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Abstrakt 
Bakgrund: Varje år drabbas ca 7600 kvinnor av bröstcancer i Sverige vilket gör det 
till den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Metastaserad bröstcancer innebär att 
tumören har spridit sig till andra delar av kroppen och sjukdomen är då obotlig.  
 
Syfte: Att beskriva kvinnors erfarenhet av att leva med metastaserad bröstcancer 
 
Metod: En systematisk litteraturstudie som grundar sig på nio vetenskapliga artiklar 
som analyserades enligt en innehållsanalys. Artiklarna är funna i databaserna 
Cinahl, PubMed och Psycinfo. Avgränsningar som gjorts är att artiklarna ska vara 
peer-reviewed och publicerade inom de senaste åtta åren.  
 
Resultat: Fyra kategorier identifierades: Emotionell påverkan, förändringar i livet, 
behov av stöd och information samt strategier.  
 
Slutsats: Kvinnors erfarenheter av att leva med metastaserad bröstcancer kunde 
kopplas till olika sorters lidande. Utifrån detta bör sjuksköterskan ha en helhetssyn 
på lidandets innebörd hos kvinnan och hur det kan påverka hennes kropp, känslor, 
familj, sociala sammanhang och meningsfrågor för att kunna minska lidande och 
öka välbefinnandet hos kvinnan.  

Nyckelord 
Metastaserad bröstcancer, kvinnor, erfarenheter.  

Tack 
Tack till vår handledare Linda Ljungholm för stöd och handledning genom vårt 
arbete.   
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1 Inledning 
Metastaserad bröstcancer är en obotlig form av cancer och drabbar ungefär 1500 

kvinnor i Sverige varje år (Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, 2016). Det är 

en sjukdom som skapar ett lidande för kvinnan och hennes närstående. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning och genom vårt arbete som undersköterskor på 

vårdavdelning på sjukhus, har vi mött kvinnor som drabbats av metastaserad 

bröstcancer. Detta bidrog till en vilja att skapa en djupare förståelse för deras 

erfarenheter av att leva med sjukdomen. Genom denna litteraturstudie ämnar vi att 

få mer kunskap om kvinnors erfarenheter av att leva med metastaserad bröstcancer.   

2 Bakgrund 
Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) är cancer den näst vanligaste dödsorsaken 

världen över. Hos kvinnor är bröstcancern den vanligaste formen av cancer, både 

globalt och i Sverige. Under 2016 drabbades 7558 kvinnor av bröstcancer i Sverige 

och en av tio kvinnor riskerar att drabbas av bröstcancer före 75-års ålder 

(Bröstcancerförbundet, 2018).  

2.1 Bröstcancer 
Bröstcancer kan ha sitt ursprung i mjölkgången eller i mjölkkörtlarna och delas in i 

olika stadier beroende på tumörens tillväxt. Ett vanligt tecken på bröstcancer är en 

knöl i bröstet eller i armhålan. Ett annat symtom är förändring av bröstet där huden 

eller bröstvårtan kan bli indragen (Bröstcancerförbundet, 2018). De flesta kvinnor 

som upptäcker en knöl i bröstet eller armhålan är medvetna om att det kan innebära 

bröstcancer, men det har även visat sig att kvinnor har mindre kunskap om andra 

symtom för bröstcancer såsom storleksförändring av bröstet och rodnad hud 

(Linsell, Burgees och Ramirez, 2010). Det har visat sig att en del kvinnor förnekar 

symtomen och drar ut på att söka hjälp (O’Mahony, Hegarty och McCarthy, 2010). 

Ju tidigare bröstcancern upptäcks och behandling sätts in, desto bättre är prognosen 

och chansen för att överleva större, då risken för att tumören sprider sig minskar 

(Bröstcancerförbundet, 2018).  
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2.2 Metastaserad bröstcancer 
Varje år får ungefär 1500 kvinnor i Sverige besked om att den ursprungliga tumören 

i bröstet har spridit sig. Cancern har då metastaserat och bildat tumörer i andra delar 

av kroppen såsom hjärna, skelettet, lungor, lever och lymfkörtlar, där spridning till 

skelettet är vanligast förekommande (Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, 

2016). Sjukdomen är obotlig och ungefär hälften av kvinnorna som drabbas avlider 

inom tre år, men i takt med att behandlingarna effektiviseras har överlevnaden ökat 

och allt fler kvinnor lever idag med metastaserad bröstcancer 

(Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, 2016).  

2.2.1 Behandling och biverkningar 

Det finns olika behandlingar mot bröstcancer, som oftast kombineras beroende på 

vilket stadie bröstcancern är i. De flesta som drabbas genomgår operation där 

antingen en del av bröstet eller hela bröstet tas bort. Cytostatika är en annan vanlig 

behandling som ges för att bota eller bromsa sjukdomens utveckling genom att 

angripa och döda cancerceller. Detta medför även att friska celler påverkas, vilket 

ger biverkningar såsom håravfall och fatigue (Bröstcancerförbundet, 2018).  

 

2.3 Palliativ vård  
Palliativ vård ges till patienter med obotlig sjukdom för att förlänga livet och för att 

förebygga och lindra symtom. Den vanligaste orsaken till att få palliativ vård är 

spridd cancersjukdom. Hur lång tid patienten har kvar att leva kan vara allt från 

dagar till veckor eller månader. Målet är att patienten ska kunna ha ett så aktivt och 

meningsfullt liv som möjligt. Exempel på hjälp och stöd är att lindra smärta, 

illamående och trötthet, samt att få stöd för att hantera oro eller ångest samt tankar 

om livet och döden. Palliativ vård kan ges i hemmet, på hospice, på vårdavdelning 

eller kommunalt omsorgsboende. I teamet kring patienten ingår alltid sjuksköterskor 

och läkare, men även andra yrkesgrupper som till exempel undersköterskor, 

fysioterapeuter och kuratorer deltar i vården (Vårdguiden, 2018).  
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2.4 Att vara patient 
Att vara patient med en obotlig sjukdom innebär att befinna sig i en 

beroendeställning till sjukvård och vårdgivare. Patienten som lever med obotlig 

sjukdom blir tvungen att hantera symtom, biverkningar av behandlingar samt de 

känslor som sjukdomen kan medföra. Detta bidrar till att hen blir expert på sig själv 

i patientrollen och hur hen vill hantera sin situation. Då obotlig sjukdom oftast 

innebär fler och längre vistelser inom sjukvården innebär det också att relationen 

mellan vårdgivare och patient behöver byggas upp så att patienten kan känna sig 

trygg och delaktig. Relationen behöver ses som ett partnerskap som bygger på 

kontinuitet, tydlighet och ett personligt men professionellt förhållande med 

vårdgivaren där patienten känner sig respekterad (Hedman, 2014). 

2.5 Sjuksköterskans roll  
Utifrån ICN:S etiska kod (2012) för sjuksköterskor är sjuksköterskans huvudsakliga 

arbetsuppgifter att främja hälsa och lindra lidande. Omvårdnad ska bygga på en vilja 

att vårda och detta utifrån att bemöta alla människor lika, med respekt och värdighet 

(International Council of Nurses ICN, 2012). Sjuksköterskans roll i att vårda 

patienter med obotlig sjukdom är att förbättra livskvalitet och att patienten ska ha 

det så bra som möjligt trots sin obotliga sjukdom (Vårdguiden, 2018). Tidigare 

forskning har visat att för att kunna lindra lidande hos patienten bör sjuksköterskan 

bygga upp en förtroendefull relation, där hen ser till patientens livsvärld och till 

personen bakom sjukdomen. Sjuksköterskan bör lära känna patienten och ta hänsyn 

till patientens individuella behov och önskningar kring sin vård för att göra 

patienten delaktig (Harstäde, Blomberg, Benzein, & Östlund, 2016). Vidare har 

sjuksköterskan en skyldighet att informera patienten om sin sjukdom och de 

behandlingsmöjligheter som finns (Hälso- och sjukvårdslagen, SFS, 2017:30). Det 

har visat sig att ju bättre information och stöd kvinnor med bröstcancer får, desto 

högre skattar de sin livskvalitet (Leung, Pachana & McLaughlin, 2014). Det har 

även framkommit att det finns ett samband mellan tillräcklig information och 

upplevelsen av ångest och depression hos kvinnor med bröstcancer (Faller, Strahl, 

Richard, Niehues & Meng, 2017).  
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2.6 Definition av begreppet erfarenheter 
Utifrån litteraturstudiens syfte definieras erfarenheter utifrån Dahlberg och 

Segestens (2010) definition. Människans erfarenheter skapas i den livsvärld hen 

lever i och utgör grunden för vem hen är. Livsvärlden är unik för varje människa 

och det är här hen förstår sig själv och sin omgivning. De erfarenheter människor 

har är unika, de kan vara både subjektiva och objektiva men flätas ofta samman då 

kroppen inte kan skiljas från själen. När en människa drabbas av en långvarig 

sjukdom påverkas inte bara en specifik kroppsdel utan också livsvärlden med 

individens erfarenheter, känslor och tankar. För att sjuksköterskan ska kunna vårda 

på ett vårdvetenskapligt sätt krävs det att hen inte bara har kunskap om hur olika 

sjukdomar påverkar den fysiska kroppen, utan att se till helheten och möta 

människan i hennes unika livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010).   

3 Teoretisk referensram 

3.1 Katie Erikssons teori om lidande 
Den teoretiska referensramen som har valts för den här litteraturstudien är Katie 

Erikssons teori om lidande. Tidigare forskning har visat att personer som lever med 

en obotlig sjukdom har erfarenheter av lidande (Harstäde et al., 2016). Utifrån detta 

anser vi att teorin passar ihop med det valda syftet och är lämplig för 

litteraturstudien.   

Enligt Eriksson (2015) är lidandet tillägnat människan och något som ingår i att 

leva. Lidandet kan förstås som kärnan i ett mänskligt liv och som en kamp för att 

människans ska kunna känna värdighet och frihet. Lidandet i sig har ingen mening, 

men människan kan själv skapa sig en mening med lidandet och använda det som en 

kraft till livet.  

3.2 Sjukdomslidande 
I samband med sjukdom är lidandet centralt där fysisk smärta ofta är en orsak. 

Smärtan kan uppta mycket av personens kraft vilket kan påverka såväl kroppen som 

själen och bidra till att lindring av lidandet försvåras. Själsligt och andligt lidande 

kommer utifrån känslor av skam och skuld. Detta kan skapas av patienten själv 
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genom känslor av att inte nå upp till sina egna förväntningar, men de kan även 

skapas av brister i sjukvårdssystemet t.ex. där patienten själv tvingas söka efter 

information och vänta på svar för prover, beslut och behandlingar (Eriksson, 2015). 

 

3.3 Vårdlidande 
Enligt Eriksson (2015) finns det flera sätt att utsättas för ett vårdlidande och 

upplevelsen av vårdlidandet är unik. Gemensamt för vårdlidandet är att lidandet är 

förorsakat av vård eller utebliven vård som i sin tur orsakar en kränkning av 

människans värdighet. Vårdlidande kan leda till att människan förlorar både ansvar 

och frihet, vilket kan skapa känslan av att inte kunna fullfölja sin uppgift som 

människa. Att som vårdare inte respektera patientens integritet eller att inte “se” 

människan bakom sjukdomen bidrar till att ett onödigt lidande skapas som inte hade 

behövt uppstå om vårdandet utförts korrekt (Eriksson, 2015).  

3.4 Livslidande 
Att drabbas av sjukdom och ohälsa påverkar hela ens livssituation. Rädslan för att 

dö kan skapa känslor såsom rädsla och förtvivlan. Det livet människan skapat tas 

ifrån en och kan ändras totalt. Att bli påtvingad en förändring av livet gör att 

människans meningssammanhang kan kastas om och känslan av att ge upp kan 

skapas vilket kan bidra till ett livslidande (Eriksson, 2015).  

 

4 Problemformulering 
Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen hos kvinnor och var tionde kvinna 

under 75 år riskerar att diagnostiseras med sjukdomen. Hos en del kvinnor utvecklas 

sjukdomen fort och cancertumören kan bilda metastaser vilket leder till att 

sjukdomen blir obotlig. Patienter med obotlig sjukdom befinner sig i en 

beroendeställning till sjukvården, vilket medför att en relation mellan sjuksköterska 

och patient bör byggas upp. Att leva med en obotlig sjukdom har visat sig innebära 

både oro och lidande för en del patienter, där patienters livsvärld kan påverkas. 

Genom att beskriva kvinnors erfarenheter vid obotlig bröstcancer kan det bli möjligt 
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för sjuksköterskan att få ytterligare kunskap om hur hen ska bemöta kvinnan och 

utforma vården utifrån hennes individuella behov.  

5 Syfte 
Syftet var att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med metastaserad 

bröstcancer.  

6 Metod 
Litteraturstudien utgick från en litteraturstudie som är en metod för att inhämta och 

sammanställa vetenskaplig kunskap inom det ämne som valts att studera. Material 

har inhämtats från databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO genom strukturerad 

litteratursökning inom det valda ämnesområdet. De artiklar som ansågs vara 

relevanta för syftet kvalitetsgranskades utifrån en granskningsmall (se bilaga 1).   

6.1 Datainsamling 
De databaser som användes var Cinahl, Pubmed och PsycINFO. Huvudsakligen 

användes databasen Cinahl, som innehåller forskning med fokus på omvårdnad. För 

att få en bredare sökning användes även PubMed, som innehåller forskning med 

fokus på både medicin och omvårdnad samt PsycINFO som innehåller artiklar inom 

omvårdnad och psykologi (Kristensson, 2016).  

 

Vi identifierade relevanta sökord utifrån det valda syftet för litteraturstudien, som 

sedan användes för att söka relevanta artiklar. För att få ytterligare förslag på sökord 

och ämnesord, använde vi oss av key words, major subjects och minor subjects i de 

artiklar vi fick fram i de olika sökningarna. Detta genererade i fler användbara 

sökord som kunde användas vidare i sökningarna. De sökord vi huvudsakligen 

använde var brösttumör (Breast Neoplasms), kvinnor (women) och erfarenhet 

(experience).  I Cinahl och i PubMed har vi använt oss av kombinationssökningar 

med olika ämnesord och fritextsökningar, genom att kombinera med AND eller OR. 

I Cinahl kallas ämnesorden för Subject Heading och i PubMed benämns 

ämnesorden MeSh. I PsycINFO användes kombinationer av fritextord, då det 
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generade i artiklar som matchade det valda syftet. I Cinahl och PubMed fick vi fram 

de valda artiklarna utifrån tre respektive två sökningar med olika kombinationer för 

att hitta relevanta artiklar. I PsycINFO gjordes en sökning (se bilaga 3).  

 

6.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusions- och exklusionskriterier kan enligt Kristensson (2014) bidra till att hitta 

artiklar som passar litteraturstudiens syfte. I den här litteraturstudien var 

inklusionskriterierna kvinnor med metastaserad börstcancer. I den här 

litteraturstudien var exklusionskriteriet att inte välja artiklar som enbart handlade 

om kvinnor med bröstcancer som ej metastaserat, då det gav ett alltför brett 

sökresultat. 

 

6.2 Urval 
Nio vetenskapliga artiklar har utifrån en systematisk litteratursökning valts ut. 

Samtliga artiklar var publicerade i en vetenskaplig artikel och var peer reviewed, då 

det stärker litteraturstudiens trovärdighet och kvalitet (Kristensson, 2016). En annan 

avgränsning som gjordes för att välja så aktuella studier som möjligt var att 

begränsa tidsperioden till de senaste 8 åren. Enligt Kristensson (2016) är det svårt 

att ge generella råd för hur tidsperioden ska begränsas och utifrån det tog vi själva 

ställning till vilken tidsbegränsning litteraturstudien skulle ha. Vår sökstrategi 

resulterade i ett stort antal träffar, vilket fick oss att fundera på ytterligare 

avgränsning. Vi valde då att ändra syftet som var att beskriva kvinnors erfarenheter 

av att leva med bröstcancer till att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med 

metastaserad bröstcancer. Att använda metastaserad bröstcancer istället för 

bröstcancer resulterade i färre antal träffar. 

Vi hämtade inspiration från Kristenssons (2016) metod för urval. Utifrån träffarna 

vi fick, lästes titlarna och utifrån vår bedömning av deras relevans valde vi att gå 

vidare och läsa deras abstrakt, totalt lästes 28 abstrakt. Av de abstrakt vi ansåg vara 

relevanta, gick vi sedan vidare för att läsa artikeln i fulltext för att se om de var 

användbara för att matcha litteraturstudiens syfte. Av de artiklarna som lästes i 

fulltext, granskades 11 artiklar och 9 artiklar valdes ut för vidare kvalitetsgranskning 
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(se bilaga 1). Enligt Kristensson (2016) går kvalitetsgranskning ut på att bedöma 

artiklarnas kvalitet och trovärdighet. För att en bra granskning ska vara möjlig 

behöver en specifik granskningsmall användas. Vidare menar författaren att det är 

av betydelse att granska artiklarna var för sig för att sedan diskutera vilka artiklar 

som är relevanta att använda.  

Vi kvalitetsgranskade de valda artiklarna utifrån från en bedömningsmall för 

kvalitativ metod av Carlsson och Eiman (2003). Mallen modifierades genom att 

stryka frågan ”Patienter med lungcancer”, då det inte matchade det valda syftet (se 

bilaga 4). Artiklarna granskades i olika steg, i första steget lästes och granskades 

artiklarna individuellt utifrån bedömningsmallen. I bedömningsmallen fanns olika 

grader av trovärdighet, grad 1 (hög nivå), grad 2 (medel) och grad 3 (låg). Efter att 

ha granskat artiklarna individuellt diskuterade vi och kom fram till vilken grad vi 

bedömde att artiklarna skulle ha. Utifrån de granskade artiklarna hamnade de flesta i 

grad 1. Slutligen presenterades detta i en artikelmatris (se bilaga 1). 

6.3 Analys 
Analysmetoden som användes var en integrerad analys. Det är en metod som gör det 

möjligt att sammanställa resultatet från de valda artiklarna och för att presentera det 

på ett överskådligt sätt (se bilaga 2). Genom att läsa artiklarna enskilt flertal gånger 

kunde vi identifiera meningsbärande enheter som vi sedan diskuterade. De valda 

meningsbärande enheterna skrevs in en tabell. När samtliga artiklar hade analyserats 

och skrivits in i tabellen, kunde vi identifiera likheter och skillnader i texterna. Detta 

låg till grund för våra underkategorier. Slutligen sammanställdes de till elva 

underkategorierna som bildade fyra kategorier (Kristensson, 2016).  

 

6.4 Forskningsetiska aspekter 
I en litteraturstudie krävs inget etiskt tillstånd, men enligt Kristensson (2016) bör 

man i en litteraturstudie ta ställning till forskningsetiska frågeställningar för att 

säkerhetsställa att studierna är etiskt försvarbara. Detta har gjorts utifrån att vi har 

granskat om författarna i de valda artiklarna har haft ett etiskt övervägande och 

tillstånd från en etisk kommitté. Alla valda artiklar har uppfyllt detta, vilket ökar 
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trovärdigheten (Kristensson, 2016). Som författare till den här litteraturstudien har 

vi hanterat etiken på så sätt att vi inte har förvrängt data samt att vi har satt vår 

förförståelse inom parantes, för att inte låta den påverka materialet.   

7 Resultat 
I resultatet presenteras de fyra identifierade kategorierna som belyser syftet som var 

att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med metastaserad bröstcancer. 

Kategorierna var emotionell påverkan, förändringar i livet, behov av stöd och 

information samt strategier för att hantera situationen. 

 

7.1 Emotionell påverkan 
I den här kategorin framkom det att få besked om att ha metastaserad bröstcancer 

skapade känslomässiga reaktioner hos kvinnorna. Reaktioner som framkom i 

resultatet kunde handla om den ovissa framtiden, smärta, rädsla för sjukdomens 

utveckling samt begränsningar i vardagslivet. Kvinnornas känslomässiga reaktioner 

och tillstånd beskrivs i underkategorierna Emotionella reaktioner vid diagnosen och 

Emotionella tillstånd i vardagen.  

7.1.1 Emotionella reaktioner vid diagnosen 

Känslomässiga reaktioner som beskrevs av kvinnorna när de fick diagnosbeskedet 

om metastaserad bröstcancer var i form av sorg, rädsla, ångest, stress, chock, 

isolering och skuldkänslor över att vara en börda (Krigel, Myers, Befort, Krebill, & 

Klemp, 2014; McClelland, 2016; Mosher et al., 2013). De beskrev en känsla av 

skuld över att de blivit drabbade men också över hur sjukdomen skulle utvecklas 

(Reed & Corner, 2015). De beskrev diagnosen som en livsomvändande händelse 

som skapade känslor som ovisshet, ångest och rädsla. Att få besked om att 

sjukdomen var obotlig ökade deras känsla av ovisshet inför framtiden och bidrog till 

en känsla av att förlora kontrollen över situationen (Chen, Parmar, & Gartshore, 

2014; Mosher et al., 2013; Vilhauer, 2011).  

 



 

10(26) 
 

7.1.2 Emotionella tillstånd i vardagen  

Ovisshet var en känsla som var framträdande hos kvinnor i att leva med 

metastaserad bröstcancer (Reed & Corner, 2015). Andra känslor som beskrevs var 

sårbarhet, traumatiskt, jobbigt och skrämmande (Schulman-Green et al., 2011). 

Frustration var en känsla som skapades hos en del kvinnor när sjukdomen påverkade 

deras vardagsliv (Mosher et al., 2013). Frustration upplevdes även när de inte kunde 

hantera sig själv eller sin sjukdom (Schulman-Green et al., 2011). En del kvinnor 

beskrev att de känslomässiga symtomen de upplevde begränsade dem mer än de 

fysiska symtomen i deras vardagsliv (Chen et al., 2014).  

Ett vanligt förekommande fysiskt symtom var smärta vilket skapade olika känslor 

hos kvinnorna. Då smärta ofta var relaterad till sjukdomens progression skapades 

känslor av ångest och rädsla (Bergqvist & Strang, 2017; Mosher et al., 2013). 

Kvinnorna beskrev att smärta triggade tankar på en smärtsam död vilket gjorde att 

de kände sig ångestfyllda och deprimerade (Bergqvist & Strang, 2017). Det fanns 

också en känsla av rädsla för att tumörer skulle växa och för att nya metastaser 

skulle bildas. Att leva med en progredierande bröstcancer var enligt kvinnorna 

ansträngande och obarmhärtigt (Bergqvist & Strang, 2017; Reed & Corner, 2015). 

Dock hade en del kvinnor även erfarenhet av känslor som påverkade dem positivt. 

Känslor av inspiration, personlig utveckling, att få nya krafter, samla ihop familjen 

samt att ändra sitt tankesätt var beskrivet (Schulman-Green et al., 2011). 

 

7.2 Förändringar i livet 
Kvinnorna upplevde fysiska förändringar, att de inte kunna fullfölja sin roll, känslan 

av att förlora sin identitet och en strävan mot ett normalt liv. Förändringarna visade 

sig påverkade deras självbild, deras vardagliga liv och deras relationer. 

Förändringarna beskrivs i underkategorierna Begränsningar i vardagen, Att förlora 

sin identitet och Fysiska förändringar.  

7.2.1 Begränsningar i vardagen 

Att leva med metastaserad bröstcancer beskrevs av kvinnorna som något som 

förändrade deras liv. Kvinnorna beskrev begränsningar i vardagen som en stor 
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förändring, där symtom från sjukdomen och bieffekter av behandlingar medförde att 

de inte längre orkade delta i vardagliga aktiviteter eller gå till jobbet. De här 

begränsningarna och förändringarna skapade frustration och lidande, vilket 

påverkade deras vardagliga liv då de inte längre kunde göra saker de tidigare kunnat 

göra (Chen et al., 2014; Lewis, Willis, Yee, & Kilbreath, 2016; Mosher et al., 2013). 

Detta bidrog till att de blev beroende av andra och fick lära sig att acceptera hjälp 

för att klara av enklare sysslor (Chen et al., 2014; Mosher et al., 2013). Vidare 

uttryckte kvinnorna att de till följd av begränsningar kände att de inte kunde leva 

upp till förväntningar de hade på sig själva, men också till de förväntningar som 

fanns från samhället. De upplevde att de frångick sitt tidigare vardagsliv och att de 

inte kunna fullfölja sin roll som kvinna, mamma, fru, dotter eller vän (Chen et al., 

2014). Kvinnorna beskrev en önskan om att kunna känna sig normal och att kunna 

uppträda normalt, trots sin obotliga sjukdom (McClelland, 2016). De beskrev att de 

försökte leva ett så normalt liv som möjligt och att de önskade att livet skulle vara 

oförändrat. Känslan av att vara normal gav livet ett värde och en mening samt 

bidrog att de kände livskvalitet (Lewis et al., 2016).   

7.2.2 Att förlora sin identitet 

När kvinnorna kände att de inte kunde fullfölja sin roll beskrevs det som att förlora 

sin identitet (Chen et al., 2014). Kvinnorna beskrev en ständig strävan mot att 

upprätthålla sin identitet och att de inte ville bli identifierade med sin sjukdom utan 

för den man är (Schulman-Green et al., 2011; Krigel et al., 2014). Vidare beskrev 

kvinnorna en känsla av förlust eller frustration över att inte kunna upprätthålla sin 

roll i familjen, något som blev särskilt tydligt när barnen var tvungna att hjälpa och 

ta hand om dem istället för tvärtom (Krigel et al., 2014). Att familjens funktioner, 

dess rutiner, roller och ansvarsområden förändrades till följd av sjukdomen var 

något som många kvinnor hade erfarenhet av. De var oroliga över hur sjukdomen 

och den väntade döden kunde ha inverkan på deras familjefunktion och de beskrev 

att de ville skydda familjen från deras egen oro (Schulman-Green et al., 2011; 

Bergqvist & Strang, 2017).  
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7.2.3 Fysiska förändringar 

En annan förändring som var beskriven var de fysiska förändringarna som 

sjukdomen medförde. Många kvinnor beskrev det som en daglig utmaning att 

försöka acceptera förändringar som viktuppgång, hårförlust, bröstförändringar i 

form av ärr eller förlust av bröst (Mosher et al., 2013). Att förlora brösten, ett bröst 

eller en del av bröstet beskrevs som en påverkan på sin självbild och att det 

påverkade “att vara en kvinna” (Krigel et al., 2014). Bröstförändring medförde att 

kvinnorna stundtals hade svårt att se på sig själva eller låta någon annan se på sig 

själv, vilket skapade en oro över hur relationen med sin make skulle påverkas samt 

en rädsla över att förlora sin make (McClelland, 2016). Att inte längre vilja ha 

sexuella interaktioner var något som kvinnor beskrev som en förändring till följd av 

sjukdomen och dess behandlingar (McClelland, 2016; Mosher et al., 2013). Andra 

fysiska förändringar som beskrevs av kvinnor var fatigue, smärta, nedsatt energi, 

förändring av funktionsförmåga, förändrad aptit, illamående, förstoppning och 

diarré (Bergqvist & Strang, 2017; Mosher et al., 2013; Schulman-Green et al., 

2011).  

 

7.3 Behov av stöd och information 
I resultatet framkom att kvinnorna hade ett behov av information och stöd kring sin 

sjukdom. Det visade sig finnas brister i att tillgodose kvinnors behov av information 

vilket skapade känslor av ovisshet. Kvinnorna hade erfarenheter av att inte få sitt 

behov av stöd tillgodosett från såväl sjukvård som från familj och vänner. Resultatet 

presenteras i underkategorierna Betydelsen av socialt stöd, Behov av kunskap om 

sjukdomen.    

7.3.1 Betydelsen av socialt stöd  

Kvinnornas erfarenheter visade att det fanns svårigheter med att känna hopp i livet 

med metastaserad bröstcancer och att det sociala stödet spelade en stor roll för att 

kunna leva ett bra liv (Lewis et al., 2016; Vilhauer, 2011). Kvinnorna fann stöd hos 

familjen, hos vänner, i stödgrupper och hos kvinnor i liknande situation som var i 

samma sjukdomsstadie (Krigel et al., 2014; McClelland, 2016; Reed & Corner, 

2015; Vilhauer, 2011). Kvinnorna beskrev hur de värderade informationsbytet som 
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gavs i stödgrupper. Att få prata med andra kvinnor om olika symtom, nya 

medicinska och alternativa behandlingar samt olika strategier för att kunna hantera 

sjukdomen, hjälpte kvinnorna att acceptera sin situation. Kvinnorna uttryckte en 

lättnad över att få dela sin oro med kvinnor i liknande situation (Vilhauer, 2011). 

Det framkom dock att en del kvinnor hade erfarenhet av ett bristande stöd från 

familjen, där familjemedlemmarna saknade förståelse för sjukdomen, hade svårt att 

acceptera den och undvek att prata om den (Mosher et al., 2013; Reed & Corner, 

2015). Detta ledde till att kvinnorna kände sig ensamma (Mosher et al., 2013). 

7.3.2 Behov av kunskap om sjukdomen 

Det framkom att kvinnorna inte fick tillräckligt med stöd från sjukvården. Att inte få 

specifik information kring sin sjukdom och behandlingar skapade en känsla av 

ovisshet (Krigel et al., 2014). Vidare uppgav kvinnorna att de hade önskat att få mer 

information om operation och behandlingens innebörd, samt hur det kunde påverka 

dem både psykiskt och fysiskt. Hos vissa kvinnor fanns en brist på förståelse för vad 

metastaser var och hur sjukdomen skulle utvecklas (Schulman-Green et al., 2011). 

När kvinnorna upplevde att de inte hade tillgång till stöd från sjukvården sökte de 

sig till sin familj (Reed & Corner, 2015).   

7.4 Strategier för att hantera situationen 
I den här kategorin beskrivs strategier som användes för att kunna hantera och ta 

kontroll över situationen och sjukdomen. Underkategorierna var Att ta tillvara på 

livet och Anpassa vardagen efter sjukdomen. Genom dessa strategier kunde 

kvinnorna känna livskvalitet trots sin obotliga sjukdom.  

7.4.1 Att ta tillvara på livet  

Kvinnorna beskrev att det fanns en medvetenhet om en väntande död och en osäker 

framtid, vilket medförde att varje ögonblick av livet blev mer värdefullt. De var 

medvetna om att livet kunde tas ifrån dem när som helst och såg varje stund utan 

besvärande symtom som en gåva. Vidare menade de att livet var värdefullt och att 

de ville fortsätta leva. Detta var något som hade blivit mer tydligt i de stunder de 

tänkte på döden eftersom tanken på att dö skrämde dem och var svår att acceptera. 

En kvinna beskrev det som att hon visste att hon levde på lånad tid och att varje 
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sekund hon fick låna var fantastisk (Bergqvist & Strang, 2017). Kvinnorna beskrev 

en ökad medvetenhet om döden och värdesatte kvalitetstid med sin familj 

(Bergqvist & Strang, 2017; Lewis et al., 2016).  

 

7.4.2 Anpassa vardagen efter sjukdomen 

För att klara av de dagliga aktiviteterna och för att orka spendera tid med familj och 

närstående krävdes det en ökad medvetenhet hos kvinnorna över sin situation (Chen 

et al., 2014). Kvinnorna beskrev att leva med metastaserad bröstcancer inte bara 

påverkade dem själva, utan att hela familjen påverkades (Bergqvist & Strang, 2017). 

Detta medförde att kvinnorna delegerade uppgifter i hemmet för att orka prioritera 

det som var betydelsefullt i livet och för att få en så normal hemmiljö som möjligt. 

En ökad medvetenhet medförde även att kvinnorna tog hand om sig själv och sin 

kropp vilket bidrog till ett ökat välbefinnande (Lewis et al., 2016). Detta var 

beskrivet som en strategi för kvinnorna att hantera sjukdomen. Genom att försöka 

hantera symtomen, utföra fysisk aktivitet i den mån de orkade, att äta bra och lära 

sig mer om sin sjukdom medförde att kvinnor kunde känna livskvalitet trots sin 

obotliga sjukdom (Schulman-Green et al., 2011). Vidare menade kvinnorna att 

strategier för att lindra fysiska symtom från cancerbehandlingen såsom fatigue, 

stress och ångest var att arbeta mindre, meditera eller söka professionell hjälp för att 

få stöd. En annan strategi som var beskriven för att känna kontroll över sjukdomen 

var att inte tänka på cancer, prata om cancer, eller läsa om cancer. Detta skyddade 

dem mot känslor av sorg, besvikelse, olycka och skuld (Lewis et al., 2016). 

Att acceptera och genomgå olika behandlingar för att lindra symtom och förlänga 

livet var också en beskriven strategi. Trots att kvinnorna och deras familjer fick 

anpassa sina liv efter behandlingarna samt de besvärliga bieffekterna 

behandlingarna medförde, uttryckte kvinnor att behandlingen var för deras eget 

bästa och att det var priset de fick betala (Bergqvist & Strang, 2017). Om 

behandling istället uteblev och prognosen försämrades, så påverkades deras förmåga 

att hantera sjukdomen (Reed & Corner, 2015). Andra faktorer som hindrade dem 

från att kunna hantera sjukdomen var ångest över symtomen, nedsatt energi för att ta 

in information och begränsad tid i livet (Schulman-Green et al., 2011). De 
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förändringar som sjukdomen medförde, gjorde att de fick kämpa med att 

upprätthålla en självkänsla och sin förmåga att anpassa sig till sjukdomen (Reed & 

Corner, 2015). Att ändra sitt tankesätt och vara hoppfull var en strategi som 

användes när sjukdomen var som tuffast, för att göra det bästa av situationen 

(Schulman-Green et al., 2011).  

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier  

I den här litteraturstudien var exklusionskriteriet att inte välja artiklar som enbart 

handlade om kvinnor med bröstcancer som inte metastaserat, då det gav ett alltför 

brett sökresultat. Utifrån detta ändrades därför syftet och inklusionskriteriet var 

kvinnor med metastaserad bröstcancers erfarenheter. Inga inklusionskriterier har 

gjorts när det kommer till ålder och geografiskt ursprung, eftersom vi ville få ett 

brett resultat. Det kan dock ses som en svaghet eftersom materialet kan ha blivit allt 

för omfattande. Vidare i sökningen gjordes avgränsningar i årtal. Enligt Forsberg 

och Wengström (2018) bör artiklarna vara publicerade inom de senaste åtta åren då 

det tyder på trovärdighet. Artiklarna avgränsades även till att vara publicerade i en 

vetenskaplig artikel och vara peer reviewed, då det stärker litteraturstudiens 

trovärdighet (Kristensson, 2016). Att göra språkliga avgränsningar kan enligt 

Forsberg & Wengström (2016) medföra att relevant material gås miste om. Inga 

språkliga avgränsningar gjordes i sökningen. De rubriker som var på ett annat språk 

än engelska valdes att inte läsas. Detta kan ha gjort att relevant material missats, 

samtidigt som det även kan stärka litteraturstudien då våra språkliga brister kunde 

medfört feltolkningar (Forsberg & Wengström, 2016). 

Artiklar som har haft ett etiskt resonemang eller tillstånd från en etisk kommitté har 

valts ut, vilket medför att kvaliteten på litteraturstudien stärkts genom att resultatet 

blir tillförlitligt och överförbart till den kliniska verksamheten (Forsberg & 

Wengström, 2016). 
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8.1.2 Datainsamling 

Vi har utgått från en systematisk litteratursökning i tre olika databaser. Enligt Polit 

och Beck (2012) kan informationen stärkas och fler relevanta artiklar hittas om flera 

databaser används, vilket stärker trovärdigheten. De databser som användes var 

Cinahl, Pubmed och Psycinfo.  

 

I sökningarna använde vi oss av både fritextsökning och ämnesord vilket enligt 

Kristensson (2016) breddar sökningen. Sökorden kombinerades sedan på olika sätt 

ihop med “OR” eller “AND” för att få ett resultat relevant för syftet. I Cinahl och 

PubMed fick vi fram de valda artiklarna utifrån tre respektive två sökningar med 

olika kombinationer för att hitta relevanta artiklar (se bilaga 3). Till en början 

använde vi oss av fritextsökordet “Qualitative” för att endast få träffar på kvalitativa 

studier vilket sedan valdes bort för att inte exkludera kvantitativa artiklar. Då 

sökningar utfördes i olika databaser hittade vi dubbletter av flertalet artiklar, vilket 

kan tyda på att sökstrategin var relevant för vårt syfte och kan därför ses som en 

styrka (Kristensson, 2014).  

 

8.1.3 Urval 

Att inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier är enligt Kristensson (2016) 

något som stärker trovärdigheten. I denna litteraturstudie har endast kvalitativa 

artiklar valts ut då de har svarat bra på vårt syfte.  

 

I denna litteraturstudie kan det breda åldersspannet på kvinnorna samt att materialet 

var inhämtat från kvinnor världen över, bidragit till att överförbarheten ökat då 

urvalsgruppen blev stor, vilket kan ses som en styrka. Överförbarhet innebär enligt 

Kristensson (2016) hur studiens resultat kan föras över till en annan kontext. Om 

avgränsning till en viss ålder eller land hade gjorts, hade urvalet kunnat bli mindre 

och överförbarheten i den här litteraturstudien hade kunnat minskas.  

8.1.4 Kvalitetsgranskning 

Artiklarnas kvalitet bedömdes individuellt med hjälp av en granskningsmall, för att 

sedan bedömas och diskuteras tillsammans (se bilaga 4). Att artiklarnas kvalitet 
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bedöms kan ses som en styrka (Forsberg & Wengström, 2016). Genom att utgå från 

ett poängsystem kunde granskningen utföras på ett strukturerat sätt och underlättade 

för att komma fram till ett gemensamt resultat i vilken kvalitet artiklarna hade. 

Artiklarna poängsattes utifrån mallen vilket slutligen resulterade i att de graderades 

utifrån grad ett, två eller tre. Av de artiklarna vi hade valt ut, ansågs alla artiklar 

hålla kvaliteten. De flesta hamnade i grad ett vilket resulterade i att vi inkluderade 

många av artiklarna.   

 

8.1.5 Analys 

Vid analys av artiklar är det av betydelse att sätta sin förförståelse åt sidan 

(Kristensson, 2016). Då vi har tidigare föreställningar om det undersökta fenomenet, 

finns det även en förförståelse hos oss. På så sätt kan det ses som en svaghet, då vår 

förförståelse kan ha kommit att påverka resultatet. Integrerad analys är enligt 

Kristensson (2016) en metod som lämpar sig vid litteraturstudier. Den innebär att 

likheter, skillnader och mönster identifieras för att sedan sammanställas i olika 

kategorier med tillhörande underkategori. Artiklarna lästes individuellt flera gånger 

för att hitta meningsbärande enheter vilket enligt Kristensson (2016) stärker 

trovärdigheten. Dessa diskuterades sedan tillsammans och de meningsbärande 

enheterna som svarade bäst på syftet valdes ut tillsammans. Med tanke på att 

artiklarna var skrivna på engelska är vi medvetna om att det kan ha uppstått 

feltolkningar i översättningen då vi analyserade artiklarnas resultat. Utifrån de 

meningsbärande enheterna kunde sedan underkategorier identifieras. Efter vidare 

granskning av underkategorierna, upptäcktes att flertalet sa samma sak och då 

valdes att sätta dem som en och samma underkategori. När alla artiklar var 

analyserade kunde de olika underkategorierna placeras in i fyra olika kategorier som 

utgör kärnan i litteraturstudiens resultat (se bilaga 2).   

 

8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Emotionell påverkan 

Några framträdande känslor hos kvinnorna i resultatet var ovisshet, rädsla och 

ångest och de beskrev en rädsla inför den väntande döden. Utifrån detta kan vi se en 
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koppling till Erikssons (2015) teori om livslidande där ovisshet inför döden är 

beskrivet som ett oerhört lidande. Kvinnorna beskrev även känslan av att förlora 

kontrollen över situationen vilket också kan ses som ett livslidande, där hela ens 

livssituation påverkas till följd av sjukdom och ohälsa (Eriksson, 2015). Dahlberg 

och Segesten (2010) menar att sjukdom och ohälsa kan bidra till en känsla av att 

förlora kontrollen över sin egen kropp, vilket kan leda till att tillvaron känns hotad 

och otrygg. Enligt Hedman (2014) kan patienten känna trygghet om relationen med 

sjuksköterskan byggs upp. Därför ser vi betydelsen av att sjuksköterskan skapar 

trygghet hos patienten för att lidandet ska kunna lindras. Detta stärks även av Hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2018:694) som säger att vården ska tillgodose 

patientens behov av trygghet vilket innebär att sjuksköterskan har en stor roll i att 

skapa trygghet hos patienten.  

 

Kvinnor beskrev smärtan som en av de faktorer som skapade en emotionell 

påverkan då smärtan ofta var relaterad till sjukdomens progression. Kvinnor beskrev 

att smärta triggade tankar på en smärtsam död vilket bidrog till att de kände sig 

ångestfyllda och deprimerade. Enligt Erikssons (2015) lidandeteori kan detta ses 

som ett sjukdomslidande då smärta inte bara är fysisk utan även kan uppta mycket 

av personens kraft och dess känslor. En stor del av sjuksköterskans roll vid vård av 

patienter med obotlig sjukdom är att ge adekvat smärtlindring för att förbättra 

livskvalitet och lindra lidande (Vårdguiden, 2018). Därför ser vi att det är av 

betydelse att som sjuksköterska uppmärksamma och tillgodose kvinnans behov av 

smärtlindring för att minska sjukdomslidande. Vidare tror vi att det som 

sjuksköterska är lätt att enbart fokusera på den fysiska smärtan och inte se till de 

känslor smärtan skapar hos kvinnan. Detta är något som vi anser betydelsefullt att 

ha i åtanke när det kommer till att stödja kvinnan och lindra hennes lidande.  

 

Kvinnorna beskrev att positiva känslor såsom inspiration och personlig utveckling 

gjorde att de kunde hämta nya krafter ur sjukdomen. Eriksson (2015) menar att 

människan kan skapa sig en mening med lidandet och använda det som en kraft till 

livet. Dahlberg och Segesten (2010) menar att för att kunna känna hälsa och 

välbefinnande trots obotlig sjukdom, så måste tillvaron kännas meningsfull och först 
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då kan kraften till livet öka. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att när mening i 

tillvaron skapas ökar välbefinnande och att sjuksköterskan kan vara en del i detta 

genom att bygga upp en förtroendefull relation, där sjuksköterskan lär känna 

patienten och ser till patientens individuella behov (Harstäde et. al, 2016).   

8.2.2 Förändringar i livet 

Ett framträdande resultat var kvinnors erfarenheter av hur deras liv förändrades till 

följd av sjukdomen. Förändringarna bidrog till att kvinnorna kände att de inte kunde 

leva upp till sina egna förväntningar. Utifrån Erikssons (2015) lidandeteori anser vi 

att kvinnorna genomgick ett livslidande där hela deras livssituation påverkades, där 

de blev påtvingade en förändring och deras meningssammanhang kastades om. 

Vidare beskrev kvinnorna känslor av förlust och frustration över att inte kunna 

upprätthålla sin roll i familjen samt deras känslor av att vara begränsade i vardagen 

och inte kunna göra det de tidigare gjort. Enligt Eriksson (2015) kan ett vårdlidande 

skapas när människan förlorar känslan av frihet och känslan av att inte kunna 

fullfölja sin uppgift som människa. Dahlberg och Segesten (2010) menar att 

sjuksköterskan ska ha en insikt i hur obotlig sjukdom kan påverka patientens 

vardag. Därför anser vi att om sjuksköterskan kan ta reda på vilka behov av hjälp 

kvinnorna har för att klara av enklare vardagssysslor skulle ett vårdlidande kunna 

undvikas.   

Kvinnorna beskrev vidare att de inte blev sedda för den de var och att de ofta blev 

identifierade med sjukdomen. De beskrev en ständig strävan mot att upprätthålla sin 

identitet. Eriksson (2015) menar att vårdlidande kan skapas om vårdpersonal inte ser 

människan bakom sjukdomen. Att inte ”se” människan bakom sjukdomen kan ses 

som en kränkning av patientens värdighet, vilket är den vanligast förkommande 

formen av vårdlidande (Eriksson, 2015). Utifrån att försöka upprätthålla sin identitet 

beskrev även kvinnorna den dagliga utmaningen med att försöka acceptera de 

fysiska förändringar som sjukdomen medförde. De beskrev hur förlust av bröst 

påverkade deras självbild och deras känsla av ”att vara kvinna”. Enligt Eriksson 

(2015) kan en människa som tidigare upplevt sig som ”hel” förlora sin identitet till 

följd av den påtvingade förändringen, vilket kan orsaka ett sjukdomslidande. 

Tidigare forskning har visat att kvinnor med bröstcancer skattar sin livskvalitet 
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högre ju bättre stöd och information de får ifrån sjukvården (Leung, Pachana & 

McLaughlin, 2014). För att minska såväl vårdlidande som livslidande anser vi 

därför att sjuksköterska bör skapa en ömsesidig relation där kvinnan får det stöd hon 

behöver för att känna livskvalitet trots obotlig sjukdom. 

Fysiska förändringar i kroppen medför en förändring av tillgången till livet, något 

som blir särskilt tydligt när man lever med en obotlig sjukdom (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Vidare menar författarna att människan inte har sin kropp, utan 

“är” sin kropp och att utseendet kan ha betydelse på människors välbefinnande. 

Detta får oss att reflektera över hur kroppen påverkas av sjukdomen och hur detta 

kan medföra en förändrad syn av sig själv.  

8.2.3 Behov av stöd och information 

Resultatet i litteraturstudien visade att det fanns brister i att tillgodose kvinnors 

behov av information. Det framkom även att kvinnorna hade nedsatt energi för att 

kunna ta in den informationen som gavs. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 

2017:30) har sjuksköterskan ett ansvar att ge tillräcklig och lämplig information och 

när detta inte tillgodoses kan vi utifrån Erikssons (2015) lidandeteori koppla det ett 

vårdlidande. Detta behöver dock inte betyda att det är brist på information som är 

orsaken, utan att hur den ges och tas emot kan ha betydelse. Tidigare forskning har 

visat att det är viktigt för cancerpatienter att få rätt information på rätt nivå för att de 

ska kunna tillgodogöra sig informationen (Appleton, Poole & Wall, 2018). Det har 

även framkommit att det finns ett samband mellan tillräcklig information och 

upplevelsen av ångest och depression hos kvinnor med bröstcancer (Faller, Strahl, 

Richard, Niehues & Meng, 2017). Utifrån detta ser vi betydelsen av sjuksköterskan 

anpassar informationen utifrån den enskilda individen och försäkrar sig om att 

patienten har förstått och tagit till sig informationen. Enligt Dahlberg och Segesten 

(2010) behöver sjuksköterskan stanna upp och lyssna på patienten för att detta ska 

kunna vara möjligt. Detta tror vi kan bidra till ett minskat vårdlidande för patienten. 

I resultatet finns även beskrivningar om hur kvinnor fann både stöd och brist på stöd 

i familjen. Enligt Wright, Watson och Bell (2002) kan sjukdom både förena och 

splittra familjer. Med detta i åtanke tror vi att det är viktigt att som sjuksköterska 

göra familjen delaktig i vården för att de ska kunna vara ett stöd för kvinnan. 
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Kvinnorna i vårt resultat beskrev även hur deltagandet i en stödgrupp gav dem stöd 

vilket bidrog till att de kände att de kunde leva ett bra liv. Tidigare forskning visar 

att ju bättre stöd kvinnor med bröstcancer får desto högre skattar de sin livskvalitet 

(Leung, Pachana & McLaughlin, 2014). Därför ser vi betydelsen av att 

sjuksköterskan lyfter fram och uppmuntrar kvinnor till att delta i stödgrupper. 

 

8.2.4 Strategier för att hantera situationen 

Kvinnorna i resultatet beskrev hur medvetenheten om döden fick dem att ta tillvara 

på livet. De beskrev hur tankar på döden skrämde dem. Eriksson (2015) menar att 

obotlig sjukdom påverkar hela livssituationen där tankar på döden och känslan av att 

ge upp kan bidra till ett livslidande. Då sjuksköterskans roll är att lindra lidande hos 

patienter med obotlig sjukdom (Vårdguiden, 2018) kan vi se betydelsen av att 

sjuksköterskan skapar en trygg relation där patienten får möjlighet att uttrycka sig 

om sina tankar kring den väntande döden. På så sätt kan lidandet minskas.  

 

I resultatet framkom det att en strategi kvinnorna hade för att hantera situationen var 

att anpassa vardagen efter sjukdomen. Eriksson (2015) beskriver lidandet som något 

man behöver gå in i och våga möta för att kunna övervinna. Kvinnorna beskrev att 

de försökte acceptera sin sjukdom och genomgå olika behandlingar, vilket kan ses 

som att våga möta och övervinna det lidande som sjukdomen medför. Att som 

kvinna med metastaserad bröstcancer tvingas genomgå behandlingar gör att hon 

hamnar i en beroendeställning till sjukvården (Hedman, 2014). På så sätt spelar 

sjuksköterskan en viktig roll i att stödja kvinnan i att hantera sin situation. Vi tror att 

om sjuksköterskan kan få en djupare förståelse för patienten och dess livsvärld samt 

stödja patienten i att hitta sin mening i livet kan hen känna välbefinnande trots 

obotlig sjukdom.  

 

En annan strategi som var beskriven av kvinnorna i resultatet var att de tog hand om 

sig själva och sin kropp. De var mer medvetna om träningens och kosten betydelse 

för att kunna känna livskvalitet trots sin obotliga sjukdom. Tidigare forskning har 

visat att kvinnor med bröstcancer som utförde fysisk aktivitet under en pågående 

cytostatikabehandling upplevde en känsla av fysisk, social och mental hälsa. 
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Kvinnorna upplevde att symtom lindrades och att de kände sig både starkare och 

mer energifyllda. Fysisk aktivitet fick dem att fokusera på hälsa istället för på 

sjukdom (Backman, Browall, Sundberg och Wengström, 2016). Utifrån detta, samt 

utifrån sjuksköterskan uppgift att främja hälsa (International Council of Nurses ICN, 

2012) ser vi betydelsen av att sjuksköterskan ger råd om fysisk aktivitets betydelse 

för hälsan. Eriksson (2015) skriver att sjukdom och ohälsa påverkar hela 

livssituationen. Därför tror vi att om sjuksköterskan stöttar kvinnan till att fokusera 

på hälsa kan livslidande i livet med obotlig sjukdom minska. 

 

9 Förslag till vidare forskning 
I resultatet framkom det att kvinnorna inte fick specifik information om sin 

sjukdom och behandlingar vilket skapade en känsla av ovisshet. Genom 

fortsatt forskning kring kvinnors erfarenheter av att få specifik information 

relaterat till deras sjukdomstillstånd, kan sjuksköterskan få djupare inblick i 

problemet. Kvalitativa studier där erfarenheter och upplevelser beskrivs kan 

öka kunskapen hos sjuksköterskan och bidra till en förbättring av vården 

samt leda till ett minskat lidande för patienten.   

10 Slutsats 
Resultatet i denna litteraturstudie är baserat på erfarenheter från kvinnor med 

metastaserad bröstcancer. Något som har genomsyrat litteraturstudiens resultat är 

kvinnors erfarenheter av förändring i livet. Kopplat till detta kan vi utifrån 

lidandeteorin se att kvinnorna genomgår olika sorters lidande, där livslidandet är 

framträdande då en påtvingad förändring av livet gör att människans 

meningssammanhang kastas om. Med resultatet i åtanke bör sjuksköterskan ha en 

helhetssyn på smärtans och lidandets innebörd hos kvinnan och hur det kan påverka 

hennes kropp, känslor, familj, sociala sammanhang och meningsfrågor. Om 

sjuksköterskan kan se till de erfarenheter kvinnor har av att leva med metastaserad 

bröstcancer kan detta bidra till ett minskat lidande och ökat välbefinnande för 

kvinnan.    
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Bilaga 1 – Artikelmatris 
 
Bilaga 1 Artikelmatris 

Nr Författa
re 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Typ av 
studie 
/Metod 

Resultat Bedömni
ng 

1 Krigel, 

Myers, 

Befort, 

Krebill & 

Klemp 

(2014).  

USA 

Internati

onal 

Journal 

of 

Palliative 

Nursing  

“Cancer 
changes 
everything!
’ Exploring 
the lived 
experiences 
of women 
with 
metastatic 
breast 
cancer 

Syftet var att 
vidare utforska 
upplevelser hos 
kvinnor med 
metastaserad 
bröstcancer för 
att förbättra 
överlevnadsvår
den för kvinnor 
med avancerad 
bröstcancer.  

Kvalitati
v ansats.  
Kvalitati
v 
innehåll
sanalys 
använde
s.  
15 
kvinnor 
deltog  

Deltagarna beskrev 
att det var en 
utmaning att leva i 
ovisshet, som ett 
resultat av brist på 
information relaterat 
till 
behandlingsalternati
v samt hantering av 
symtom och en 
känsla av ovisshet 
relaterat till prognos 
och överlevnad. 
Huvudbekymret var 
förändringar av 
rollfunktion, 
förändrade 
relationer och 
förändrad självbild.  

Grad ett 
=  hög 

2 Mosher, 

Johnson, 

Dickler, 

Norton, 

Massie, 

& 

DuHamel 

(2013). 

USA 

The 

Breast 

Journal 

 
 

“Living 
with 
metastatic 
breast 
cancer: A 
qualitative 
analysis of 
Physical, 
Psychologi
cal, and 
Social 
Sequelae”  

Syftet var att 
identifiera oron 
hos kvinnor 
med 
metastaserad 
bröstcancer 
utifrån deras 
erfarenheter av 
fysisk och 
emotionell, 
stress, sociala 
hinder och 
existentiella 
frågor.  

Kvalitati
v ansats.  
44 
kvinnor 
deltog 
genom 
skrivna 
texter 
som 
analyser
ades 
genom 
teoretisk 
tematisk 
analys.  

Resultaten lyfter 
fram en rad 
livskvalitetsproblem 
till följd av 
metastaserad 
bröstcancerdiagnos 
och föreslår att 
genom att ta itu med 
sociala 
begränsningar och 
sökandet efter 
mening kan 
patienternas 
psykiska mående 
förbättras.  

Grad två 
= medel 
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3 Vilhauer 
(2011) 
USA 
Psycholo
gy & 
Health 

“‘Them’ 
and ‘us’: 
The 
experiences 
of women 
with 
metastatic 
disease in 
mixed-
stage 
versus 
stage- 
specific 
breast 
cancer 
support 
groups” 

Syftet var att få 
en förståelse 
för hur 
erfarenheter 
hos kvinnor 
med 
metastaserad 
bröstcancer 
som deltar i 
mixade 
stödgrupper 
och 
stadiesspecifika 
stödgrupper 
skiljer sig åt.  

Kvalitati
v ansats.  
8 
kvinnor 
deltog i 
intervjue
r som 
analyser
ades 
genom 
en 
tolkande 
fenomen
ologisk 
analys. 

Deltagarna upplevde 
att deras 
erfarenheter skiljde 
sig åt jämfört med 
de kvinnor som hade 
primär bröstcancer 
på grund av deras 
olika diagnoser.  

Grad två 
= medel 

4 Lewis, 
Willis, 
Yee, & 
Kilbreath 
(2016).  
Australie
n  
Qualitati
ve Health 
Research 
 

“Living 
Well? 
Strategies 
Used by 
Women 
Living With 
Metastatic 
Breast 
Cancer” 

Syftet var att 
undersöka 
kvinnor med 
metastaserad 
bröstcancers 
strategier för 
välbefinnande.  

Kvalitati
v ansats.  
Tematis
k 
innehåll
sanalys 
använde
s. 18 
kvinnor 
deltog i 
intervjue
r.  
 

Vanligast var hur de 
försökte återupprätta 
känslan av 
normalitet i sina liv. 
Vissa kvinnor 
värdesatte och 
prioriterade sitt liv 
och vissa kände sig 
begränsade i att leva 
ett bra liv på grund 
av symtomen. 
  
 

Grad ett 
= god 

5 McClella
nd 
(2016) 
USA 
Sexual & 
Relations
hip 
Therapy 

“I wish I’d 
known”: 
patients’ 
suggestions 
for 
supporting 
sexual 
quality of 
life after 
diagnosis 
with 
metastatic 
breast 
cancer” 

Syftet var att 
undersöka 
patienter med 
metastaserad 
bröstcancers 
beskrivelse av 
deras behov av 
stöd relaterat 
till deras 
sexuella 
livskvalite i 
livets 
slutskede.  

Kvalitati
v ansats 
med 
semi-
strukture
rade 
intervjue
r på 32 
kvinnor.  
Kvalitati
v 
innehåll
sanalys 
använde
s.  

Resultatet visade på 
fyra teman, där 
kvinnorna beskrev 
oväntad kroppslig 
förlust och sorg, 
tystnad, behov av 
andras kunskap och 
oro över vad som är 
normalt.  

Grad två  
= medel 
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6 Schulma
n-Green, 
Bradley, 
Knobf, 
Prigerson
, 
Digiovan
na, 
McCorkl
e. (2011) 
USA  
Journal 
of Pain 
& 
Symptom 
Manage
ment 

“Self-
Manageme
nt and 
Transitions 
in Women 
With 
Advanced 
Breast 
Cancer” 
 

Syftet var att 
beskriva hur 
kvinnor med 
avancerad 
bröstcancer 
hanterar 
förändringar.  

Kvalitati
v ansats. 
15 
kvinnor 
deltog.  
Kvalitati
v 
innehåll
sanalys 
använde
s.  
 

Resultatet visade att 
för att kunna hantera 
sjukdomen behövde 
kvinnorna utveckla 
färdigheter, vara 
starka och skapa nya 
sociala nätverk. 
Hindrande faktorer 
för att hantera 
sjukdomen var stress 
över symtomen, 
brist på information 
och ovisshet över 
sjukdomens 
utveckling.  
 

Grad ett 
= god 

7 Reed & 
Corner 
(2015).  
England  
BMJ 
Supportiv
e & 
Palliative 
Care 

“Defining 
the illness 
trajectory 
of 
metastatic 
breast 
cancer” 

Syftet var att 
systematiskt 
utforska 
kvinnor med 
metastaserad 
bröstcancers 
Erfarenheter av 
sjukdomsutvec
klingen.  

Kvalitati
v ansats. 
10 
kvinnor 
deltog.  
Kvalitati
v 
innehåll
sanalys 
använde
s. 

Resultatet visade att 
kvinnorna med 
metastaserad 
bröstcancer erfar 
olika faser i att leva 
med sjukdomen; 
livet innan 
sjukdomen, 
sjukdomens inträde, 
att leva med 
progredierande 
sjukdom, kritiska 
faser och dödsfas.  

Grad ett  
= god 

8 Chen, 
Parmar 
& 
Gartshor
e, K. 
(2014) 
Canada 
Canadia
n 
Oncology 
Nursing 
Journal 

“Supportin
g women 
with 
advanced 
breast 
cancer: The 
impact of 
altered 
functional 
status on 
their social 
roles” 

Syftet med 
studien var att 
utforska 
erfarenheter av 
förändrad 
funktionsförmå
ga och sociala 
roller hos 
kvinnor med 
avancerad 
bröstcancer.  

Kvalitati
v ansats.  
10 
kvinnor 
deltog i 
semistru
kturerad
e 
intervjue
r.  
Kvalitati
v 
innehåll
sanalys 
använde
s.  

Resultatet visade att 
kvinnor med 
avancerad 
bröstcancer hade 
erfarenheter av att 
anpassa sig efter 
sjukdomen genom 
att ändra sin sociala 
roll relaterat till sin 
funktionsförmåga 
och till den 
avancerade 
sjukdomen.  

Grad ett 
= god 
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9 Bergqvist 
& Strang. 
(2017)  
Sverige 
Acta 
oncologi
a 

“The will 
to live – 
breast 
cancer 
patients 
perceptions
’ of 
palliative 
chemothera
py.” 

Syftet var att 
undersöka 
bröstcancerpati
enters motiv, 
perceptioner 
och 
erfarenheter av 
sena palliativa 
onkologiska 
behandlingar.  

Kvalitati
v ansats.  
20 
kvinnor 
deltog i 
semi-
guidade 
intervjue
r. 
Fenome
nologisk 
approac
h vid 
analysen
.  

Alla kvinnor var 
medvetna om att de 
hade en obotlig 
bröstcancer och att 
behandlingens mål 
endast var att sakta 
ner cancerns tillväxt. 
Skäl till att genomgå 
behandling var i 
hopp om att förlänga 
livet, men även en 
önskan från 
närstående och från 
vårdpersonal. 
Kvinnorna beskrev 
bieffekterna från 
behandlingarna som 
besvärande och att 
de påverkade deras 
vardag, men att de 
accepterade 
bieffekterna för att 
få behandlingen.  

Grad ett 
= god 
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Bilaga 2 – Exempel på analysförfarandet 
Artikelnr.  Meningsbärande enhet Underkategori Kategori 

  1.  Många beskrev en känsla av 
förlust eller frustration över att 
inte längre kunna klara av arbetet 
fullt ut eller att upprätthålla sin 
roll i familjen. Speciellt när 
barnen fick hjälpa och ta hand 
om dem istället för tvärtom. 
 

Begränsningar i 
vardagen  

Förändringar 
i livet 

6.  Sociala förändringar innebar att 
familjens funktion, rutiner, roller 
och ansvarsområden 
förändrades. 
 

1. Deltagarna ville inte bli 
identifierade med sin cancer utan 
för den man är.  
 

Att förlora sin 
identitet 

5.  Kvinnorna beskrev hur de oroade 
sig över att förlust av hår och 
bröst skulle påverka deras 
relation - att förlora sin make. 
 

Fysiska 
förändringar  

2.  Deltagarna beskrev olika fysiska 
symtom där fatigue och smärta 
var två vanliga. 
 

 
Artikelnr.  Meningsbärande enhet Underkategori Kategori 
9. Kvinnor beskrev att den 

väntande döden och osäkra 
framtiden bidrog att varje 
ögonblick av livet blev mer 
värdefullt. 

Att ta tillvara på 
livet 

Strategier 
för att 
hantera 
situationen 

8. Vissa kvinnor beskrev att de 
delegerade uppgifter för att 
klara av dagliga aktiviteter och 
orka spendera tid med familj 
och närstående. 

Anpassa 
vardagen efter 
sjukdomen 
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Bilaga 3 – Redovisning av söklitteratur 
Sökning i CINAHL 2018-10-26 

 

Söknin
g 

Sökord & 
Kombinatione
r 

Begränsning
ar 

Antal 
träffa
r 

Läst
a 
titlar 

Lästa 
abstra
ct 

Granska
de 
artiklar 

Utvald
a 
artikla
r 

#1 (MH ”Breast 
Neoplasms+”) 

 69 
407 

    

#2 (MH ”Quality 
of life+”) 

 95 
928 

    

#3 Experience  273 
242 

    

#4 women   340 
768 

        

#5 Metastatic 
breast cancer 
OR advanced 
breast cancer 

  5618         

#6 #1 AND #2 
AND #3 
AND #4 
AND #5 
AND #6 

Publicerings
år 2010-
2018, Peer 
rewied  

10 10 5  3 3  

 

nr. 1 

nr. 2 

nr. 5  

#7 (MH 
"Support, 
Psychosocial+
")  

 64 
609 
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 #1 AND #3 
AND #4 
AND #5 
AND #7 

Publicerings
år 2010-
2018, Peer 
rewied 

11 11 3 1 1 

nr. 8  

#8 (MH 
“Palliative 
care+”) 

 30 
193 

    

#9 #1 AND # 3 
AND #4 
AND #5 
AND #8 

Publicerings
år 2010-
2018, Peer 
rewied, 
Language: 
English 

3  3 2 1 1 

nr. 9  

(nr.5) 

 

 
 

Sökning i PubMed 2018-10-30 
 

Söknin
g 

Sökord & 
Kombination
er 

Begränsning
ar 

Antal 
träffa
r 

Läst
a 
titlar 

Lästa 
abstra
ct 

Granskad
e artiklar 

Utvald
a 
artikla
r 

#1 “Breast 
Neoplasms” 
(Mesh) 

 
269 
598 

    

#2 Advanced 
breast cancer  

 
22 
258 
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#3 
 

Incurable 
breast cancer  

 544     

#4 Metastatic 
breast cancer 

 54 
246 

    

#5 Women  911 
285 

    

#6 
 

experiences  
173 
977  

 

    

#7 #2 OR #3   
22 
667 

    

#8 #1 AND #4 
AND #6 

 
82 

 

   0 

#9 #1 AND #5 
AND #6 
AND #7  

Publicerat: 
2010-2018 29 

 
 

29 9 2 1 
nr. 6  
nr. 9) 
(nr. 4) 
(nr. 1) 

#10 palliative 
care 

327 777 
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#11 #4 AND #5 
AND #9 

Publicerat: 
2010-2018 

74 10 4 2 1  
nr. 7  
(nr. 9) 

 
Sökning i PsycINFO 2018-11-06 

 

Söknin
g 

Sökord & 
Kombination
er 

Begränsning
ar 

Antal 
träffa
r 

Läst
a 
titlar 

Lästa 
abstra
ct 

Granskad
e artiklar 

Utvald
a 
artikla
r 

#1 Breast 
neoplasms 

 
12 
305 

 

    

#2 Metastatic 
breast cancer 

 
474 

    

#3 
 

Experience  543 
458 

    

#4 #1 AND #2 
AND #3 

Publicerings
år 2010-
2018, Peer 
rewied,  

31 31 5 3 2 
Nr.3  
Nr.4  
(Nr.5) 
(Nr. 6) 
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Bilaga 4 – Granskningsmall 

 

 


