’s role”, “nurse-patient relations”, “nursing care”, “adaption 

psychological”, “social support”, “information needs” och “quality of life”. Sökorden till 

fritextsökningen var ”information”, ”support needs”, ”nurse”, ”nursing”, ”coping” och 

”support”. Några av de utvalda artiklarna påträffades i återkommande sökningar. 

 

Resultatet av databassökningen inklusive lästa abstrakt, lästa artiklar samt inkluderade ar-

tiklar redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1. Databassökning i PubMed och Cinahl.  

 

Databaser Sökord 
Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal inklude-

rade artiklar 

PubMed  

26-09-2014 

“Breast Neoplasms” [MeSH] AND 

“Nurse's Role” [MeSH] AND infor-

mation 

33 33 4 1 

PubMed  

26-09-2014 

“Breast Neoplasms” [MeSH] AND 

“Nurse-Patient Relations" [MeSH] 
58 35 10 1 

PubMed  

26-09-2014 

“Breast Neoplasms” [MeSH] AND 

“Nursing Care" [MeSH] AND needs 
54 35 4 2 

PubMed  

26-09-2014 

”Breast Neoplasms” [MeSH] AND 

”Adaptation, Psychological” [MeSH] 

AND ”Nursing Care” [MeSH] 

51 18 3 2 

PubMed  

01-10-2014 

”Breast Neoplasms” [MeSH] AND 

”Social Support” [MeSH] AND nurse 
104 30 3 2 

Cinahl  

29-09-2014 

“Breast Neoplasms” [Cinahl-

Headings] AND ”Nurse-Patient Rela-

tions” [CinahlHeadings]  

71 15 4 2 

Cinahl  

29-09-2014 

“Breast Neoplasms” [Cinahl-

Headings] AND information needs 
148 22 6 4 

Cinahl  

29-09-2014 

“Breast Neoplasms” [Cinahl-

Headings] AND “Quality of life” 

[CinahlHeadings] AND nursing care 

14 10 3 1 

Cinahl  

29-09-2014 

”Breast Neoplasms” [Cinahl-

Headings] AND “Nursing care” [Ci-

nahlHeadings] AND support 

21 10 3 1 

Manuell sök-

ning  

14-10-2014 

 6 4 4 2 

 

Totalt 

 

 

 

 

560 

 

 

212 

 

44 

 

18 
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Databearbetning  

Litteraturen som samlades in bearbetades utifrån syftet och frågeställningarna. Författarna 

genomförde separata litteratursökningar för att minska risken att exkludera relevanta artik-

lar. Inledningsvis lästes titlarna på de artiklar som påträffats, för att därefter läsa abstrakten 

vars titlar ansågs intressanta för studiens syfte. Om artiklarnas abstrakt bedömdes vara re-

levanta togs artiklarna fram i sin helhet. Författarna granskade de utvalda artiklarna ingå-

ende för ökad förståelse av innehållet. Sammanlagt lästes 44 artiklar och efter noggrann 

bedömning inkluderades 18 artiklar i studien. Resultaten från artiklarna sammanställdes 

efter granskning i en matris, se bilaga A. 

 

Författarna läste de utvalda artiklarna i detalj flera gånger var för sig. Detta för att få en 

djupare förståelse för texten och finna alla väsentliga fynd utifrån frågeställningarna 

(Rosén, 2012). Delarna som bedömdes vara av betydelse markerades i texten med under-

strykningar i olika färger för olika fynd, för att sedan bli teman. För att kunna sätta sam-

man de viktigaste fynden som framkommit på ett strukturerat sätt, indelades de markerade 

delarna i huvudteman och underteman i resultatet. De inkluderade artiklarna bedömdes 

genom Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag, för att värdera kvaliteten på artik-

larna och öka föreliggande studies trovärdighet. Bedömningsunderlaget är modifierat efter 

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), se bilaga 

B. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik finns till för att skydda alla livsformer och försvara människors grundläg-

gande värde och rättigheter. Etiken inom forskning ska bidra till att värna om de personer 

som medverkar i studier (Kjellström, 2012). Objektivitet har varit ett mål i föreliggande 

syfte, för att kunna framföra ett mångsidigt resultat där alla granskade artiklar och samtliga 

fynd ingår (Helgesson, 2006). Vidare sökte författarna, i enlighet med Vetenskapsrådet 

(2011), studier som har granskats av en etisk kommitté eller där noggranna etiska övervä-

ganden har gjorts. De etiska principer som ingår i god forskningsed har respekterats, det 

vill säga att inte förvanska, plagiera material eller förändra data för att rätta sig efter före-

liggande studies syfte eller egna värderingar (Helgesson, 2006). Enligt Vetenskapsrådet 

(2011) ska varje forskare vara öppen med sina resultat och det ska vara möjligt för andra 

att kunna använda och kontrollera forskningsresultaten. Med detta som förutsättning redo-

visade författarna samtliga resultat.  
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RESULTAT  

Efter analys av artiklarna tydliggjordes fyra huvudteman. Teman presenterar resultatet på 

ett överskådligt sätt. Dessa var ”stöd”, ”information”, ”relationen mellan patient och sjuk-

sköterska” och ”närstående”.  

 

Stöd 

Kvinnors behov av stöd 

 

Kvinnorna upplevde en mängd olika emotionella reaktioner när de fick besked om diagno-

sen, vilket framkom i flera studier (Boehmke & Dickerson, 2006; Landmark, Bohler, Lo-

berg & Wahl, 2008; Lindholm, Holmberg & Mäkelä, 2005; Remmers, Holtgräwe & Pin-

kert, 2010). Tankar om framtiden och rädsla uppstod omedelbart (Remmers et al., 2010). 

Kvinnorna beskrev även att de upplevde en plötslig övergång från ett tillstånd av välbefin-

nande till ett sjukdomstillstånd efter att ha fått bröstcancerdiagnosen. Diagnosen innebar en 

hastig förändring i kvinnans liv och funktioner (Boehmke & Dickerson, 2006). 

 

I studien av Drageset, Lindstrøm, Giske och Underlid (2012) framkom att kvinnor med 

nydiagnostiserad bröstcancer som väntade på kirurgisk behandling rapporterade behov av 

tillgängligt stöd, direkt eller via telefon. Detta oavsett om det användes eller inte. Kvin-

norna upplevde även behov av stöd från sina familjer, vänner och vårdpersonal som sjuk-

sköterskor för att stärka deras psykiska välbefinnande och känsla av inre styrka. Behoven 

fanns kvar även efter operationen. Holopainen, Nyström och Kasén (2014) bekräftade att 

det var viktigt för kvinnorna att kunna kontakta vårdgivare under de olika faserna av be-

handling. Kvinnorna vittnade om en önskan att veta att det finns någon att prata med, en 

sjuksköterska som kan lyssna, sympatisera och skapa trygghet (Drageset et al., 2012; Ho-

lopainen et al., 2014; Remmers et al., 2010). 

 

Individuellt stöd 

 

I en studie utförd av Remmers et al. (2010) intervjuades kvinnor några dagar efter operat-

ion. Kvinnorna uttryckte ett stort missmod och en osäkerhet kring framtiden. Resultatet 

visade att kvinnorna önskade att sjuksköterskan bemöter varje enskild individ med respekt 

och ger stöd anpassat efter deras individuella behov och önskemål. Behovet av individuellt 

stöd för att kunna minska ångest och känslomässig stress framkom även i andra studier 

(Hsu, Wang, Chu & Yen, 2010; Lauver, Connolly-Nelson & Vang, 2007). Hsu et al. 

(2010) påvisade att kvinnor som hade genomgått modifierad radikal mastektomi hade ett 

större behov av stöd från sjuksköterskor än kvinnor som har genomgått bröstbevarande 

behandling, eftersom dessa kvinnor rapporterade mer besvär med kroppsuppfattning och 

psykiskt lidande. 

 

Thewes, Butow, Girgis och Pendlebury (2004) jämförde de psykosociala behoven hos 

äldre och yngre kvinnor som avslutat sin behandling. Det beskrevs att både yngre och äldre 

hade behov av känslomässigt och praktiskt stöd från familjen, vänner och sjuksköterskor. 

Yngre kvinnor rapporterade dock fler unika behov än äldre. Det påvisades att de yngre 

önskade ytterligare professionellt stöd från vårdgivare som sjuksköterskor. Några av de 

yngre kvinnorna var mer påverkade av känslomässiga svårigheter, till exempel uppgav sig 

vissa ha problem med ensamhet som åtföljde sjukdomen. De hade även ett större behov av 
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stöd gällande arbetsrelaterade stressfaktorer och relationer än de äldre kvinnorna rapporte-

rade. 

 

Emotionellt stöd 

 

Kvinnorna berättade, i en studie utförd av Nizamli, Anoosheh och Mohammadi (2011), att 

deras psykiska, fysiska och sociala funktioner försämrades i samband med kemoterapi efter 

kirurgisk behandling. Kvinnorna upplevde känslomässig instabilitet och förlust av själv-

ständighet, vilket förknippades med ökad ångest och depression. Det framkom att sjukskö-

terskor kunde ge bättre omvårdnad och stöd till dessa kvinnor genom att ha en förståelse av 

kvinnornas upplevda besvär. Bayram, Durna och Akin (2014) utvärderade livskvaliteten 

hos kvinnor som genomgått kemoterapi och bekräftade behovet av känslomässigt stöd för 

dessa. Stöd av emotionell karaktär kunde hjälpa kvinnorna att klara av oron, sorgen och 

rädslan som medföljde sjukdomen och behandlingen, i syfte att förbättra livskvaliteten. 

 

Lauver et al. (2007) påvisade att kvinnor upplevde mer stress en månad efter bröstcancer-

behandling än tre-fyra månader efteråt. Kvinnorna behövde mer känslomässigt stöd omgå-

ende efter behandling för att effektivt hantera stressorer som psykologiska osäkerheter, 

fysiska symtom och koncentrationssvårigheter. Studien visade även att sjuksköterskan 

kunde uppmuntra kvinnor direkt efter behandling att använda copingstrategier, som accep-

tans av tillvaron och distraktion med andra tankar och aktiviteter som inte berörde sjukdo-

men. 

 

Liao, Chen, Chen, Chen och Chen (2009) undersökte effekten av stödbehov för kvinnor 

med misstänkt bröstcancer under tiden till dess att kvinnorna fick diagnosen. Deltagarna i 

studien delades in i två grupper. Interventionsgruppen fick understödjande behandling med 

informationsstöd, känslomässigt stöd och kontinuerlig, uppföljande vård och kontrollgrup-

pen fick rutinmässig vård. I studien framkom att sjuksköterskan kunde minska osäkerheten 

hos kvinnor med bröstcancer och förbättra deras upplevda tillfredsställelse av psykologiska 

behov genom att visa empati, ge stöd, lyssna aktivt på kvinnornas problem, uppmuntra 

dem att uttrycka sina känslor och ställa frågor. Gruppen som fick kontinuerlig och indivi-

dualiserad stödjande vård i personliga möten och uppföljning via telefon hade mindre be-

hov av vård och stöd i senare skeden av sjukdomen. 

 

Friska kvinnor som hade fått en bröstcancerdiagnos uttryckte känslor av att deras kroppar 

hade förrått dem. Det framgick i studien av Boehmke och Dickerson (2006) att det var vik-

tigt att sjuksköterskan var medveten om vad cancern betyder för den enskilda kvinnan och 

att osäkerheten som hon upplever är en utmaning för hela livet. Resultaten från studien 

framhävde behovet av ett livslångt stöd. Landmark et al. (2008) uppgav att kvinnorna be-

hövde fortsatt stöd efter att behandlingen var över, vilket även bekräftades av Thewes et al. 

(2004) som beskrev att kvinnor som hade överlevt bröstcancer fortsatte att uppleva psyko-

sociala behov under lång tid. 

 

Socialt stöd 

 

Några kvinnor rapporterade ett behov av att få tillgång till stödgrupper efter behandlingens 

slut. Många beskrev att de ville gå vidare eller återfå en känsla av normalitet (Thewes et 

al., 2004). I studien av Landmark et al. (2008) betonade kvinnorna vikten av gemenskap 

med andra i samma situation för att inte känna sig ensam. Li, So, Fong, Lui, Lo & Lau 

(2011) styrkte att socialt stöd i form av en stödgrupp spelade en viktig roll i att få emotion-
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ell hjälp. Att dela tankar och känslor med andra i liknande situation kunde hjälpa kvin-

norna att förstå att tillståndet som följer med bröstcancern inte var unikt för just dem. Vi-

dare konstaterade Li et al. (2011) att sjuksköterskan bör informera om att stödgrupper finns 

och uppmuntra de som har behov av mer socialt stöd att gå på dessa. 

 

Information 

Kvinnors behov av information 

 

Vikten av behovet av information om behandling och dess biverkningar angavs av många 

studier (Bayram et al., 2014; Boehmke & Dickerson, 2006; Cappiello, Cunningham, Knobf 

& Erdos, 2007; Landmark et al., 2008; Lauver et al., 2007; Li et al., 2011; Pauwels, 

Chariler, De Bourdeaudhuij, Lechner & Van Hoof, 2013; Saraswathi, Nenny, Ho & Wong, 

2005; Thewes et al., 2004). Bröstcancerpatienter var i hög grad nöjda med omvårdnaden de 

fått i samband med behandling, särskilt med tillgängligheten och hjälpsamheten av sjuk-

sköterskor, såväl hur sjuksköterskor respekterade deras privatliv (Bayram et al., 2014). 

Denna studie framhöll dock att det fanns områden inom omvårdnaden till kvinnor med 

bröstcancer som kunde förbättras, som att ge mer information om deras tillstånd och be-

handling. 

 

Li et al. (2011) konstaterade att eftersom negativa effekter av behandling kunde ha ett di-

rekt samband med deltagarnas förmågor inom egenvård och social aktivitet, var det viktigt 

att kvinnorna fick mer information om de potentiella obehagliga effekterna till följd av 

behandlingen som helhet. Deltagarna var mest nöjda med sjuksköterskor som informat-

ionskälla (Drageset et al., 2012; Li et al., 2011) och det var värdefullt att det var sjukskö-

terskan som gav information kring egenvård och biverkningar (Li et al., 2011). Saraswathi 

et al. (2005) uppgav att kvinnorna generellt inte ställde frågor under den inledande preope-

rativa rådgivningen. Patienterna kunde klara sig väl efter operation genom att sjuksköters-

kan gav relevant information avseende den kirurgiska behandlingen och postoperativa 

återhämtningen. 

 

Liao et al. (2009) påvisade i en studie att informationsstöd utformat för att undervisa pati-

enter om bröstcancerdiagnosen, sjukdomen och behandlingar, stärkte kvinnornas kognitiva 

schema. Osäkerhet hos patienterna minskade genom att sjuksköterskor gav stödjande in-

formation. En annan studie visade att kvinnor oroat sig för symtom i onödan och att tim-

mar av oro och bekymmer hade kunnat lindras om de fått en enkel förklaring till orsakerna 

(Boehmke & Dickerson, 2006). Kvinnorna i studien av Thewes et al. (2004) rapporterade 

även detta och önskade en försäkran av sjuksköterskan att deras smärta, grad av trötthet 

och andra mindre allvarliga symtom var normala. 

 

I en studie av Nizamli et al. (2011) framkom att kvinnor som genomgått kemoterapi efter 

mastektomi upplevde en mängd olika biverkningar såsom illamående, håravfall och trött-

het. Håravfall innebar ett allvarligt hot mot kvinnans självbild. Smärta och trötthet besk-

revs som långvariga och obehagliga effekter på patienternas självständighet. Studien påpe-

kade att en klar förståelse av de psykosociala konsekvenserna som medföljer kirurgisk be-

handling och kemoterapi hade underlättat för sjuksköterskan att ge kvinnorna ett bredare 

utbud av resurser och bättre förbereda dem inför behandling. 

 

En del kvinnor berättade att de effekter som cancerbehandlingen gav över tid orsakade 

stress och förlust av energi (Landmark et al., 2008). De uttryckte ett stort behov av kun-
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skap vid diagnos och under hela behandlingen. Studien visade att kvinnorna var nöjda med 

kvaliteten på den medicinska behandlingen men reagerade på de sätt som information 

gavs. Saklig information om bröstcancer hade mindre betydelse för det psykiska välbefin-

nandet än på det sätt vilket informationen gavs. Genom att sjuksköterskan var medveten 

om hur information betraktas som en process, kunde bidra till kvinnornas psykiska välbe-

finnande. 

 

Pauwels et al. (2013) konstaterade att kvinnor som drabbats av bröstcancer önskade in-

formation inom flera områden. Det största behovet av information var gällande sexualitet, 

relation med partnern och kroppsuppfattning. Ungefär 60 procent av kvinnorna uppgav att 

frågor om sexualitet inte hade diskuterats, vilket uppvisade stora brister i information om 

sexualitet efter bröstcancerbehandling. Detta angavs även av Cappiello et al. (2007) som 

beskrev att många kvinnor rapporterade förändringar i sexualiteten och den sexuella funkt-

ionen efter avslutad behandling. 

 

I två studier önskade kvinnorna mer information om kosten (Saraswathi et al., 2005; 

Thewes et al., 2004). Några kvinnor ville ha mer kunskap om kost, sund livsstil och even-

tuella cancerframkallande faktorer (Thewes et al., 2004). Information om kost vid uppre-

pade tillfällen var viktigt för andra kvinnor, under och efter behandling (Saraswathi et al., 

2005). Överviktiga kvinnor önskade mer information om hur de kunde gå ner i vikt (Cap-

piello et al., 2007). 

 

Cappiello et al. (2007) undersökte hur väl kvinnor med bröstcancer var förberedda i över-

gången från att vara i behandling till att vara överlevande. Knappt hälften av kvinnorna 

rapporterade att de inte hade fått någon information om vad som kan vänta efter att be-

handlingen är avslutad. Detta togs även upp av Lauver et al. (2007) som angav att kvin-

norna var osäkra och sökte information gällande behandlingen, hanteringen av biverkning-

ar, symtom och vad som ska hända, men inte alltid lyckades nå sådan information. Enligt 

Cappiello et al. (2007) rapporterade kvinnorna behov av detaljerad information och att det 

inte ges sista dagen av behandlingen, utan av en sjuksköterska vid ett separat tillfälle. Re-

sultatet i studien visade att kvinnor som har överlevt cancer behövde adekvat och konkret 

information för att hantera sina symtom. Detta innefattade känslofunktioner, fysiska funkt-

ioner och relationer, samt att anpassa sig till livet efter cancerbehandlingen. 

 

Pauwels et al. (2013) uppgav att skriftlig information om sjukdomen och behandling via en 

informationsbroschyr har visat sig vara det mest effektiva sättet för kvinnor att ta emot 

information. Kvinnorna rapporterade att de hade störst behov av information om fysiska 

och psykiska funktioner och kroppsuppfattning. Ungefär 80 procent av kvinnorna uppgav 

att informationsbehovet inte var uppfyllt eller endast delvis uppfyllt. Resultaten från stu-

dien visade att det fanns ett behov av information och stöd under hela behandlingsperioden 

och upp till en månad efter avslutad behandling. 

 

Individuell information 

 

Ett flertal studier betonade betydelsen av individuellt anpassad information till kvinnor 

som drabbats av bröstcancer (Hsu et al., 2010; Drageset et al. 2012; Landmark et al., 2008; 

Nizamli et al., 2011). Hsu et al. (2010) uppgav att kvinnor som genomgått mastektomi van-

ligen mötte negativa psykologiska reaktioner och verkan, särskilt i termer av kroppsupp-

fattning, ångest och känslomässig stress. Kvinnorna ville ha information som var anpassad 

efter deras individuella behov. Detta för att kunna mildra de negativa psykologiska reakt-
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ionerna och dess inverkan på hälsan. Vidare beskrev Hsu et al. (2010) att systematisk indi-

vidualiserad information och emotionellt samråd preoperativt från sjuksköterskan hade 

kunnat förhindra utvecklingen av ångest och andra psykiska besvär hos patienterna. 

 

I en studie av Drageset et al. (2012) uttryckte kvinnorna behov av tydlig professionell in-

formation och rådgivning som stämde överens med deras individuella behov, vilket skulle 

minska osäkerhet. Det framkom även att kvinnorna varit för upprörda vid beskedet om 

cancerdiagnosen för att komma ihåg informationen från sin läkare. Dessa kvinnor önskade 

att få tala med en sjuksköterska och få hjälp att tolka informationen som hon fått från läka-

ren. Sjuksköterskan angavs som en mycket viktig informationskälla och vid rådgivning var 

det väsentligt att sjuksköterskan besvarade upprepade frågor med tålamod. 

 

Thewes et al. (2004) påvisade skillnader mellan yngre och äldre bröstcancerpatienters be-

hov av information. Det framkom att äldre kvinnor inte behövde information om alla 

aspekter av sin vård, medan yngre kvinnor önskade information om klimakteriebesvär och 

förändringar i sexualiteten. Flera yngre kvinnor uttryckte att den information som de fått 

under och efter behandling inte alltid var relevant för kvinnor i deras ålder. Dessa kvinnor 

ville ha mer åldersrelevant information. Både yngre och äldre kvinnor rapporterade ett på-

gående behov att lära sig om copingstrategier för att hantera rädslan för framtiden. 

 

Relationen mellan patient och sjuksköterska 

I studien av Drageset et al. (2012) beskrev kvinnorna att det var viktigt att ha någon som 

var villig att lyssna och kunna vara sig själv med, utan att behöva simulera en stor styrka. 

Att ha förtrogna, det vill säga människor att kunna prata personligt och intimt med, var 

betydelsefullt för alla kvinnor. Olika grader av närhet till familj och vänner uppgavs och 

några kvinnor föredrog att anförtro sig till någon utanför sin familj, människor som inte var 

alltför känslomässigt engagerade. Dessa önskade prata personligen med vårdpersonal, men 

för vissa kvinnor var det svårt att prata personligen i telefon. Professionell kunskap och 

klinisk kompetens tillsammans med kvaliteter i patient-sjuksköterskerelationen, som inne-

fattade tröstande omvårdnad, var viktigt för kvinnorna. Det påvisades även att uppföljande 

telefonkontakt på initiativ av vårdpersonal efter att kvinnorna fått sin diagnos kunde före-

visa individanpassad vård och att de inte var bortglömda (Drageset et al., 2012). 

 

Även enligt Remmers et al. (2010) var den omtänksamma relationen med sjuksköterskan 

värdefull som stöd efter att ha fått besked om diagnosen. Relationen kunde hjälpa kvin-

norna att ta itu med känslomässig coping och rädsla för framtiden. Det framkom att det inte 

behövdes långa samtal för att förmedla känslor av trygghet. Även små gester av känslo-

mässig närhet, som att hålla i handen, kunde förmedla känslor av säkerhet. Det var dessu-

tom viktigt för patienterna att sjuksköterskan visste hur man kan distrahera sig från sjuk-

dom och relaterad sorg, till exempel genom humor, glädje och att prata om vardagslivet. 

Detta gav patienterna en känsla av att livet kan gå vidare och att sjukdomen inte behöver 

påverka hela deras tillvaro. Med närvaro och uppmuntran kunde sjuksköterskan försäkra 

kvinnorna att de kan ta sig igenom den nuvarande krisen. Det var avgörande för välbefin-

nandet om en förtroendefull relation utvecklades mellan sjuksköterska och patient (Lind-

holm et al., 2005; Remmers et al., 2010). 

 

Patienterna förväntade sig inte endast ett professionellt och tekniskt korrekt beteende från 

sjuksköterskor, utan även att dessa skulle ta med sina känslor och sin personlighet i pati-

ent-sjuksköterskerelationen (Drageset et al., 2012; Holopainen et al., 2014). Sjuksköters-
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kans kunskap och kliniska färdigheter, i kombination med förmåga att kommunicera och 

ge betryggande vård och tröst, var viktigt för kvinnorna (Drageset et al., 2012). Genom att 

sjuksköterskan visade sin egen sårbarhet men även att de var trygga i sin yrkeskunskap i 

mötet, gjorde att patienten litade på sjuksköterskan. På detta sätt kunde sjuksköterskan 

hjälpa kvinnan att ta en stund i taget och mötet kunde leda till en dialog om livet, döden 

och dess mening (Holopainen et al., 2014). 

 

Studien av Holopainen et al. (2014) visade även att det vårdande mötet hjälpte kvinnor att 

få kontroll över sitt liv. Genom att tala om framtiden, trots att kvinnan endast talade om 

idag, kunde hennes lidande lindras. Hon kunde också vinna styrka att leva ett ögonblick i 

sänder, även om osäkerhet och rädsla inför framtiden till viss del fanns kvar. Lindholm et 

al. (2005) bekräftade att kvinnor som drabbats av bröstcancer upplevde en känsla av osä-

kerhet, relaterat till det dödliga hot som bröstcancer innebär. I studien framkom att kvin-

norna ansåg att sjuksköterskan kunde stödja hopp genom att vara engagerad, uppmärksam 

och innerlig i patient-sjuksköterskerelationen och skapa förtroende för att minska osäker-

heten. 

 

Drageset et al. (2012) och Remmers et al. (2010) uppgav att en öppen och god kommuni-

kation mellan sjuksköterska och patient vara viktig för att bygga upp en gynnsam vårdre-

lation, vilken i sig var en förutsättning för kvinnors välbefinnande. Genom att sjuksköters-

kan var öppen för patientens önskemål och anpassade stödet efter dessa, kunde de få en 

personlig kontakt med kvinnan. Att bli respekterad och få vara sig själv ansågs viktigt för 

att kunna skapa balans i mötet (Drageset et al., 2012; Remmers et al., 2010). 

 

Närstående 

I en studie av Schmid-Büchi, Halfens, Dassen och Van Den Borne (2011) utvärderades de 

psykosociala behoven hos bröstcancerpatienter och deras närstående. Resultatet från stu-

dien visade att närstående hade ett stort behov av information, men att de inte var nöjda 

med tillgången till vårdpersonal eller det stöd de fått. Många ville ha mer information om 

patientens sjukdom och behandling, och de hade ett behov av att vara mer delaktig i valet 

av behandling. Det bekräftades av Pinkert, Holtgräwe och Remmers (2013) att närstående 

till kvinnor som hade fått bröstcancer behövde bli informerade om sjukdomen och behand-

lingen på ett begripligt sätt. Enligt Landmark et al. (2008) hade även kvinnorna behov av 

att deras partners var involverade under hela behandlingen. 

 

Kvinnor med små barn i familjen uttryckte rädsla och osäkerhet för döden (Landmark et 

al., 2008; Thewes et al., 2004). Några kvinnor var mer oroliga för sina närstående än för 

sig själva och rädda att vara en börda för sin familj på grund av effekterna av sjukdomen 

(Remmers et al., 2010). Känslor av emotionell närhet, det vill säga att veta att närstående 

värderade, älskade och brydde sig om dem, gav känslor av trygghet och mental styrka åt 

kvinnorna. Trots dessa aspekter påvisades att vissa kvinnor upplevde att deras familj och 

vänner tenderade att undvika dem. Att se människor i omgivningen undvika dem gav kvin-

norna en känsla av att ha en stigmatiserande och dödlig sjukdom (Drageset et al., 2012). 

Det innebar en utmaning för den drabbade kvinnan om familj och vänner drog sig tillbaka 

på grund av osäkerhet och inte längre var tillgängliga som känslomässigt stöd (Remmers et 

al., 2010). En annan studie konstaterade att familjerådgivning kunde minska rädsla och 

ångest för både patienter och närstående (Saraswathi et al., 2005). 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Stöd 

 

Många emotionella reaktioner visade sig vara vanligt förekommande och besvärande för 

kvinnor när de fick besked om bröstcancerdiagnosen (Bayram et al., 2014; Boehmke et al., 

2006; Landmark et al., 2008; Lauver et al., 2007, Remmers et al., 2010; Thewes et al., 

2004). Kvinnorna upplevde en rad psykologiska och känslomässiga utmaningar till följd av 

diagnosen, såsom påverkan av deras identitet och självkänsla. Den nya livssituationen som 

sjukdomen orsakade gav komplexa känslor som osäkerhet, oro och rädsla för lidande och 

död. Även en förändrad kroppsuppfattning, känslor av hopplöshet och depression uppstod 

hos vissa kvinnor (Nizamli et al., 2011). Resultatet i studien av Boehmke et al. (2006) vi-

sade att kvinnorna upplevde att diagnosen och behandlingen påverkade inte bara deras 

kroppsbild, men även hur de såg på sig själva som kvinnor, på grund av fysiska och 

känslomässiga förändringar. Detta tillstyrks av Sørensen och Almås (2011) som tagit upp 

att bröstcancerdiagnosen kan få en dubbel psykologisk innebörd för kvinnorna, dels genom 

osäkerheten kring sjukdom och död, dels genom svårigheterna beträffande kroppsbilden 

och kvinnligheten. Reitan och Schølberg (2003) bekräftar att många kvinnor upplever en 

sorg vid förlusten av bröstet, såväl som sin förlorade identitet och kvinnlighet. Att uppleva 

en kris och sörja förlusten, samt att känna ångest inför framtiden är naturliga reaktioner 

under denna svåra period. Här har sjuksköterskan sin viktigaste uppgift i att finnas till 

hands, lyssna och vara lyhörd för hennes känslor, i samband med diagnos och behandling 

(Reitan & Schølberg, 2003). 

 

Kvinnans syn på diagnosen påverkar hennes erfarenhet. De kvinnor som valde att närma 

sig diagnosen hanterade denna och behandlingen betydligt bättre än kvinnor som hade ett 

mer negativt och förnekande förhållningssätt. Att närma sig sjukdomen som en övergående 

erfarenhet gjorde att de kunde gå vidare med sina liv. De flesta kvinnorna upplevde dock 

diagnosen som en svår förlust, vilket orsakade besvikelse och innebar i sin tur fysiskt en 

förlust av energi och trötthet. Detta påverkade vidare deras sjukdomsupplevelser negativt 

(Boehmke et al., 2006). Travelbee (1971) uttrycker vikten av att känna till patientens upp-

levelse av sin situation och förstå den mening som läggs in i den. Även om sjukdom utgör 

ett möjligt hot mot individen, är den betydelse som tillskrivs situationen individuell och 

varierar från människa till människa. Lidande är kopplat till den enskilda människans re-

aktion i mötet med sjukdom och förlust. Att se kvinnornas reaktioner ur detta perspektiv 

kan hjälpa sjuksköterskan att förstå den enskilda kvinnans krissituation (Travelbee, 1971). 

 

Arman (2003) har beskrivit att cancer, som företeelse i vår kultur, har en antydan om död 

och leder många gånger individen som drabbats av cancersjukdom till direkta ställningsta-

ganden, i tidigare omedvetna och obearbetade existentiella frågor. Med tanke på denna 

information och allvaret i de emotionella reaktionerna som uppstår, bör sjuksköterskan 

vara medveten om dessa känslor och uppmuntra kvinnor att uttrycka hur de känner, foku-

sera på patientcentrerad kommunikation och ge kvinnorna tid så att de kan tala om sin 

rädsla och oro (Boehmke et al., 2006). Genom att förstå och vara lyhörd för kvinnornas 

olika upplevelser skulle sjuksköterskor kunna erbjuda emotionellt stöd och omvårdnad till 

kvinnorna i denna sårbara tid i syfte att förbättra välbefinnande och livskvalitet (Bayram et 

al., 2014; Drageset et al., 2012). 
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Flera av artiklarna framhöll vikten av tillgängligt stöd för kvinnor, dels det praktiska stö-

det, men även att bara veta att någon finns där för dem och är villiga att lyssna (Drageset et 

al., 2012; Holopainen et al., 2014). Att veta att någon var tillgänglig för kvinnan bidrog till 

känslor av mental styrka och minskad ångest. Många av kvinnorna kände sig säkra på att 

de hade stöd, vilket kan ses som en viktig resurs (Drageset et al., 2012). Studien av Bayram 

et al. (2014) visade att kvinnorna behövde känslomässigt stöd för att hantera oron, sorgen 

och rädslan som åtföljer sjukdomens alla faser. Kvinnorna upplevde att stödet från familjen 

och vänner var tillräckligt och bidrog till deras emotionella välbefinnande. Att veta att både 

närstående och sjuksköterskor fanns tillgängliga med omsorg gav en känsla av trygghet 

(Drageset et al., 2012). För en människa som lider är det centralt att veta att någon är till-

gänglig och beredd att hjälpa när hon har behov av det. Det krävs både närhet och distans 

för att vara tillgänglig. Genom närvaro och aktivt lyssnande visar man uppmärksamhet till 

den andra personen och att man finns där för denne (Kristoffersen, 2005). 

 

Travelbee (1971) beskriver att känslan av att betyda något är förknippat med upplevelsen 

av mening, vilket visar vikten av sjuksköterskans tillgänglighet. För att utveckla och hålla 

kvar känslan av mening behöver kvinnan få stöd och hjälp, både av sina närmaste och av 

professionella vårdare. Även om resultatet i föreliggande studie visade att de flesta kvinnor 

upplevde tillräckligt tillgängligt stöd från sina närstående, kan sjuksköterskan genom att 

vara tillgänglig lindra lidande och hjälpa kvinnan att stärka sin upplevelse av mening, då 

sjukdomen ger upphov till komplexa känslor för kvinnan (Sørensen & Almås, 2011; Tra-

velbee, 1971). Detta är också tänkvärt då kvinnan kanske inte alltid har tillgång till stöd 

från sin omgivning. 

 

Även socialt stöd i form av stödgrupper påvisades viktigt i flera studier (Landmark et al., 

2008; Li et al., 2011; Thewes et al., 2004). Att veta att man inte är ensam och att andra har 

liknande tankar och känslor kunde vara hjälpsamt och öka personlig kunskap. Socialt stöd 

spelade en viktig roll i att få emotionell hjälp och hjälpte kvinnorna att förstå sättet att leva 

med sjukdomen. Då rädslan som många kvinnor upplever kan leda till ensamhet och isole-

ring, kan sjuksköterskan uppmuntra kvinnor i riskzonen att delta i stödgrupper (Drageset et 

al., 2012), även att kontakta patientföreningar som kan erbjuda stöd- och utbildningsverk-

samhet (Nilbert, 2013). Sjuksköterskan kan lämpligen även uppmuntra patienterna att ringa 

om de vill och erbjuda ett möte för samråd (Drageset et al., 2012). 

 

Flera studier visade att kvinnorna upplevde behov av individuellt stöd. Individuellt stöd 

spelade en viktig roll för kvinnornas förmåga att hantera känslomässig stress och ångest 

(Hsu et al., 2010; Lauver et al., 2007; Remmers et al., 2010). Kvinnorna önskade att sjuk-

sköterskan skulle rikta sig personligen till deras individuella behov och önskemål, och be-

handla dem med respekt som människa och individ. Sjuksköterskan bör således vara lika 

medveten om fysiska krav som psykologiska och emotionella påfrestningar, samt enskilda 

upplevelser (Remmers et al., 2010). I studien av Thewes et al. (2004) påvisades skillnader 

mellan äldre och yngre kvinnors behov av stöd. Det angavs att yngre kvinnor hade ett 

större stödbehov, vilket kan bero på att dessa är i ett annat skede av livet, med arbete och 

familjeliv. De upplevde besvär med klimakteriet i samband med behandling och föränd-

ringar i sexualiteten och ville ha ytterligare professionellt stöd på grund av känslomässiga 

svårigheter, som att vara ensam. Genom att se på människan ur ett holistiskt perspektiv och 

förstå individuella skillnader, kan sjuksköterskan ge kvinnorna ett personcentrerat och där-

igenom fullvärdigt stöd (Travelbee, 1971). 
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Behovet av stöd fanns även kvar under en lång tid (Boehmke et al., 2006; Landmark et al., 

2008; Thewes et al., 2004). När behandlingen var över behövde kvinnorna extra stöd, då de 

upplevde känslor av att det var svårt att vara kvar på egen hand. Oroande tankar kunde 

uppstå och då skulle sjuksköterskan kunna vara en resurs genom att lugna kvinnorna med 

sin närvaro och tillgänglighet. Sjuksköterskan bör förstå att osäkerheten som åtföljer sjuk-

domen kan vara en livslång utmaning för kvinnorna, och även efter behandling kan de be-

höva följas noga och ges stöd under lång tid (Boehmke et al., 2006). 

 

Information 

 

Ett flertal studier påvisade att kvinnorna upplevde ett stort behov av information om be-

handlingen och dess effekter (Bayram et al., 2014; Boehmke et al., 2006; Cappiello et al., 

2007; Landmark et al., 2008; Lauver et al., 2007; Li et al., 2011; Liao et al., 2009; Nizamli 

et al., 2011; Pauwels et al., 2011; Saraswathi et al., 2005; Thewes et al., 2004). Kvinnorna 

upplevde ett omedelbart hot mot livet och frågan om överlevnad var den viktigaste frågan 

(Li et al., 2011). Efter behandlingen rapporterades behov av information om fysiska sym-

tom. Förlust av energi, illamående, håravfall, smärta och stress beskrevs vara orsakade av 

behandling som pågick under lång tid. Kvinnorna hade inte fått tillräckligt med informat-

ion om vilka biverkningar de kunde förvänta sig och hur de skulle hantera dessa (Cappiello 

et al., 2007; Lauver et al., 2007). Li et al. (2011) fann vidare att de flesta kvinnorna var 

nöjda med sjuksköterskor som informationskälla för kunskap om behandlingen och bi-

verkningar. 

 

Enligt Cappiello et al. (2007) behövde kvinnor mer detaljerad information från sjukskö-

terskor för att till fullo kunna förstå sin situation. Flera kvinnor uttryckte även att informat-

ion skulle ges vid ett separat tillfälle och inte direkt samband med behandlingens slut, då 

det kunde vara svårt att ta till sig informationen och bearbeta den. Vid denna tidpunkt och i 

samband med hemgång kan det föreligga risk att ett flertal aspekter konkurrerar om kvin-

nornas uppmärksamhet. Att lära sig hantera känslofunktioner, fysiska funktioner, relationer 

och att anpassa sig till överlevnaden upplevdes som centrala. Fynden kring informations-

behovet hos bröstcancerpatienter tyder på att sjuksköterskan lämpligen skulle kunna stödja 

kvinnan genom att ge mer information på ett begripligt sätt, både innan och efter behand-

ling, vad behandlingen går ut på och dess effekter, samt bedöma vilka som har behov av 

symtomlindrande strategier (Landmark et al., 2008). Genom att förstå de psykosociala 

konsekvenserna av diagnosen och sjukdomen som en skrämmande upplevelse som påver-

kar många delar av kvinnans liv, kan sjuksköterskan ge information ur ett helhetsperspek-

tiv. Detta för att lindra lidandet som följer av sjukdomen, behandlingen och efter behand-

lingen (Li et al., 2011). Det överensstämmer även med ett av sjuksköterskans viktigaste 

ansvarsområde, som är att informera, undervisa och bistå patienten så att hon känner 

trygghet i sin situation (Almås, 2011). 

 

Kvinnorna upplevde behov av ytterligare information från sjuksköterskan via telefon en tid 

efter att de fått beskedet av diagnosen. Då var de ofta för upprörda för att komma ihåg in-

formationen som de fått från sin läkare. Kvinnorna behövde tydlig professionell informat-

ion och önskade att sjuksköterskorna skulle ha tid för dem att ge råd och besvara deras 

upprepade frågor (Drageset et al., 2012). Även Pauwels et al. (2011) fann att mer informat-

ion via telefon var viktigt efter mottagning av diagnosen. Cullberg (2006) har beskrivit att 

kvinnan kan ha svårt att ta in den information som erbjuds när hon får besked om cancer, 

eftersom hon då ofta är förvirrad och i chockfasen av den traumatiska krisen. Detta indike-

rar att sjuksköterskor har en viktig uppgift i att ta sig tid att prata, svara på frågor och ge 
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förståelig information till kvinnorna, särskilt när de är i bearbetningsfasen (Cullberg, 

2006). Nilbert (2013) bekräftar att ett uppföljande samtal med en sjuksköterska kan vara av 

värde. Vidare anges att sjuksköterskan bör vara väl förberedd och ha tillräckligt med tid 

avsatt, samt att en närstående gärna får vara med. Kvinnan kan behöva tydliga anvisningar 

om vad som händer härnäst och var hon kan vända sig om det uppstår problem. 

 

Anderson et al. (2011), Cappiello et al. (2007) och Pauwels et al. (2011) påvisade i sina 

studier att det största behovet av information kvinnorna upplevde var inom sexualitet, re-

lationer och kroppsuppfattning. Enligt Pauwels et al. (2011) upplevde många kvinnor för-

ändringar i sexualiteten och den sexuella funktionen och det visade sig att kvinnor saknade 

information inom dessa områden från sjuksköterskan. Även Cappiello et al. (2007) beskrev 

att kvinnorna inte fått tillräckligt med information om den förändrade kroppsuppfattningen. 

Detta skulle kunna vara något för sjuksköterskor att ta till sig och förstå att information 

kring sexualitet och kroppsuppfattning relaterat till bröstcancerbehandling upplevs som 

viktigt för många patienter. 

 

Flertalet studier betonade vikten av individuell information till kvinnor med bröstcancer 

(Drageset et al., 2012; Hsu et al., 2010; Landmark et al., 2008; Nizamli et al., 2011). Kvin-

norna önskade information som var anpassad efter deras individuella behov, för att lära sig 

hantera de olika psykologiska reaktionerna, såsom förändrad kroppsuppfattning och 

känslomässig stress. Systematisk individualiserad information och emotionellt samråd med 

sjuksköterskan skulle preoperativt kunna hindra utvecklingen av psykiska besvär (Drageset 

et al., 2012; Thewes et al., 2004). Chantler, Podbilewicz-Schuller och Mortimer (2005) 

visade att kvinnorna fått mindre information av sin läkare om deras sjukdomstillstånd och 

behandling än de önskade. Medan för lite information fick dem att känna sig oförberedda, 

var för mycket information överväldigande. Att hitta en balans mellan för mycket och för 

lite information varierade från individ till individ. 

 

Anderson et al. (2011), De Bock, Bonnema, Zwaan, Van De Velde, Kievit och Stiggelbout, 

(2004) samt Thewes et al. (2004) uppgav att yngre kvinnor har fler unika behov av inform-

ation än äldre kvinnor. De yngre kvinnorna ansåg att den information de fått under och 

efter behandling inte alltid var relevant för deras ålder och önskade mer information som 

var mer anpassad för dem (Thewes et al., 2004). Unga kvinnor med bröstcancer hade ett 

större behov av information om sexuella symtom och klimakteriebesvär (Anderson et al., 

2011; Thewes et al., 2004). Ett flertal äldre kvinnor ville inte ha information om alla delar 

av sin vård (Thewes et al., 2004). Detta tyder på att sjuksköterskor bör vara medvetna om 

skillnaderna i informationsbehov hos kvinnor, vilket är förenligt med patientens rätt till 

individuellt anpassad information och patientens självbestämmande och integritet enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763). 

 

Patient-sjuksköterskerelationen 

 

Omvårdnad har enligt Travelbee (1971) som syfte att hjälpa patienten att hantera, bära och 

finna mening i de erfarenheter som kommer med lidande och sjukdom. Detta syfte kan 

endast uppfyllas genom att en genuin mellanmänsklig relation upprättas. Studierna av Dra-

geset et al. (2012), Holopainen et al. (2014), Lindholm et al. (2005) och Remmers et al. 

(2010) bekräftade detta genom att framhålla vikten av en förtroendefull relation mellan 

sjuksköterska och patient. Drageset et al. (2012) fann att kvinnor önskade omsorg och att 

någon fanns där och brydde sig om henne. Detta gällde både från familj, vänner och vård-

personal. Kärlek, respekt och omtanke gav många kvinnor psykologisk styrka och säker-
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het. Det var viktigt att någon ville lyssna och att kvinnorna kunde vara sig själva. Kvin-

norna ville ses, förstås, respekteras och värderas som individer och att veta att andra fanns 

för dem var centralt för förbättring av deras psykiska välbefinnande. Mellanmänsklig käns-

lighet är nyckeln i omvårdnaden och kännetecknas av empatisk inblick i en annans lidande 

(Drageset et al., 2012). 

 

En bra vårdrelation var viktigt för kvinnorna och en förutsättning för god omvårdnad 

(Chantler et al., 2005). Detta styrks av Remmers et al. (2010) som menade att den omtänk-

samma och värdefulla relationen med sjuksköterskan kan fungera som stöd för att ta itu 

med rädslan för framtiden. Det behövs inte många ord för att förmedla trygghet utan det 

kan räcka med små handlingar av känslomässig närhet (Drageset et al., 2012; Remmers et 

al., 2010). 

 

Enligt Lindholm et al. (2005) innebar insjuknandet i bröstcancer känslor av otrygghet och 

hopplöshet. Gemenskap med andra är en källa till hopp som ger kraft att leva och uthärda 

hopplöshet. Kvinnorna i studien av Lindholm et al. (2005) uttryckte en önskan att vårdgi-

varen skulle uppmuntra, engagera och bry sig. Det var viktigt att vårdgivaren lyssnade till 

kvinnans hopplöshet. Om kvinnan vågar tro att det är någon som lyssnar kan hopp väckas. 

Detta tillstyrks av Travelbee (1971) som har beskrivit att genom att understödja hoppet hos 

människor som lider, kan sjuksköterskan hjälpa till att lindra lidandet i hög grad. Förutsätt-

ningar för hopp är tillgänglighet, sympati, acceptans och att vilja ge information. Kunskap 

om sjukdomen och dess utveckling är en viktig del i att hålla uppe hoppet och förhopp-

ningen är en förutsättning för hälsa (Lindholm et al., 2005). 

 

Holopainen et al. (2014) menade att sjuksköterskan genom att ta sig tid för kvinnan kan 

bidra till att hon känner sig behandlad som en individ. Detta ger i sin tur en känsla av hopp. 

Även Travelbee (1971) betonar kommunikationens betydelse för sjuksköterskan att lära 

känna patienten som person. Att lära känna henne som en enskild person och kunna identi-

fiera hennes behov är en förutsättning för att kunna planera och genomföra en omvårdnad 

som överensstämmer med kvinnans behov. Därigenom skulle kvinnornas behov av indivi-

duell information och stöd kunna uppfyllas mer tillfredsställande (Travelbee, 1971). 

 

Sjuksköterskor kan försäkra patienterna att de kommer överleva den nuvarande krisen med 

sin närvaro och uppmuntran. Det är av vikt att sjuksköterskan visar patienten sina egna 

styrkor. Det är även betydelsefullt att sjuksköterskan kan distrahera patienten från sjukdom 

och sorg, med skratt, glädje och samtal kring vardagen, för att de ska kunna utveckla käns-

lor av att livet kommer gå vidare samt att sjukdomen inte kommer att påverka hela tillva-

ron (Remmers et al., 2010). Det vårdande mötet mellan sjuksköterskan och patienten kan 

hjälpa kvinnan att hitta sig själv och få tillbaka kontrollen, även när behandlingen över, så 

att hennes liv efteråt kan underlättas (Holopainen et al., 2014). 

 

Närstående 

 

I studierna av Pinkert et al. (2013) och Schmid-Büchi et al. (2011) framkom att närstående 

till kvinnor som drabbats av bröstcancer hade ett stort behov av information från sjukskö-

terskan. Reitan och Schølberg (2003) har beskrivit att de berörda i kvinnans närhet har ett 

kontinuerligt behov av information och enligt Schmid-Büchi et al. (2011) önskade de när-

stående mer information om sjukdomsförloppet och behandlingen, samtidigt som de inte 

var nöjda med tillgången till vårdpersonal eller den information som de fått. Familjen upp-

levde även behov av få informationen på ett ärligt och begripligt sätt. Ur anhörigperspektiv 
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uppfylldes dessa behov till största delen av sjuksköterskor (Pinkert et al., 2013). Det fram-

kom i studien av Saraswathi et al. (2005) att sjuksköterskan med fördel skulle kunna ge 

närstående mer information kring diagnosen, behandlingen och dess biverkningar. 

 

Den nära familjen var den viktigaste tillgängliga stödresursen för de flesta kvinnorna enligt 

Drageset et al. (2012), men även om kvinnorna upplevde stöd i form av omtanke och upp-

muntran som väsentlig, behövde de flesta kvinnor en balans mellan avstånd och närhet till 

sitt sociala nätverk. Kvinnorna uttryckte en rädsla av att vara en börda för sin familj på 

grund av effekterna av sjukdomen. Det upplevdes även jobbigt när de närmaste var oroliga 

(Remmers et al. 2010). Detta bekräftas av Reitan och Schølberg (2003) som beskriver att 

sjukdom kan leda till isolering, antingen genom att kvinnan själv avskärmar sig från om-

världen, eller på grund av att andra i omgivningen drar sig undan. I många fall är ändå fa-

miljen en viktig källa till psykosocialt stöd, genom att ge stöd och nytt hopp när patienten 

är redo att ge upp. Sjuksköterskan skulle kunna uppmuntra kvinnor att uttrycka önskningar 

angående socialt stöd från sitt sociala nätverk, familj och vänner efter sina individuella 

behov och undersöka de närståendes behov av stöd (Drageset et al., 2012). De närstående 

bör omfattas av omsorg och bli lyssnade på av sjuksköterskan, för att kunna vara en viktig 

resurs för kvinnan som drabbats av bröstcancer (Reitan & Schølberg, 2003). 

 

Metoddiskussion 

Författarna valde att använda litteraturöversikt som metod för att belysa hur sjuksköterskan 

kan stödja kvinnor som drabbats av bröstcancer. För att kunna göra en litteraturstudie krävs 

att det finns ett tillräckligt antal studier av hög vetenskaplig kvalitet. Då bröstcancer hos 

kvinnor är ett aktuellt område inom omvårdnadsforskningen bedömdes litteraturöversikt 

vara en lämplig metod för att besvara syftet (Forsberg & Wengström, 2013). På grund av 

den omfattande mängden forskning ansåg författarna att det var mer värdefullt att genom-

föra en litteraturöversikt för att därigenom få en klar överblick inom ämnet, än att göra en 

intervjustudie. Metoden som valdes möjliggjorde även att kunna ta del av såväl kvalitativa 

som kvantitativa studier, vilket ger en bred översikt av ämnet. En litteraturstudie ska inklu-

dera all relevant forskning inom ett område, men av praktiska skäl är detta inte alltid möj-

ligt. Författarna valde ut 18 artiklar till studien vilket ansågs lämpligt relaterat till tidsra-

men och storleken på studien. 

 

I studiens resultat inkluderades tio kvalitativa och sex kvantitativa artiklar, samt två artiklar 

med mixad metod. Forsberg och Wengström (2013) beskriver att studier med kvalitativ 

ansats eftertraktar att beskriva, förstå, förklara och tolka vilket bidrar till en helhetsförstå-

else av en unik situation. I en kvantitativ ansats bör den kunskap som erhålls vara all-

mängiltig och reproducerbar för att kunna upprepas av andra forskare. En kombination av 

kvalitativa och kvantitativa artiklar ansågs av författarna vara lämpligt för att få fram så 

genomgripande data som möjligt för att kunna besvara studiens syfte. En övervägande del 

av artiklarna var dock av kvalitativ ansats, då den metoden framhåller kvinnors upplevelser 

av behov på ett mer beskrivande sätt. Till en början hade författarna en tanke om att dela 

upp resultatet utifrån kvalitativa och kvantitativa artiklar för att tydliggöra resultatet, men 

eftersom de kvantitativa artiklarna var färre och det var svårt att samordna de olika studier-

nas resultat, valdes denna utformning bort. 

 

Antalet deltagare i de inkluderade artiklarna skiljde sig åt. Ett fåtal hade ett lågt deltagaran-

tal och enligt Willman et al. (2011) kan ett litet deltagarantal begränsa tillförlitligheten. 

Bortfallet i studierna varierade också. Forsberg och Wengström (2013) beskriver att man 
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bör välja studier med litet bortfall. Bortfall kan tänkas bero på att vissa personer av olika 

skäl inte vill delta i studien eller undviker att svara på vissa frågor. I föreliggande studie 

förekom några bortfall på grund av psykiska påfrestningar bland patienterna, vilket med-

förde att de inte alltid orkade svara på frågeformulär. 

 

Sökningen efter artiklar utfördes i databaserna PubMed och Cinahl. Dessa har, enligt Fors-

berg och Wengström (2013), stor bredd och är användbara för att hitta omvårdnadsforsk-

ning. Olika kombinationer av sökord testades i databaserna. För att kontrollera att korrekta 

sökord har använts slog författarna upp orden i databasens ämnesordlista, eller uppslags-

verk. Cinahls uppslagsverk är ”Cinahl Headings” och motsvarigheten i PubMed är ”Medi-

cal Subject Headings”, så kallade MeSH-termer (Willman et al., 2011). Inklusionskriterier 

som valdes var originalartiklar som granskats av experter inom området innan publikation, 

publicerade de senaste tio åren, befintliga på engelska, etiskt godkända och studier utförda 

på kvinnor över 18 år. Män har exkluderats på grund av att studiens syfte var fokuserat på 

kvinnors behov och begränsningen av forskning kring män med bröstcancer. 

 

Studierna som redovisades i resultatet var inte begränsade till ett visst geografiskt område 

utan genomfördes i Australien, Belgien, Finland, Kina, Norge, Schweiz, Singapore, Syrien, 

Taiwan, Turkiet, Tyskland och USA. Det diskuterades om möjliga skillnader mellan länder 

gällande bland annat resurser, kultur, religion, värderingar och kvinnans förväntningar. 

Författarna hade svårigheter att finna artiklar från Sverige som svarade mot syftet, men 

några studier från Skandinavien påträffades som kan tänkas vara representativa även för 

Sverige. Sverige är dock ett mångkulturellt land vilket innebär att det kan vara intressant 

att utforska kvinnors upplevelser från olika perspektiv. 

 

Urval och databassökning beskrevs noggrant för att andra forskare ska kunna komma fram 

till samma resultat, vilket ökar trovärdigheten (Rosén, 2012). Enligt Wallengren och Hen-

ricson (2012) ökar även en studies trovärdighet om det finns en tydlig forskningsanknyt-

ning, problemformulering och ett klart syfte som kan besvaras med vald metod. Samtliga 

artiklar som har använts var peer-reveiwed, det vill säga granskade genom bedömning av 

forskare som är kunniga inom gällande forskningsfält, för att säkerställa hög kvalitet i 

forskningsresultatet (Vetenskapsrådet, 2011). De inkluderade artiklarna bedömdes, efter 

kvalitetsgranskning och klassificering, vara av hög kvalitet (I) eller medelhög kvalitet (II), 

utifrån Sophiahemmets Högskolas bedömningsunderlag, av Berg et al. (1999) och Willman 

et al. (2011). Det var möjligt att exkludera artiklar med låg kvalitet då antalet artiklar var 

stort. Eftersom författarna saknade tidigare erfarenhet att utföra kvalitetsbedömningar, 

upplevdes vissa svårigheter med bedömning av artiklarna. En objektiv kvalitetsbedömning 

eftersträvades och för att stärka trovärdigheten genomförde författarna bedömningarna 

enskilt, för att sedan diskutera studierna med varandra. Kvalitetsbedömningens resultat 

redovisades i den medföljande matrisen, enligt vilket Forsberg & Wengström (2013) ger en 

tydlig överblick av de utvalda artiklar och ökar studiens trovärdighet. 

 

Författarna har inte engelska som modersmål, vilket kan ge tolkningsfel av språkliga nyan-

ser. Vid behov har ett engelskt-svenskt lexikon använts för att kunna översätta innehållet 

på ett korrekt sätt. Vidare har granskning och analys av artiklarna genomförts upprepade 

gånger, både i samråd mellan författarna och var för sig, för att undvika felbedömningar 

och för att kunna bearbeta innehållet med största hänsyn och noggrannhet. 
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Slutsats 

Av resultatet i föreliggande studie kan konstateras att sjuksköterskans stödjande funktion 

spelar en viktig roll för bröstcancerpatienters välbefinnande. Studien kan ge en djupare 

förståelse för vilka behov av stöd och information dessa kvinnor har och hur sjuksköters-

kan genom en god vårdrelation kan lindra kvinnans lidande. Även närståendes behov av 

stöd och information har påvisats. 

 

Sjuksköterskan kan erbjuda emotionellt stöd för att kvinnor ska kunna hantera de känslo-

mässiga och psykiska påfrestningar som åtföljer sjukdomen. Stödet bör vara individuellt 

anpassat efter kvinnornas behov och önskemål, samt åldersrelaterat. Att sjuksköterskor var 

tillgängliga som stöd var viktigt för patienterna. Närvaro och uppmuntran stärkte kvinnor-

nas mentala styrka och minskade oro. Sjuksköterskor kan med stor fördel fungera som in-

formationskälla och ge detaljerad och begriplig information om behandlingen och dess 

biverkningar, för att på detta sätt hjälpa kvinnor att vara förberedd på sin nya situation. 

Även individuell information var av betydelse för kvinnorna, för att lära sig hantera olika 

psykologiska reaktioner. Relationen mellan sjuksköterska och patient har belysts som en 

förutsättning för kvinnans välbefinnande. Sjuksköterskan bör stanna vid hennes sida och 

förmedla trygghet och hopp. På detta sätt kan en tillförlitlig och trygg omvårdnad säkras. 

 

Fortsatta studier 

 

Vid datainsamlingen till föreliggande studie upptäckte författarna att forskning som utgår 

från män med bröstcancer är mycket begränsad. Det skulle därför kunna vara av värde att 

undersöka hur män upplever behov av stöd och information från sjuksköterskan. Vidare 

kan det även vara intressant att undersöka skillnader mellan män och kvinnors upplevelser 

av behov. Denna forskning skulle lämpligen kunna utföras genom kvalitativa studier. 

 

Klinisk relevans 

 

Författarna har valt att sammanfatta forskningsartiklar inom problemområdet som publice-

rats under de senaste tio åren. Eftersom det finns så pass omfattande forskning inom detta 

område ville författarna göra det lättillgängligt för sjuksköterskor att tillgodogöra sig kun-

skap om hur de kan stödja kvinnor som drabbats av bröstcancer. I det kliniska arbetet kan 

sjuksköterskorna ha svårt att finna tid att uppdatera sina kunskaper. Genom en litteraturö-

versikt kan det aktuella kunskapsläget göras tillgängligt på ett enkelt sätt för att sjukskö-

terskor ska kunna utföra evidensbaserad omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). 
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BILAGA A 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalit

et 

Bayram, Z.,  

Durna, Z., & 

Akin, S. 

 

2014 

 

Turkiet 

 

Quality of life during  

chemotherapy and 

satisfaction with 

nursing care in  

Turkish breast can-

cer patients. 

Att utvärdera livs-

kvaliteten för bröst-

cancerpatienter som 

genomgår kemote-

rapi och bedöma 

deras tillfredsstäl-

lelse med omvård-

naden. 

En tvärsnittsstudie där 

livskvaliteten för bröst-

cancerpatienter som ge-

nomgick kemoterapi ut-

värderades och bedöm-

des med hjälp av 

Functional Assessment 

of Cancer Therapy-

General Scale, Memorial 

Symptom Assessment 

Scale och Newcastle Sa-

tisfaction with Nursing 

Scale. Patienter som ny-

ligen diagnostiserats med 

bröstcancer och genom-

gick kemoterapi valdes 

slumpmässigt ut på en 

medicinsk onkologikli-

nik. 

n=105 

  (37) 

Det emotionella välbefinnandet var, 

totalt sett, den mest negativa aspekten 

av patientens liv under kemoterapi. 

Resultatet visade att bröstcancerpati-

enter behövde känslomässigt stöd för 

att hantera den oro, sorg och rädsla 

som åtföljer diagnosen och sjukdo-

men. Det visade sig även att patienter 

med avancerad bröstcancer hade lägre 

livskvalitetet och att samtliga patienter 

var mycket nöjda med den omvårdnad 

som de fått, särskilt med tillgänglighet 

och hjälpsamhet av sjuksköterskor. 

P 

II 

  



II 

 

Boehmke, M.M., 

& Dickerson, S.S. 

 

2006 

 

USA 

 

The diagnosis of 

breast cancer: transi-

tion from health to 

illness. 

Att få en bättre för-

ståelse av de gemen-

samma betydelser 

och delade upplevel-

ser som kvinnor mö-

ter efter att ha fått 

diagnosen bröstcan-

cer och som genom-

går sina sista cykler 

av kompletterande 

kemoterapi. 

Kvalitativ sekundär ana-

lys av textdata från 

bandinspelade intervjuer 

med kvinnor som fått sin 

sista kemoterapicykel. 

Berättelser tolkades med 

hermeneutik med feno-

menologisk strategi för 

att få grundläggande 

kunskap om en upplevd 

erfarenhet. 

 

n=30 

 (0) 

Kemoterapi kan förknippas med 

känslomässig stress och ökad ångest. 

Alla kvinnorna i studien upplevde en 

hastig förändring i sina liv efter dia-

gnosen av bröstcancer och att de blev 

påverkade känslomässigt och mentalt 

av sjukdomen och behandlingen. 

K 

I 

Cappiello, M., 

Cunningham, 

R.S., Knobf, 

M.T., & Erdos, D. 

 

2007 

 

USA 

 

 

Breast cancer survi-

vors: 

information and 

support  

after treatment. 

Att beskriva kvin-

nors informationsbe-

hov och behov av 

stöd efter behandling 

för att kunna ut-

veckla specifika in-

terventioner som 

möter patienternas 

behov. 

Semistrukturerad inter-

vjustudie som genomför-

des per telefon (8 inter-

vjuer) eller vid besök (12 

intervjuer). Frågorna 

hade fokus på förekoms-

ten av gemensamma fy-

siska och känslomässiga 

symtom och uppfattning-

ar vid tidpunkten av tre, 

sex och 12 månader efter 

behandling. 

 

n=20 

 (4) 

Kvinnorna fortsatte ha fysiska och 

psykiska symtom och behov av in-

formation och stöd efter avslutad be-

handling. Deltagarna uppgav att de 

inte hade fått information om hur det 

blir efter avslutad behandling och de 

kvinnor som hade fått information 

angav att den inte var adekvat. Kvin-

norna uttryckte att det vanligaste sym-

tomet var fatigue men även koncent-

rationssvårigheter och dåligt minne 

återstod ett år efter avslutad behand-

ling. Det har även visat att de övervik-

tiga kvinnorna i studien önskade mer 

information om viktnedgång. Nästan 

alla deltagare hade önskat mer detalje-

rad information vid ett separat tillfälle 

och inte vid den sista dagen för be-

handlingen. 

K 

II 

  



III 

 

Drageset, S., 

Lindstrøm, T.C., 

Giske, T., & Un-

derlid, K.  

 

2012 

 

Norge 

 

“The support I 

need”: women's  

experiences of social 

support after  

having received 

breast cancer diag-

nosis and awaiting 

surgery. 

Att beskriva kvin-

nors individuella 

upplevelser av soci-

alt stöd efter att ha 

fått en bröstcancer-

diagnos och i väntan 

på kirurgisk behand-

ling. 

En kvalitativ deskriptiv 

studie. 

Individuella semistruktu-

rerade intervjuer genom-

fördes med nydiagnosti-

serade bröstcancerpatien-

ter dagen före operation. 

Deltagarna tillfrågades 

om sina erfarenheter av 

socialt stöd under denna 

period och vad de har 

upplevt som den viktig-

aste aspekten av detta 

stöd. 

n=21 

 (0) 

Socialt stöd var viktigt för kvinnorna i 

studien. Att ha någon fysiskt närva-

rande var viktigt för några av kvin-

norna, särskilt när de fick besked om 

diagnosen. Professionell information 

och råd var viktiga för samtliga kvin-

nor och de önskade att detta ska vara 

riktat till individuella behov. Kvin-

norna ville ses, förstås, respekteras och 

värderas som individer, och de öns-

kade emotionellt stöd i form av sym-

pati, trygghet och en känsla av att vara 

värderad och älskad. 

K 

I 

Holopainen, G., 

Nyström, L., & 

Kasén, A. 

 

2014 

 

Finland 

Day by day, moment 

by moment – the 

meaning of the car-

ing encounter. 

Att få en djupare 

förståelse av förut-

sättningarna för och 

innebörden av det 

vårdande mötet till-

sammans med kvin-

nor som fått diagno-

sen bröstcancer. 

Sekundär analys av text-

data med hjälp av feno-

menologisk hermeneutik 

enligt Ricoeur. Data-

materialet bestod av 49 

enkäter med öppna och 

slutna frågor om kvin-

nors hälsa och vitalitet. 

Enkäter delades ut under 

fyra månader till kvinnor, 

som följdes upp med 

kontrollbesök för bröst-

cancer. 

n=49 

 (0) 

 

Kvinnorna hade önskat att kunna kon-

takta vårdgivare under de olika faserna 

av behandlingen, att det fanns någon 

att prata med, till exempel en sjukskö-

terska som kunde lyssna, visa sympati 

och skapa trygghet. Kvinnorna ville 

prata om existentiella frågor och osä-

kerheten kring hur det kommer att bli i 

framtiden. Resultatet visade att det gav 

en känsla av säkerhet att en sjukskö-

terska ger sig tid för kvinnan att ut-

trycka sina känslor. 

 

K 

II 

  



IV 

 

Hsu, S.C., 

Wang, H.H., 

Chu, S.Y., & 

Yen, H.F. 

 

2010 

 

Taiwan 

Effectiveness of in-

formational and 

emotional consulta-

tion on the psycho-

logical impact on 

women with breast 

cancer who under-

went modified radi-

cal mastectomy. 

Att utvärdera effek-

tiviteten av informa-

tiva och känslomäss-

iga samråd om 

kroppsuppfattning, 

ångest och känslo-

mässig stress hos 

kvinnor med bröst-

cancer som genom-

gått modifierad radi-

kal mastektomi. 

En kvasiexperimentell 

studie med två studie-

grupper. Interventions-

gruppen fick informativt 

och känslomässigt stöd. 

Kontrollgruppen fick 

rutinmässig vård. Alla 

deltagare genomgick tre 

direkta intervjuer. Den 

första intervjun var dagen 

före operation, den andra 

var två timmar före oper-

ation och den tredje var 

två eller tre månader ef-

ter operation. Data sam-

lades in med hjälp av 

Demographic Inventory, 

Body Image Scale, Emo-

tional Distress Scale och 

Intervention Satisfaction 

Scale. 

 

n=62 

 (1) 

Kvinnorna som genomgått modifierad 

radikal mastektomi mötte ofta nega-

tiva psykologiska reaktioner och ef-

fekter, särskilt gällande kroppsupp-

fattning, ångest och känslomässig 

stress, i ett tidigt skede efter den kirur-

giska behandlingen. Efter operationen 

hade kvinnorna behov av emotionellt 

stöd relaterat till sin sjukdom, behand-

ling och prognos. Kroppsuppfattning 

och psykiskt lidande hos kvinnor som 

genomgått modifierad radikal 

mastektomi var ett större problem än 

för kvinnor som genomgått bröstbeva-

rande behandling.  

CCT 

I 



V 

 

Landmark, B.T., 

Bohler, A., 

Loberg, K., 

Wahl, A.K. 

 

2008 

 

Norge 

 

 

Women with newly 

diagnosed breast 

cancer and their per-

ceptions of needs in 

a health-care con-

text. 

Att undersöka hur 

kvinnor med nydia-

gnostiserad bröst-

cancer upplever sina 

behov i vårdsam-

manhang. 

En kvalitativ innehållsa-

nalys. 

Nydiagnostiserade kvin-

nor intervjuades sex 

gånger i sessioner på 90 

minuter. 

n=7 

 (0) 

Kvinnorna upplevde en mängd olika 

emotionella reaktioner på mottagning-

en av diagnosen. Tankar om framtiden 

och rädsla uppstod omedelbart. Kvin-

nor hade behov som inte uppfylldes av 

de nuvarande normerna för bröstcan-

cerbehandling i Norge. De kände sig 

övergivna av vårdpersonal efter att den 

intensiva behandlingsperioden var 

över och var osäkra på sin återhämt-

ning och förmåga att klara sig på egen 

hand. 

K 

II 

Lauver, D.R., 

Connolly-Nelson, 

K., & Vang, P. 

 

2007 

 

USA 

 

 

Stressors and coping 

strategies among 

female cancer survi-

vors after treatments. 

Att identifiera de 

stressfaktorer som 

överlevande kvinnor 

upplevt och de co-

pingstrategier som 

använts i slutet av 

primära behandling-

ar. 

En deskriptiv och longi-

tudinell design. 

Intervjuer genomfördes 

per telefon inom fyra 

veckor och tre till fyra 

månader efter behand-

ling. Deltagarna hade 

avslutat strålningsbe-

handling och/eller kemo-

terapi, för bröstcancer 

eller gynekologisk can-

cer. Intervjuerna delades 

upp i tre faser. I fas ett 

intervjuades 39 kvinnor, i 

fas två 43 kvinnor och i 

fas tre 31 kvinnor. 

n=113 

 (0) 

Kvinnorna upplevde mer stress en 

månad efter behandling än tre till fyra 

månader efteråt. De behövde mer stöd 

omedelbart efter behandling för att 

effektivt hantera stressorer i denna fas. 

De behövde även individuellt stöd för 

att klara av svårigheter som psykolo-

giska osäkerheter, fysiska symtom och 

koncentrationssvårigheter. 

 

K/P 

I 



VI 

 

Li, P.W.,  

So, W.K.,  

Fong, D.Y., 

Lui, L.Y., 

Lo, J.C., & 

Lau, S.F. 

 

2011 

 

Kina 

 

 

The information 

needs of breast can-

cer patients in Hong 

Kong and their lev-

els of satisfaction 

with the provision of 

information. 

Att undersöka upp-

levda informations-

behov och de demo-

grafiska och kliniska 

faktorer som påver-

kar prioriteringen av 

informationsbehov, 

utnyttjande av, och 

tillfredställelse med 

olika informations-

källor, samt tillfred-

ställelse med in-

formation från sjuk-

vårdpersonal. 

En tvärsnittsstudie. 

Målgruppen var kine-

siska kvinnliga patienter 

som fått diagnosen bröst-

cancer. Data samlades in 

med hjälp intervjuer och 

enkäter. 

n=292 

  (82) 

Deltagarna ville ha mer information 

om sjukdomen och dess behandling 

oavsett sin demografiska och kliniska 

bakgrund. Kvinnorna var mest nöjda 

med sjuksköterskor som informations-

källa, särskilt gällande information 

kring egenvård och biverkningar. So-

cialt stöd i form av en stödgrupp spe-

lade en viktig roll för att få emotionell 

hjälp. 

K/P 

II 

Liao, M.N., 

Chen, P.L., 

Chen, M.F., 

Chen, S.C., & 

Chen, Y.H. 

 

2009 

 

Taiwan 

 

Supportive care for 

Taiwanese women  

with suspected 

breast cancer during 

the diagnostic peri-

od: effect on 

healthcare and 

support needs. 

Att undersöka effek-

ten av stödjande vård 

på sjukhus och stöd-

behov hos kvinnor 

med misstänkt bröst-

cancer under dia-

gnosperioden. 

En kvasiexperimentell 

studie. Interventions-

gruppen fick hälsounder-

visning om bröstcancer-

diagnosen och behand-

ling, känslomässigt stöd 

och uppföljande telefon-

rådgivning. Kontroll-

gruppen fick rutinmässig 

vård. Data samlades in 

med hjälp av strukture-

rade frågeformulär under 

den diagnostiska peri-

oden vid tre tillfällen. 

n=122 

  (23) 

Kontrollgruppen hade signifikant 

större behov av vård och stöd än inter-

ventionsgruppen som hade högre till-

fredsställelse med vården och stödet. 

Tillgängliga och kontinuerliga möten 

och telefonuppföljning med samråd 

erbjudna av sjuksköterskor reducerade 

osäkerheten hos patienter med bröst-

cancer och förbättrade upplevd till-

fredsställelse av psykologiska behov. 

CCT 

II 



VII 

 

Lindholm, L., 

Holmberg, M., & 

Mäkelä, C. 

 

2005 

 

Finland 

 

 

Hope and hopeless-

ness - nourishment 

for the patients vital-

ity. 

Att öka förståelsen 

av hopp och hopp-

löshet och dess bety-

delse för kvinnor 

som lider av bröst-

cancer.  

En kvalitativ studiede-

sign. Data samlades in 

med semistrukturerade 

intervjuer och enkäter 

med öppna och slutna 

frågor. 

 

n=50 

 (0) 

Kvinnorna upplevde en känsla av osä-

kerhet som var relaterat till det dödliga 

hot som bröstcancer innebär. Resulta-

tet visade att kvinnorna ansåg att sjuk-

sköterskan kan stödja hopp genom att 

vara engagerad, uppmärksam och 

skapa förtroende för att minska osä-

kerhet. 

 

K 

II 

Nizamli, F., 

Anoosheh, M., & 

Mohammadi, E. 

 

2011 

 

Syrien 

 

 

Experiences of Syri-

an women with 

breast cancer regard-

ing chemotherapy: a 

qualitative study. 

Att undersöka upp-

levelser av kemote-

rapi bland syriska 

bröstcancerpatienter. 

En kvalitativ studie med 

semistrukturerade inter-

vjuer. Dessa genomför-

des bland kvinnor som 

genomgick kemoterapi 

efter mastektomi. Delta-

garna intervjuades en till 

tre gånger. 

n=17 

 (0) 

Kvinnorna psykiska, fysiska och soci-

ala funktioner försämrades i samband 

med kemoterapi efter kirurgisk be-

handling. De fysiska biverkningarna 

som upplevdes mest besvärligt var 

illamående, kräkningar, smärta och 

trötthet. Håravfall utgjorde en psykisk 

påfrestning. Kvinnorna upplevde 

känslomässig instabilitet och förlust av 

självständighet, vilket orsakade ökad 

ångest och depression. 

K 

I 



VIII 

 

Pauwels, E.E., 

Chariler, C., De 

Bourdeaudhuij, I., 

Lechner, L., & 

Van Hoof, E. 

 

2011  

 

Belgien 

Care needs after 

primary breast can-

cer treatment. Survi-

vors’ associated so-

ciodemographic and 

medical characteris-

tics. 

Att identifiera vård-

behov hos kvinnor 

under de första sex 

månaderna efter be-

handling och under-

söka om behoven har 

uppfyllts, utvärdera 

hur patienter vill ha 

information och 

stöd, samt undersöka 

vilka sociodemo-

grafiska och medi-

cinska aspekter som 

är associerade med 

dessa behov. 

En tvärsnittsstudie där 

deltagarna fick 

hemskickat ett frågefor-

mulär. 

 

n=465 

 (82) 

Resultatet visade på en hög andel be-

hov som inte var tillgodosedda. Pati-

enterna behövde information och stöd 

under hela behandlingsperioden. De 

föredrog skriftlig information, konsul-

tation med psykolog, informationsträf-

far, samt information via internet. 

Yngre kvinnor och kvinnor med låg 

inkomst hade ett större informations-

behov efter avslutad behandling. 

P 

I 

Pinkert, C., 

Holtgräwe, M ., 

& Remmers, H. 

 

2013 

 

Tyskland 

Needs of relatives of 

breast cancer pa-

tients – the perspec-

tives of families and 

nurses. 

Att fastställa själv-

skattade önskemål 

och behov bland 

närstående till bröst-

cancerpatienter. 

En deskriptiv tvärsnitts-

studie. Data insamlades 

med hjälp av enkäter. 

Sjuksköterskor och när-

stående till bröstcancer-

patienter deltog i studien.  

Olika formulär gavs till 

sjuksköterskorna och de 

närstående. 

n=242 

 (0) 

Sjuksköterskor bedömde betydelsen av 

närståendes behov av stöd och inform-

ation annorlunda än de närstående 

själva gjorde. Vårdpersonalen över-

skattade framför allt behovet av 

känslomässigt stöd. Närstående till 

kvinnor med bröstcancer behövde stöd 

och bli informerade om sjukdomen 

och behandlingen på ett begripligt sätt. 

Även kvinnorna hade behov av att 

deras partner var involverade under 

hela behandlingen. 

 

P 

I 

  



IX 

 

Remmers, H., 

Holtgräwe, M., & 

Pinkert, C. 

 

 

2010  

 

Tyskland 

Stress and nursing 

care needs of women 

with breast cancer 

during primary 

treatment: a qualita-

tive study. 

Att ta reda på de 

stressorer som på-

verkar kvinnor som 

drabbats av bröst-

cancer och de behov 

och förväntningar de 

har av sjuksköters-

kor. 

En semistrukturerad in-

tervjustudie genomfördes 

bland kvinnor två till fem 

dagar efter kirurgisk be-

handling. 

n=42 

 (0) 

Kvinnorna upplevde fler psykiska än 

fysiska påfrestningar. De uttryckte ett 

stort missmod och en osäkerhet kring 

framtiden, och önskade att sjukskö-

terskan bemötte varje enskild individ 

med respekt. Kvinnorna ville ha stöd 

anpassat efter deras individuella behov 

och önskemål. 

 

K 

I 

Saraswthi, N., 

Nenny, S., Ho, 

G.H., & 

Wong, C.Y. 

 

2005 

 

Singapore 

Needs and concerns 

of breast cancer pa-

tients – SGH experi-

ence. 

Att identifiera behov 

bland kvinnor med 

bröstcancer i Singa-

pore, för att utveckla 

stödjande strategier 

samt hjälpa dem att 

hantera sin sjukdom 

och behandling. 

Mixad metod. 

En longitudinell design 

med intervjuer och enkä-

ter utfördes. 

Intervjuerna delades in i 

tre faser. Den första in-

tervjun gjordes före pre-

operativ rådgivning inför 

kirurgisk behandling, den 

andra tre månader efter 

operation och den sista 

nio månader efter operat-

ion. 

n=62 

 (38) 

Studien visade att kvinnorna behöver 

stöd från en sjuksköterska under det 

inledande skedet av sjukdomen och 

under hela behandlingen. Familjeråd-

givning var viktigt för kvinnorna innan 

behandling för att minska rädsla och 

ångest. Kvinnorna önskade även in-

formation om kost vid upprepade till-

fällen, under och efter behandling. 

K/P 

II 



X 

 

Schmid-Buchi, S., 

Halfens, R.J., 

Dassen, T., &  

Van den Borne, 

B. 

 

2011 

 

Schweiz 

Psychosocial prob-

lems and needs of  

posttreatment pa-

tients with breast 

cancer and their rela-

tives. 

Att bedöma och jäm-

föra psykosociala 

faktorer och behov 

bland patienter med 

bröstcancer och de-

ras närstående. 

En tvärsnittsstudie. Enkä-

ter skickades via post till 

bröstcancerpatienter och 

närstående. Data samla-

des in och mättes med 

Cancer Treatment Symp-

tom Scale, för patienter-

na, och Psychosocial 

Needs Inventory, för de 

anhöriga. 

 

n=206 

 (37) 

Patienterna i studien rapporterade be-

hov av hjälp med psykiska och sexu-

ella frågor. Flera behandlingsrelate-

rade symtom var relaterade till patien-

ternas behov av stödjande vård. De-

pression hos närstående var en påver-

kande faktor för ett högre behov av 

information och tillgång till vårdper-

sonal. Yngre närstående hade ett större 

behov av information och känslomäss-

igt och socialt stöd. De upplevde även 

behov av andligt stöd.  

P 

II 

Thewes, B., 

Butow, P.,  

Girgis, A., & 

Pendlebury, S. 

 

2004 

 

Australien 

 

 

The psychosocial 

needs of breast can-

cer survivors; a qual-

itative study of the 

shared and unique 

needs of younger 

versus older survi-

vors. 

Att identifiera behov 

bland patienter som 

överlevt bröstcancer 

och de delade och 

unika psykosociala 

behoven hos yngre 

och äldre överle-

vande. 

En semistrukturerad in-

tervjustudie. 

Intervjuerna genomför-

des via telefon. 

n=18 

 (5) 

Trötthet, bröst- och armsmärta, samt 

problem med lymfödem var de vanlig-

aste biverkningarna av behandling hos 

både yngre och äldre kvinnor. Båda 

grupperna av kvinnor hade önskat be-

hov av information, psykosocialt stöd 

och praktiskt stöd. Yngre kvinnor hade 

dock fler behov än äldre. De var mer 

benägna än äldre kvinnor att vilja ha 

ytterligare professionellt stöd från 

vårdgivare som sjuksköterskor. 

 

K 

I 

 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, s  94). 

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

studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 



XI 

 

BILAGA B 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad stu-

die/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera experiment-

grupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet patien-

ter/deltagare tillräckligt stort för att besvara frågeställ-

ningen. 

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 con-

trolled trial ( CCT) är prospektiv och in-

nebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder inklu-

sive behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. Ade-

kvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otill-

räckligt beskriven, brister i genomförande och tvek-

samma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontroll-

grupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal patien-

ter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otill-

räckligt beskriven, brister i genomförande och tvek-

samma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis journal-

handlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att be-

svara frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd 

studie med adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otill-

räckligt beskriven, brister i genomförande och tvek-

samma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en under-

sökning där avsikten är att studera fenomen 

eller tolka mening, upplevelser och erfaren-

heter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avvsikten kan också vara att utveckla be-

grepp och begreppsmässiga strukturer (teo-

rier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat ur-

val. Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsme-

tod, transkriberingsprocess och analysmetod. Be-

skrivna tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktion-

en mellan data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Pati-

ent/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. Me-

tod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig resul-

tatredovisning. 

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


