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SAMMANFATTNING 
Ämnesbakgrund: Bröstcancer är en av de stora folksjukdomarna i Sverige som drabbar var 

tionde kvinna. Att drabbas av bröstcancer kan antas innebära ett stort lidande för kvinnorna. 

Syfte: Beskriva kvinnors upplevelser av lidande i samband med diagnostiserad bröstcancer. 

Metod: En systematisk litteraturstudie. Sökningarna efter vetenskapliga artiklar utfördes i 

databaserna Cinahl och PubMed. Efter kvalitetsbedömningen inkluderades nio kvalitativa 

vetenskapliga artiklar. Resultat: Presenterades utifrån Katie Erikssons (2003) teori om 

lidande. De olika lidandeformerna som hon beskriver var livslidande, sjukdomslidande och 

vårdlidande. Kvinnorna upplevde olika varianter av lidande när de exempelvis fick för lite 

information, tid och stöttning av vårdpersonalen i samband med deras sjukdom. Vissa kvinnor 

kunde även uppleva lidande när de kände sig som ett objekt eller nummer i kontakt med 

vårdpersonalen. Vidare upplevde många kvinnor att de kände sig ensamma och att de hade 

svårt att tala om existentiella frågor vilket även det kunde resulterade i ett lidande. Slutsats: 

Kvinnor med bröstcancer upplever i många fall ett onödigt lidande. Det är viktigt för kvinnan 

att hon blir bekräftad som en unik individ och att hon ses utifrån ett holistiskt synsätt av 

sjuksköterskan. Genom att sjuksköterskan är observant och uppmärksammar kvinnan kan hon 

på så sätt minska hennes lidande.  
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1 Introduktion 

Bröstcancer är en av de stora folksjukdomarna i Sverige som drabbar var tionde kvinna. Totalt 

får cirka 6500 svenska kvinnor diagnosen varje år vilket gör bröstcancer, till den hos kvinnor, 

vanligaste cancerformen. Sjukdomen blir vanligare med stigande ålder och det är ovanligt att 

kvinnor under 40 år diagnostiseras med bröstcancer. Av de kvinnor som drabbas lever 75 av 

100 längre än tio år efter diagnosen (Socialstyrelsen, 2007a). Författarna till den här studien 

kommer att fokusera på de kvinnor som har blivit diagnostiserade med bröstcancer och de 

olika lidandeformer som dessa kvinnor kan komma att uppleva till följd av sjukdomen.  

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Orsaker, riskfaktorer och symtom 

Nystrand (2009) beskriver att bröstcancer finns i flera olika former och sjukdomen kan delas 

in i fyra stadier beroende på grad av utveckling. En form av bröstcancer som oftast utvecklas 

först är cancer i mjölkgångarnas celler vilket innebär en så kallad ductal cancer. Cancer kan 

även utvecklas i mjölkkörtlarna, detta kallas för lobulär cancer. I enstaka fall kan cancer också 

uppstå i bindväven mellan mjölkkörtlarna. Några kända orsaker till bröstcancer är inte 

klarlagda utan det anses vara olika riskfaktorer som i ett komplicerat samspel orsakar 

sjukdomen. Dessa riskfaktorer kan inte var för sig orsaka sjukdomen utan ett samspel mellan 

faktorerna krävs. Riskfaktorerna är bland annat östrogenbehandling, p-piller och hormonella 

faktorer. Nyligen har man upptäckt att speciella bröstcancergener är orsaken till att vissa 

kvinnor får bröstcancer. Risken att drabbas av bröstcancer ökar om kvinnans mor eller syster 

tidigare drabbats av sjukdomen.  

Det vanligaste symtomet vid bröstcancer är att kvinnan finner en knöl i bröstet eller i 

armhålan. Andra symtom är att bröstet känns hårdare och blir allmänt förstorat. Huden kan 

även ta liknelsen av ett apelsinskal. Då syns tydligare de normala porerna i huden eftersom 

svullnad har uppkommit. Även indragningar av bröstvårtan eller i huden på bröstet kan vara 

ett symtom liksom att det läcker vätska eller blod från bröstvårtan. 
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1.1.2 Undersökningar 

Nystrand (2009) beskriver att det finns tre olika metoder som används för att kunna ställa 

diagnosen bröstcancer. För att kunna ställa en säker diagnos brukar de tre olika metoderna 

kombineras. En av metoderna är mammografiundersökning. Socialstyrelsen (2007b) 

rekommenderar mammografiundersökning för alla kvinnor i Sverige mellan åldrarna 40-74 

år. Nystrand (2009) beskriver att röntgenundersökning av bröstet då görs för att upptäcka och 

skilja elakartade tumörer från godartade tumörer. Även små tumörer som ännu inte kan 

palperas upptäcks genom denna undersökning. Den andra metoden är en klinisk 

undersökning. Då palperar läkaren noggrant igenom brösten samt lymfkörtlarna på halsen och 

i armhålan. Slutligen kan en cytologiundersökning genomföras vilket innebär att celler sugs ut 

med hjälp av en nål ut ur den misstänkta tumören som sedan undersöks i ett mikroskop.  

1.1.3 Behandling och biverkningar 

Vid bröstcancer förekommer också olika behandlingsformer. Enligt Socialstyrelsens 

nationella rekommendationer (2007a) bör team, som inkluderar olika specialister, diskutera 

och komma fram till vilken form av behandling som är mest lämplig för varje enskild patient. 

Enligt Klasén McGrath (2009) är kirurgiska ingrepp där delar av eller hela bröstet avlägsnas 

den vanligaste formen av behandling. Efter det kirurgiska ingreppet kompletteras 

behandlingen vanligen med andra behandlingsformer för att minska risken för återfall. Det 

kan vara olika kombinationer av strålning, cytostatika, antikroppar och hormonell behandling. 

Enligt Widman (2009) är håravfall en vanlig biverkning vid cytostatikabehandling. 

Cytostatikabehandling ger även andra biverkningar i form av illamående, magproblem, 

infektionskänslighet och blödningar. Strålbehandling kan ge olika biverkningar, exempelvis 

hudrodnad, trötthet och illamående. 

1.2 Katie Erikssons omvårdnadsteori om lidande  

Bröstcancer kan för en del kvinnor innebära ett lidande. Katie Erikssons omvårdnadsteori 

kring lidande belyser de olika formerna av lidande i samband med att människan upplever 

ohälsa.  
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1.2.1 Lidande som begrepp 

Eriksson (2003) beskriver att det alltid innebär en kamp att lida, en kamp mellan det goda och 

onda. I allmänhet uppfattas lidandet som följderna av någonting ont. När man lider gäller det 

att antingen ge upp eller att kämpa. Valet man gör är beroende på vilken livssituation som 

man befinner sig i just då i livet. Under den period som kampen är mest intensiv minskar ofta 

människans förmåga att dela sitt lidande med andra människor. Lidandet upphör i och med 

det att kampen upphör. Eriksson beskriver att det finns tre olika sorters lidande; livslidande, 

sjukdomslidande och vårdlidande. 

1.2.2 Livslidande 

Eriksson (2003) beskriver att livslidande är ett lidande som omfattar hela människans 

livssituation. Det sker en rubbning av det tidigare självklara invanda livet som hastigt tas ifrån 

en. Det kan till exempel vara situationer som inbegriper att vara patient, drabbas av en 

sjukdom eller ohälsa. Genom detta kan individen erfara en förlust av att inte ha möjligheten 

att kunna utföra olika sociala uppdrag och ett hot mot ens totala existens kan uppkomma.  

1.2.3 Sjukdomslidande 

Eriksson (2003) beskriver att sjukdomslidande är en form av lidande som föranleds av själva 

sjukdomen eller behandlingen. I samband med sjukdom kan kroppslig smärta leda till lidande. 

Däremot medför inte alltid kroppslig smärta lidande för alla människor. Sjukdom och 

behandling kan även frambringa andligt och själsligt lidande vilket kan resultera i känslor av 

skam, skuld eller förnedring i relation till sjukdom eller behandling. Dessa upplevelser kan 

patienten erfara ifrån sig själv, från vårdpersonal eller ur det sociala sammanhanget. 

1.2.4 Vårdlidande 

Vårdlidande innebär enligt Eriksson (2003) att en människa förorsakats lidande på grund av 

att hon inte givits den vård hon är berättigad till eller att vården i sig orsakat lidandet. 

Människor upplever vårdlidande väldigt individuellt. För en del patienter kan vården upplevas 

som en kränkning av värdigheten. En del patienter uppfattar vårdpersonalen på ett kränkande 

sätt.  Det kan till exempel ske när vårdpersonalen inte uppmärksammar patienten och hennes 

individuella behov. Det kan också vara genom att vårdpersonalen uppvisar en bristande etisk 

hållning genom att de intar ett nonchalant förhållningssätt. Patienten kan uppleva att dess 

egna frihet att få bestämma tas ifrån dem eftersom vårdpersonalen intar en auktoritär position. 
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Patienten kan även uppleva att de blir straffade eller förnedrade av vårdpersonalen då 

patienten åsidosätts. Maktutövning av vårdpersonalen kan även generera vårdlidande och kan 

ske indirekt eller direkt. Det innebär att vårdpersonal mot patientens vilja påtvingar henne 

utföra vissa handlingar hon inte vill eller orkar med att utföra. Det kan också innebära att 

patienten inte upplever att hon tas på allvar av vårdpersonalen och därför upplever 

maktlöshet. Slutligen kan utebliven vård eller icke-vård av vissa patienter utgöra vårdlidande 

Det innebär att vårdpersonal uppvisar en otillräcklig förmåga att bedöma och se patientens 

behov eller att vårdinsatser inte utförs (Eriksson, 2003).  

2 Problemformulering 

Att drabbas av bröstcancer kan antas innebära ett stort lidande för både individen och dennes 

familj oavsett vilken form av bröstcancer det handlar om. I Sverige är bröstcancer den 

vanligaste cancerformen hos kvinnor. Det innebär att flertalet kvinnor någon gång under sin 

livstid kommer att beröras antingen genom att de själva eller någon närstående drabbas. Att 

drabbas av bröstcancer innebär för de flesta kvinnor ett ökat lidande i form av rädsla, oro och 

ovisshet inför framtiden. Det har även visat sig att en del kvinnor lever med en stor rädsla för 

själva sjukdomen. Ackerson och Preston (2009) fann att rädslan hos kvinnor var så stor att de 

avböjde mammografiundersökning av rädsla för att cancer skulle kunna påträffas och 

föredrog att på så sätt inte veta. Bröstcancer kan ses som en fortlöpande process, i olika faser, 

som vanligen pågår under flera år. Processen inbegriper vanligen tidiga sjukdomstecken som 

föranleder mammografiundersökning och följs av utredning, diagnos, behandling och 

kompletterande behandling 

Mot bakgrund av situationen som kvinnorna är i blir det synnerligen angeläget att lyfta fram 

lidanden dessa kvinnor har erfarenheter av i samband med diagnostiserad bröstcancer för att 

på ett bättre sätt kunna möta deras särskilda behov av stöd. Sjuksköterskan har ur ett 

omvårdnadsperspektiv ansvar att med ett helhetsperspektiv både lindra samt förhindra onödigt 

lidande hos alla patienter. Svensk sjuksköterskeförening (2007) beskriver i ICN:s etiska kod 

för sjuksköterskor att ett grundläggande ansvarsområde för sjuksköterskan är att lindra 

lidande.  
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3 Syfte 

Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser av lidande i samband med diagnostiserad 

bröstcancer. 

Frågeställningar: 

Hur upplever kvinnor lidande i relation till sin livssituation som helhet? 

Hur upplever kvinnor lidande i relation till sjukdomen bröstcancer?  

Hur upplever kvinnor lidande i relation till vård och behandling för bröstcancer? 

 

4 Metod  

Författarna till den här studien har valt att benämna sig själva som författare i texten. 

Anledningen till det är för att läsaren tydligare ska förstå vad författarna till studien tycker. 

Författarna till de olika artiklarna som används i studien och referenslitteraturen benämns 

alltid med namn och årtal.  

 

4.1 Inklusionskriterier 

Författarna till studien valde att inkludera vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod 

eftersom syftet var att beskriva diagnostiserade kvinnors upplevelser av lidande i samband 

med bröstcancer. Artiklarna skulle företrädelsevis vara skrivna på engelska eller svenska och 

tidpunkt för publicering skulle vara mellan åren 1999-2009.  

4.2 Exklusionskriterier 

Författarna till studien exkluderade artiklar som har sitt fokus utifrån familjemedlemmars och 

anhörigas upplevelser av bröstcancer. 
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4.3 Sökningar och urval 

I september 2009 påbörjade författarna till den här studien en systematisk sökning i 

databaserna Cinahl och PubMed. Databasen Cinahl innehåller främst omvårdnadsforskning 

och PubMed innehåller förutom omvårdnadsforskning även medicinsk forskning (Forsberg 

och Wengström, 2008). Sökorden som användes i båda databaserna skrevs i fritext och 

därmed användes inte verktyget tesaurus i databaserna. De olika sökorden som användes var 

breast cancer, breast neoplasms, suffer*, experienc*, nurs*, newly diagnos* och life 

perspectiv*. I Pubmed kunde inte nurs* användas på grund av att det blev en för stor sökning 

för databasen. Detta gjorde att vi istället använde två sökord; nurse* och nursi*. Enligt 

Forsberg och Wengström (2008) innebär trunkering att slutet eller början av ett ord ersätts 

med en asterisk. Initialt sökte vi enbart på orden breast cancer och breast neoplasms. Sedan 

kombinerade vi breast cancer och breast neoplasms i olika kombinationer (bilaga 1). Mellan 

orden kom automatiskt booleska sökoperatorer fram. Willman och Stoltz (2006) beskriver att 

booleska sökoperatorer är AND, OR och NOT. Dessa ord används på olika sätt för att 

kombinera söktermer. Vi använde oss av AND och OR som booleska operatorer i båda 

databaserna. I Cinahl fanns den booleska operatorn AND förprogrammerad mellan de olika 

sökfälten i ett eget fält och i PubMed behövde man inte skriva till den booleska operatorn 

eftersom den automatiskt kom upp mellan två ord. För sökningen med där antingen nurse och 

nursi skulle finnas i databasen lades OR till manuellt, till exempel (breast cancer) AND 

((nursi*) OR (nurse*)). När vi fick färre än 350 träffar på vår sökning läste vi samtliga titlar. 

Därefter lästes abstrakten med utgångspunkt från denna studies syfte och inklusionskriterier. 

Slutligen valdes lämpliga artiklar fram som lästes i fulltext och genomgick en 

kvalitetsgranskning. Willman och Stoltz (2006) förordar artiklar som är peer-reviewed. I 

Cinahl valde författarna att göra detta tillval vid sökningarna. I PubMed går detta tillval inte 

att göra. Sökningsförfarandet påbörjades i Cinahl där författarna fann 12 artiklar. I PubMed 

fanns bara dubbletter av artiklar som författarna redan funnit i Cinahl. Därför resulterade det i 

att inte några ytterligare artiklar från PubMed inkluderades. Flertalet av artiklarna gick även 

att finna i fler än en kombination av sökorden. Även en manuell sökning utfördes som 

resulterade i en artikel där utvalda delar som stämde överrens med författarnas 

inklusionskriterier kom att användas i den här studiens resultat. Artikeln som författarna 

hittade genom den manuella sökningen återfanns sedan i Cinahl. Sammanlagt gick alltså 13 

artiklar funna i Cinahl vidare till kvalitetsgranskningen. 
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4.4 Kvalitetsgranskning 

För kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar användes en granskningsmodell som 

modifierats utifrån Willman och Stoltz (2006). I den här studien ingick endast artiklar med 

kvalitativ metod eftersom syftet var att fokusera på kvinnors upplevelser av lidande i samband 

med diagnostiserad bröstcancer. Omvårdnadsforskningens mål inom den kvalitativa ansatsen 

är att förstå, tolka, beskriva och förklara (Forsberg & Wengström, 2008). Vid 

kvalitetsgranskningen granskades 13 artiklar enskilt av författarna. Kvalitetsgranskningen 

(bilaga 2) genomfördes med hjälp av 11 frågor riktade till olika metodologiska delar i artikeln. 

Varje fråga kunde besvaras med ja, nej eller vet ej. För varje positivt svar gavs en poäng och 

för varje negativt och vet ej svar gavs noll poäng. Det maximala antal poäng som varje artikel 

kunde uppnå var 11 poäng. Vidare värderades varje artikel att ha hög-, mellan- eller låg 

kvalitet. Värderingen för artiklar i kvalitetsgranskningen som erhöll 11-8 poäng bedömdes ha 

hög kvalitet. De artiklar som erhöll 7-5 poäng bedömdes ha medel kvalitet. Slutligen 

bedömdes de artiklar som erhöll fyra poäng eller mindre ha låg kvalitet och exkluderades 

därför ifrån studien. Sammanfattningsvis hade sex artiklar hög kvalitet, tre artiklar medel 

kvalitet och fyra hade låg kvalitet. För att få så tillförlitligt resultat som möjligt inkluderades 

endast artiklar av hög- och medel kvalitet i litteraturstudien. Efter genomförd 

kvalitetsgranskning återstod därmed nio artiklar som sammanställdes i en artikelmatris  

(bilaga 3) för att användas i litteraturstudien. 

4.5 Analys 

Denna studie genomfördes som en systematisk litteraturstudie. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) innebär en systematisk litteraturstudie att man genomför en systematisk 

sökning och en kritisk granskning av redan befintlig forskning inom ett område som 

sammanställs till ett nytt resultat. Enligt Backman (2008) tar man hjälp av en analys för att 

skapa ordning och överskådlighet bland data. Som teoretisk referensram och raster valde 

författarna att utgå ifrån de tre olika lidandeformer som Katie Eriksson (2003) beskriver. 

Utifrån vardera form utformades en analysfråga som användes för att analysera framtagna 

artiklars resultatdelar. För begreppet livslidande utgick författarna till studien från tre frågor 

motsvarande Erikssons tre former av lidande: Hur upplever kvinnor lidande i relation till sin 



 

8 

livssituation som helhet? För sjukdomslidande: Hur upplever kvinnor lidande i relation till 

sjukdomen bröstcancer? För begreppet vårdlidande formades frågan: Hur upplever kvinnor 

lidande i relation till vård och behandling för bröstcancer? Först läste författarna igenom 

artiklarnas resultatdelar var för sig och sökte svar med utgångspunkt från de tre olika 

analysfrågorna. För att lättare orientera sig i materialet överströk författarna text som svarade 

an på de tre frågorna med tre olika färger. Initialt överströks texten utifrån analysfrågan om 

livslidande. Därefter överströks texten utifrån de två resterande analysfrågorna på samma sätt 

men med andra färger. Sedan träffades författarna för att gemensamt diskutera respektive 

överstrykningar av artiklarnas resultat och de olikheter som påträffades för att sedan 

gemensamt sammanställa material som besvarade samma analysfråga. 

 

4.6 Forskningsetiska övervägande 

Författarna har strävat efter att bygga litteraturstudien på artiklar där forskningen har gjorts i 

enligt med god forskningsed enligt Gustafsson, Hermerén och Petersson (2005). Detta innebär 

att forskaren ställer krav på ärlighet, öppenhet, ordningsamhet, hänsynsfullhet och oväld. 

Vidare har författarna utgått ifrån Robert Mertons CUDOS-normer som bland annat talar om 

oegennytta och organiserad skepticism. Dessa innebär att man inte ska ha några andra mål 

med forskningen än att bidra med nya kunskaper till samhället och att forskaren alltid ska 

ifrågasätta och granska utifrån en kunskapsbaserad grund. Förutom de generella 

grundprinciperna för forskning har även hänsyn tagits till ställningstagandena från Northern 

Nurses´ Federation (2003). Enligt dessa ska forskning respektera deltagarnas integritet, 

värdighet och inte skada dem. Dessutom ska forskningen kunna leda till nytta för den 

undersökta gruppen och att svaga inte utnyttjas på grund av att de inte kan säga nej. Artiklarna 

som kom att användas i den här studien är godkända av en etisk kommitté (Forsberg & 

Wengström, 2008).  
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5 Resultat 

Resultatet presenteras utifrån Katie Erikssons tre former av lidande vilka utgör 

huvudrubrikerna. För att ytterligare förtydliga kvinnors lidande i samband med diagnostiserad 

bröstcancer har resultatet organiserats i underrubriker. 

5.1 Livslidande 

5.1.1 Vem är jag? 

Många kvinnor som blir sjuka i bröstcancer beskriver sig i metaforiska termer och upplever 

att de blir sedda som en diagnos istället för den individ de är vilket kan skapa en känsla av 

inre ensamhet hos den drabbade kvinnan (Rosedale, 2009). Sjukdomen i sig innebär att 

kvinnorna under sjukdomstiden inte kan leva sina liv som vanligt. Sjukdomens förlopp 

påverkar både arbete och invanda rutiner. För en del kvinnor kan sjukdomen även påverka 

identiteten och den tidigare självklara bilden av vem man är kan komma att ifrågasättas av 

kvinnan. En del kvinnor upplever sig även svaga och ynkliga vilket inte stämmer med den 

tidigare bilden av sig själv och vem man är (Thomas-MacLean, 2004; Dickerson Coward & 

Kahn 2005). 

5.1.2 Kommer jag att dö? 

En del kvinnor beskriver att de ser på livet ur ett annat perspektiv när de blir diagnostiserade 

med bröstcancer. Allt fler existentiella frågor börjar då ställas av kvinnan. Till exempel 

ifrågasätter många kvinnor meningen med liv och död och de undrar varför just de blev 

drabbade (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm & Hamrin, 2002). Tankar om döden och att inte 

längre finnas väcks också. Det blir då viktigt att den närmaste familjen både klarar av att prata 

om dessa frågor med henne men också förstår hur hon ser på döden. Lyckas inte familjen med 

det kan det leda till att hon upplever sig ännu mer rädd och ensam (Rosedale, 2009). Rädslan 

för att dö är som störst i nära anslutning till att de fått cancerbeskedet av sin läkare. Däremot 

finns under hela sjukdomsprocessen denna ständiga rädsla för att behandlingen inte kommer 

att hjälpa och att de kommer att dö (Dickerson Coward, & Kahn, 2005). 

5.1.3 Jag är ensam! 

Även de kvinnor som har överlevt bröstcancer upplever ensamhet. Känslan av ensamhet hos 

kvinnorna gjorde sig också påmind för dem när vardagen och identiteten förändrades. Trots 
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gemenskap med familjemedlemmar och närvaro i huset kunde kvinnorna ändå uppleva 

ensamhet vilket de hade svårt att förstå eftersom de i fysisk mening egentligen inte var 

ensamma. Det var som att små saker satte sig fast i tankarna. Det kunde till exempel vara att 

ensamhetskänslor uppkom om människor i kvinnans närhet inte kom ihåg årsdagen av hennes 

operation eller att en granne, som hon såg som en nära vän, inte brydde sig om att fråga hur 

det stod till. Denna inre ensamhet upplevdes då ännu starkare. Dessutom beskrev vissa 

kvinnor att vänner och anhöriga hade en tendens att sluta höra av sig efter något år. Kvinnorna 

upplevde sig då förbigångna och därmed väcktes känslor av ensamhet (Rosedale, 2009). I 

andra fall kunde ensamhet skapas av kvinnan själv då hon valde att inte prata med någon om 

sina känslor för hon ville visa sig stark för både sig själv och sin omgivning (Arman, 

Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & Eriksson, 2004). Ensamheten kan även skapa ett lidande i 

form av passivitet och meningslöshet som är svårt för kvinnan att ta sig ur själv (Arman & 

Rehnsfeldt, 2002). 

5.1.4  Att skydda anhöriga 

Dessa kvinnors sjukdom och behandling drabbar även kvinnors nätverk i form av familj och 

vänner. Kvinnorna som upplever att de får stöd från sina anhöriga när de har diagnostiserats 

med bröstcancer är mer motiverade att slåss och vinna över sjukdomen än de kvinnor som 

upplever sig sakna stöd från omgivningen (Landmark & Wahl, 2002). En del kvinnor väljer 

däremot att inte berätta för sina anhöriga på grund av att de vill skydda sina 

familjemedlemmar och vänner eftersom de tror att de anhöriga inte är starka nog att vara 

delaktiga i alla svåra och tunga tankar och känslor. Kvinnorna vill även skydda sina anhöriga 

mot bakgrund av att de själva inte skulle vilja se sina nära och kära lida och ha det så svårt 

som de själva har det. Andra kvinnor delar däremot inte med sig av sina tankar och känslor 

eftersom de både vill visa sig starka inför sina anhöriga men också visa att de klarar sig själva. 

Detta sätt att reagera leder däremot till en upplevelse av inre ensamhet och svåra känslor inom 

henne ökar (Lindholm, Rehnsfeldt, Arman & Hamrin, 2002; Arman et al., 2002). I ett annat 

fall beskrev en kvinna att hon erfor att hon drog sig undan ifrån sina nuvarande 

vänskapförhållanden som en reaktion på behovet av äkta och stödjande vänskap. Eftersom 

kravet på delande och nära vänskap inte hade tillfredställts blev kvinnans lidande intensivt 

(Arman & Rehnsfeldt, 2002). 
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5.2 Sjukdomslidande 

5.2.1 Hjälp, jag förändras! 

För vissa kvinnor kan behandlingen vid bröstcancer innebära att ett eller båda brösten 

opereras bort. Det i sin tur medför att synen på den egna kroppen förändras genom att kroppen 

känns annorlunda. För en del innebär det att känna sig mindre feminin eller osexig vilket även 

kan påverka relationen till partnern på ett negativt sätt. De kan då medvetet försöka dölja 

denna del av kroppen med hjälp av en scarf eller välja att inte utsätta sig för andra människors 

blickar. Av dessa kvinnor var det också de som så snabbt som möjligt ville operera in en 

bröstprotes som en visuell ersättning av bröst vilket av en del även upplevdes som en känsla 

av att ha besegrat cancersjukdomen (Landmark & Wahl, 2002). Att bli diagnostiserad med 

bröstcancer medför att det sker fysiska förändringar i kroppen samtidigt som synen på den 

egna kroppen förändras. Exempelvis uppkommer känslor av ilska, irritation och 

humörsvängningar samtidigt som man känner sig skör och får lättare att gråta. Vissa kvinnor 

behöver öppet uttrycka och utagera sin sorg och sitt lidande medan andra sjunker in i sig 

själva och känner sig deprimerade och allmänt låga (Arman, Rehnsfeldt, Carlsson & Hamrin, 

2001). En del tycker att deras minne sviker dem och de märker att de glömmer bort olika 

saker som de tidigare aldrig haft problem med, exempelvis kan det vara nummer och namn. 

De lägger alltså märke till att de inte längre tänker lika skärpt som tidigare. Kvinnorna 

upplevde själva att det här var något de inte ville berätta för sina anhöriga eftersom de inte 

ville göra de mer ledsna eller oroliga (Rosedale, 2009).  

5.2.2 Jag vill inte välja! 

I samband med att behandling planerats med kvinnorna upplevda kvinnorna att läkaren lade 

ansvaret dem att välja behandlingsform. Det är något dessa kvinnor minns som mycket svårt. 

De visste inte vad de skulle våga välja. Kvinnorna upplevde att de kände sig pressade att 

snabbt fatta livsavgörande och stora beslut som de inte hade vare sig kunskap eller kontroll 

över (Thomas-MacLean, 2004; Dickerson Coward & Kahn, 2005). För kvinnorna innebar det 

att de upplevde att deras tankar ständigt kretsade kring detta avgörande val. Hade de gjort 

rätt? Fanns det en annan möjlighet? Några av dem hade gjort annorlunda val om de hade haft 

den kunskap och erfarenhet de hade idag (Thomas-MacLean, 2004). 
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5.3 Vårdlidande 

5.3.1 Jag är ett nummer! 

När kvinnor befinner sig i ett vård- eller behandlingssammanhang kan de uppleva att 

vårdpersonalen inte ser dem som unika individer. Exempelvis känner de sig som ett nummer, 

en diagnos eller ett objekt i kontakt med vårdpersonal. Kvinnorna upplevde att det var upp till 

dem själva att kämpa för att bli sedda i vårdpersonalens ögon och för att få den vård och 

behandling de har rätt till. Detta i sin tur leder till upplevelser av ökad osäkerhet och 

otrygghet. Andra kvinnor upplevde att det var svårt att deras känslomässiga behov inte 

uppmärksammades av vårdpersonal (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & Eriksson, 

2004). En del kvinnor har också erfarenhet av att vårdpersonal uppträder på ett undvikande 

sätt. Kvinnorna erfor att vårdpersonalen enbart tog hänsyn till kroppens problem och 

ignorerade deras känslomässiga reaktioner. Detta blev ett dubbelt lidande hos dessa kvinnor 

eftersom det väcktes tankar om att vara onormal samtidigt som personalens bemötande fick 

dem att känna att deras emotionella lidande över huvud taget inte borde finnas (Arman, 

Rehnsfeldt, Lindholm & Hamrin, 2002).  

5.3.2 De har inte tid för mig! 

I samband med vård och behandling är vårdpersonalens förhållningssätt mycket viktigt för 

kvinnorna eftersom sättet de blir sedda eller bemötta som unika individer med särskilda behov 

kan göra stor skillnad för hur de upplever sin situation. Exempelvis kan kvinnan i relationen 

med vårdpersonalen antingen uppleva sig som unik och speciell eller helt sakna ett samspel 

eller individuell relation mellan sig och vårdpersonalen. En del kvinnor upplevde att 

vårdpersonalen tydligt kunde visa att de inte hade tillräckligt med tid för kvinnorna eller så 

visade vårdpersonalen tecken på att vara extremt stressade. En del kvinnor upplever också att 

de inte ges den information om sjukdomen och tillhörande behandling som de har rätt till, 

vilket också känns svårt för dem. De beskriver att de saknar möjligheten att kunna berätta och 

beskriva sina känslor och upplevelser för vårdpersonalen eftersom samvaron främst fokuserar 

på själva undersökningen eller behandlingen i sig. Det väcker tankar om att vårdpersonalen 

gömmer sig bakom sina rutiner istället för att ta sig tid att lyssna på patienterna. Det leder till 

att kvinnorna undviker att fråga vårdpersonalen om råd eftersom de inte vill riskera att känna 

sig avvisade samtidigt som de förväntar sig att vårdpersonalen skulle uttrycka att de inte hade 

tid för deras frågor (Arman et al., 2004). Vidare beskrev kvinnorna att de upplevde att de 
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saknade kunskap som de i efterhand såg som självklart att vårdpersonalen skulle berättat för 

dem. Exempelvis hade en kvinna fått reda på att hon på grund av behandlingen skulle tappa 

håret. Hon beskrev i efterhand att ingen hade pratat och berättat för henne om hur hon skulle 

göra för att skaffa peruk eller hur hon kunde sminka sig när både ögonbryn och ögonfransar 

inte längre fanns kvar (Thomas-MacLean, 2004). 

6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser av lidande i 

samband med diagnostiserad bröstcancer. Något som visade sig vara centralt för kvinnorna 

var att tankar om och rädsla för döden väcktes och många av kvinnorna ifrågasatte även 

meningen med liv och död. Även den egna identiteten kom att ifrågasättas. Författarna anser 

att det är betydelsefullt att sjuksköterskan är införstådd med att dessa frågor kan uppkomma 

hos kvinnorna och att de tidigt i sjukdomsförloppet bör informera patienten om att dessa 

tankar kan uppstå. Om sjuksköterskan tar sig tid för den enskilda patienten att samtala om 

detta kan ett förtroende byggas upp dem emellan och då kan djupare existentiella frågor börja 

diskuteras. Det räcker däremot inte att sjuksköterskan bara tar upp dessa frågor och tankar i 

början av sjukdomsförloppet. Precis som författarna påpekar i problemformuleringen är 

bröstcancer en sjukdom som fortlöper i många faser och tankarna hos kvinnorna antas av 

författarna fortlöpa under hela processen. Författarna menar att sjuksköterskan måste se 

kvinnan och sjukdomsprocessen som en helhet och inte bara fokusera på den del av processen 

som kvinnan befinner sig i just då när hon möter sjuksköterskan. Därför är det betydelsefullt 

att sjuksköterskan själv kontinuerligt reflekterar över dessa tankar som kvinnorna kan uppleva 

men också att hon fortlöpande under hela processen erbjuder kvinnan möjligheten att få 

samtala om dessa tankar och känslor. Däremot är det inte säkert att alla kvinnor kan ta till sig 

den här informationen eller ens vill ta del av den. Sjuksköterskan måste vid sådana här 

tillfällen försöka tyda kvinnans vilja och behov och se kvinnan i hennes situation. Genom att 

sjuksköterskan är observant och uppmärksammar kvinnans behov kan hon minska hennes 

lidande.  
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Författarna till den här studien tror dock att det inte alltid är lätt för sjuksköterskan att göra 

det. Sjuksköterskan ska ju använda ett holistiskt synsätt men författarna tror även att det krävs 

erfarenhet hos sjuksköterskan för att lyckas med att tyda dessa kvinnor. Därför är det av vikt 

att alla sjuksköterskor under de olika faserna av processen fokuserar på dessa frågor. Eftersom 

författarna tror att det i dagens läge inte är så att alla sjuksköterskor är medvetna om dessa 

frågor eller har tid att samtala om det med kvinnorna. Att sjuksköterskan har tid att tala om 

existentiella frågor med patienterna har enligt Öhlén (2000) visat sig ha en lindrande effekt på 

deras lidande. Dessa samtal ska vara på patientens villkor och patienten ska få styra samtalet. 

Det är viktigt att sjuksköterskan inte tvingar till samtal om patienten inte är redo för det vilket 

annars möjligtvis kan bidra till att patienten sluter sig och inte vill tala om sina tankar och 

känslor. Samtal om existentiella frågor med sjuksköterskan eller annan vårdpersonal ser 

författarna som extra betydelsefullt hos de kvinnor som inte vill släppa in sin familj eller 

vänner i sina tankar och känslor, av vilja att skydda dem, eller hos kvinnor som inte har någon 

att tala med. Författarna tror att det kan leda till ett onödigt lidande för kvinnorna om de inte 

har någon att ventilera sina tankar med.  

Om kvinnan skulle önska kan sjuksköterskan samordna träffar för kvinnan och hennes familj 

för då kan en djupare förståelse för varandra inom familjen uppstå. Wright, Watson och Bell 

(2002) beskriver att man kan använda sig av en terapeutisk samtalsmodell för att lindra eller 

reducera fysiskt eller emotionellt lidande hos familjen. Författarna menar att sjuksköterskan 

ur ett omvårdnadsperspektiv bör se hela familjen som en enhet samtidigt som hon hjälper de 

olika familjemedlemmarna till individuellt stöd. Mår inte kvinnans familjemedlemmar bra 

kommer det att speglas över på kvinnan i form av att hon inte mår bra och vice versa. 

Sjuksköterskan kan även delge kvinnorna information om vart de kan vända sig när dessa 

tankar uppstår. Det kan exempelvis vara att få tala med en kurator eller präst. Ifall det finns 

tillgång till en bröstcancersjuksköterska ska även hon kontaktas så fort som möjligt eftersom 

hon kan hjälpa kvinnorna under hela processen av sjukdomen. Kvinnorna ska även få 

information om olika patientgrupper och föreningar som de kan vända sig till. Sjuksköterskan 

kan även samordna träffar för kvinnor som drabbats av diagnostiserad bröstcancer. Då finns 

det möjlighet för kvinnorna att ventilera de frågor och funderingar som har uppkommit i 

samband med sjukdomen. Ifall de söker stöd i form av dessa sammanhang kan de få insikt i 

att det finns andra människor i samma situation.  
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Thomas-MacLean (2004) och Dickerson Coward och Kahn (2005) beskrev att kvinnorna fick 

eget ansvar att ta beslut angående valet av sin behandling. Däremot upplevde inte kvinnorna 

detta som ett positivt minne, då de anser att de inte hade rätt kunskaper vid avgörandet för 

valet. Författarna anser dock att det är bra att man som patient får påverka sin behandling. 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen 2a §, ska vården respektera och ta hänsyn till patientens rätt 

till självbestämmande och personlig integritet (SFS, 1982:763). Däremot bör kvinnorna 

erbjudas möjligheten att få råd och kunskap ifrån läkaren och sjuksköterskan. Deras 

medicinska kunskaper och erfarenheter av bröstcancer kan hjälpa kvinnan att lättare fatta sitt 

beslut kring vilken behandling hon ska välja. Det är likväl viktigt att vårdpersonalen 

respekterar kvinnans autonomi eftersom brist på insyn och påverkbarhet, i sin eller anhörigas 

vårdsituation generellt sett är den största källan till kritik mot vården (Jangland, Gunningberg 

& Carlsson, 2009). Författarna menar att man som sjuksköterska kan hjälpa och stödja 

patienten i detta svåra beslut. Exempelvis kan sjuksköterskan besvara eventuella frågor som 

uppkommer hos patienten efter samtalet med läkaren. Vidare kan hon även delge skriftlig 

information om de olika behandlingsformer som patienten har att välja på. Slutligen kan hon 

ringa patienten några dagar efter samtalet som patienten hade med läkaren för att fråga om det 

uppkommit några nya funderingar och frågor hos kvinnan. I arbetet med att informera och 

stödja patienten är det enligt Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos (2007) vikigt 

att komma ihåg att ge all information till patienten men i små doser eftersom patienten många 

gånger inte kan ta in för mycket information på ett tillfälle. 

Wright et al. (2002) menar att det behövs ett samspel mellan vårdpersonal och patient. 

Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2005) talar om att omvårdnadens grundläggande värden 

inkluderar en önska att hjälpa patienten och att man pratar med patienten och inte bara till 

patienten Dulong och Poulsen (1993) beskriver att kommunikation är att meddela sig eller att 

en känsla eller en tanke mellan två eller flera individer blir en gemensam angelägenhet. 

Författarna menar att sjuksköterskan bör förmedla sig korrekt till patienten både på ett verbalt 

och icke verbalt sätt. Kan hon inte det, finns det en risk för att patienten kan uppfatta henne på 

ett kränkande sätt och på så sätt blir det svårare att skapa en mellanmänsklig relation mellan 

parterna. Sjuksköterskan bör även lyssna aktivt på den enskilda patienten och ta sig tid så att 

inte patienten upplever sig som en diagnos eller ett nummer.  
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Arman et al. (2004); Arman et al. (2002) beskriver i flera fall att patienten inte blir sedd som 

en individ utan som exempelvis en diagnos. Ett sätt att komma runt detta menar författarna är 

att sjuksköterskan ser till hela individen och inte bara till dess diagnos. Patienten måste 

uppleva att sjuksköterskan ser henne som unik och värdefull. Sjuksköterskan ska sträva efter 

att skapa ett förtroende hos patienten. Detta gör man enligt Mok & Chi Chiu (2004) genom att 

ha förståelse för patientens situation, vara medveten om patientens outsagda behov samt är 

pålitlig, kompetent och hängiven till att ge omvårdnad. Genom att inta detta förhållningssätt 

som sjuksköterska kan man även få personlig tillfredställelse och känna att man berikas både 

på det personliga samt det professionella planet.  

6.2 Metoddiskussion 

Studien utformades utifrån en systematisk litteraturstudie. Det innebär att man inom det valda 

ämnet söker, granskar och sammanställer data utifrån tidigare empiriska studier som 

sammanställs till ny data. I litteraturstudien användes nio kvalitativa artiklar.  

För att finna lämpliga artiklar användes databaserna Cinahl och PubMed, vilka är två 

relevanta databaser inom omvårdnad. Eftersom bröstcancer är ett brett ämne fanns många 

artiklar i dessa två databaser. Dock var det många av artiklarna som fanns i båda databaserna. 

I och med att författarna började söka efter artiklar i Cinahl fann författarna här de artiklar 

som senare även skulle finnas i PubMed. När sökningen senare påbörjades i PubMed fann 

författarna inte någon ny artikel som stämde med syftet och inklusionskriterierna till den här 

studien. Därmed resulterade det inte i några artiklar från PubMed. I efterhand ställer 

författarna sig frågan ifall de funnit fler artiklar till studien om en annan databas hade använts 

istället för PubMed. En bredare artikelbas som grund för studien hade kunnat generera ett 

annat resultat vilket i sin tur skulle kunna påverka trovärdigheten positivt. 

Författarna anser även att valet av sökord kan ha påverkat hur många artiklar som hittades. I 

båda databaserna utfördes sökningarna efter lämpliga artiklar enligt samma förfarande. Denna 

metod valdes för att få en tydlig metod på sökningsförfarandet. Att trunkering användes 

generade fler träffar vid sökningarna. Även här kunde det slutgiltiga resultatet sett annorlunda 

ut med val av andra sökord eller sökkombinationer men på grund av den begränsade 

tidsaspekten fanns inte den möjligheten.  
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Att studien begränsades till artiklar publicerade under de senaste tio åren, det vill säga 1999-

2009, gjordes av flera skäl. Författarna ville på så sätt finna den senaste forskningen som 

gjorts inom området samtidigt som de ville begränsa antalet artiklar eftersom bröstcancer är 

ett brett ämne under ständig förändring samt att det finns mycket forskning kring ämnet. 

Dessutom var det ett sätt att göra arbetet genomförbart utifrån den begränsade tidsaspekten. 

Det kan vara en svaghet ur ett vetenskapligt perspektiv att begränsa sökningarna eftersom 

relevanta artiklar för studien kan ha förbisetts. Författarna har inte märkt av att resultatet på 

artiklarna som kom att användas i den här studiens resultat har förändrats nämnvärt under de 

senaste tio åren, vilket är den tidsperiod som författarna satte som inklusionskriterie. Det leder 

till att författarna inte har någon kunskap om kvinnors upplevelser av bröstcancer innan år 

1999 och på så sätt kan inte författarna veta om kvinnors upplevelser har förändrats innan det 

senaste decenniet påbörjades.  

Under avsnittet analys utformades tre analysfrågor utifrån de tre olika lidandeformerna som 

låg som grund för resultatets utformning. Analysfrågorna var enligt författarna relevanta för 

arbetet och de underlättade analysarbetet för författarna. Författarna kan ändå se att resultatet 

kunde blivit annorlunda ifall andra frågor formulerats. 

För att få en hög trovärdighet på litteraturstudien användes Willman och Stoltz (2006) 

granskningsmodell. Författarna valde att exkludera tre av frågorna i granskningsmodellen. 

Dessa frågor är: Råder datamättnad?, råder analysmättnad? och genereras teori? 

Anledningen till att dessa tre frågor exkluderades var på grund av att dessa frågor är 

problematiska att besvara i en kvalitativ artikel.  Med hjälp av modellen granskades alla 

artiklarna för att gallra fram artiklar med hög och medel kvalitet. Därefter läste vardera 

författare enskilt igenom samtliga artiklar och analyserade dessa för att på så sätt kunna 

belysa olika synvinklar och aspekter av artikelns resultat för att sedan gemensamt diskutera 

resultaten. Detta tillvägagångssätt kallas för forskartriangulering (Polit & Beck, 2004) och 

används för att öka trovärdigheten i studien.  

Fyra av artiklarna som gick vidare till den här studien efter den kvalitativa granskningen 

representeras av samma författargrupp som bland annat består av författarna Arman och 

Rehnsfeldt. Författarna till den här studien anser att det skulle kunna komma att påverka den 

här studiens resultat negativt eftersom artiklarna är skriva av samma författare. Eftersom 

författarna till den här studien har granskat dessa artiklar med hjälp av Willman och Stoltz 



 

18 

(2006) granskningsmodell för kvalitativa studier så anser författarna att artiklarna har hög 

trovärdighet. Det leder enligt författarna till den här studien till att resultatet får en högre 

trovärdighet och att en starkare inblick ges i den nordiska kvinnans upplevelser av 

bröstcancer. 

Av de 13 artiklar som gick vidare till kvalitetsgranskningen var det fyra stycken som 

bedömdes ha låg kvalitet och därmed gick dessa artiklar inte vidare för att användas i den här 

studien. Det är något som författarna till den här studien reagerade på eftersom artiklar som är 

från databasen Cinahl är peer-reviewed. Därmed vill författarna påpeka att det alltid är viktigt 

att granska en artikel och att det inte finns någon garanti att en artikel har hög trovärdighet 

trots att den enligt databasen är peer-reviewed. 

Eftersom författarna ville minska risken för missförstånd när resultatet analyserades valdes att 

bara inkludera artiklar skrivna på engelska eller svenska i litteraturstudien eftersom något 

annat språk inte behärskades fullt ut av författarna. I efterhand kan dock författarna själva se 

en brist på trovärdigheten, för när granskning och analys av studierna genomfördes fanns det 

risk för att en tolkning kunde ske när den engelska texten översattes till svenska. I och med 

det kan författarna på ett felaktigt sätt tolkat och analyserat resultaten. 

Själva tillvägagångssättet vid sökningsförfarandet är utförligt beskrivet i metoddelen vilket 

gör att sökningen går att upprepa som därmed leder till samma resultat. Detta förfarande gör 

att denna studies trovärdighet ökar. 

7 Slutsats 

Litteraturstudien har, hos författarna, skapat en ökad förståelse och kunskap kring det lidande 

som bröstcancer kan medföra. Det finns mycket forskning om bröstcancer men få studier som 

fokuserar på det lidande som den diagnostiserade kvinnan kan uppleva. Författarna anser att 

denna kunskap är viktig för den har stor betydelse för vår kommande yrkesroll som 

sjuksköterska och för våra blivande kollegor. Eftersom sjuksköterskan har som uppgift enligt 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2007) att lindra lidande är det viktigt att den här 

kunskapen når ut. I dagens samhälle arbetar sjuksköterskan inom många olika arbetsfält vilket 

innebär att mötet med dessa kvinnor och dess anhöriga inte längre bara sker inom sjukhusets 

väggar. Det är även viktigt att patienten blir bekräftad som en unik individ och ses utifrån ett 
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holistiskt synsätt. Även att det finns utrymme för vårdpersonalen att lyssna på patienten och 

att patienten får ta del av den information som denne behöver för att inte ett onödigt lidande 

ska uppstå. 

7.1 Implikationer för fortsatt forskning 

Författarna till den här studien anser att det är betydelsefullt att fortsätta forskning kring de 

olika lidandeformer som kan uppstå hos kvinnor med diagnostiserad bröstcancer. Framförallt 

bör vidare forskning fokusera på hur vårdlidande kan undvikas. 
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Bilaga 1: Sammanfattning av sökresultat 

Cinahl 25/9: 

 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

 

Antal lästa 

abstrakt 

 

Antal lästa 

och 

granskade 

artiklar 

Antal artiklar 

inkluderade i 

studien 

1. Breast cancer 11743 0 0 0 0 

2. Breast neoplasms 17218 0 0 0 0 

3. Suffer* 12276 0 0 0 0 

4. Experienc* 75750 0 0 0 0 

5. Nursi* 174284 0 0 0 0 

6. Nurse* 126014 0 0 0 0 

7. Newly diagnos* 1684 0 0 0 0 

8. Life perspectiv* 78829 0 0 0 0 

1+3 125 125 125 0 0 

1+4 1181 0 0 0 0 

1+(5 OR 6) 1127 0 0 0 0 

1+7 176 176 150 0 0 

1+8 4 4 4 2 2 

2+3 119 119 119 0 0 

2+4 1292 0 0 0 0 

2+(5 OR 6) 1644 0 0 0 0 

2+7 174 174 140 2 2 

2+8 3 3 3 0 0 

1+3+4 41 41 41 1 1 

1+3+(5 OR 6) 15 15 15 0 0 

1+4+(5 OR 6) 250 250 186 0 0 

2+3+4 40 40 40 6 4 

2+3+(5 OR 6) 16 16 16 3 0 

2+4+(5 OR 6) 280 280 250  0 

 



 

PubMed 25/9: 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

 

Antal lästa 

abstrakt 

 

Antal lästa 

och 

granskade 

artiklar 

Antal artiklar 

inkluderade i 

studien 

1. Breast cancer 98771 0 0 0 0 

2. Breast neoplasms 84598 0 0 0 0 

3. Suffer* 64310 0 0 0 0 

4. Experienc* 244616 0 0 0 0 

5. Nursi* 143192 0 0 0 0 

6. Nurse* 89413 0 0 0 0 

7. Newly diagnos* 11967 0 0 0 0 

8. Life perspectiv* 47 47 47 0 0 

1+3 834 0 0 0 0 

1+4 5367 0 0 0 0 

1+(5 OR 6) 2414 0 0 0 0 

1+7 746 0 0 0 0 

1+8 4 4 4 0 0 

2+3 636 0 0 0 0 

2+4 4700 0 0 0 0 

2+(5 OR6) 2094 0 0 0 0 

2+7 676 0 0 0 0 

2+8 4 4 0 0 0 

1+3+4 129 129 73 0 0 

1+3+(5 OR6) 39 39 39 0 0 

1+4+(5 OR6) 535 0 0 0 0 

2+3+4 109 109 107 0 0 

2+3+(5 OR6) 29 29 29 0 0 

2+4+(5 OR6) 470 0 0 0 0 

 

 



 

Bilaga 2: Kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

Tydlig avgränsning/problemformulering   Ja     Nej     Vet ej 

Patientkarakteristiska    Antal…………… 

     Ålder…………… 

     Man/Kvinna…… 

Är kontexten presenterad?    Ja     Nej     Vet ej 

Etiskt resonemang?    Ja     Nej     Vet ej 

 

Urval 

-Relevant?     Ja     Nej     Vet ej 

-Strategiskt?     Ja     Nej     Vet ej 

 

Metod för 

-urvalsförfarande tydligt beskrivet?   Ja     Nej     Vet ej 

-datainsamling tydligt beskriven?   Ja     Nej     Vet ej 

-analys tydligt beskriven?    Ja     Nej     Vet ej 

 

Giltighet 

-Är resultatet logiskt, begripligt?   Ja     Nej     Vet ej 

     

 

Kommunicerbarhet 

-Redovisas resultatet klart och tydligt?   Ja     Nej     Vet ej 

-Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? Ja     Nej     Vet ej 

 

Ja= 1 poäng  Nej/Vet ej= 0 poäng  (Willman& Stoltz, 2006). 



 

Bilaga 3: Artikelmatris 

Titel, Tidsskrift, År Författare Syfte Metod/Urval Resultat Kvalitet 

Living with breast 

cancer – a challenge 

to expansive and 

creative forces, 

European journal of 

Cancer Care, (2002). 

Arman, M., 

&  

Rehnsfeldt, 

A. 

Att erhålla en 

djupare förståelse 

hos kvinnor med 

bröstcancer där 

fokus ligger på 

förändringarna av 

livsperspektiv.  

Kvalitativ 

metod, 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

tolkning. 

Strategiskt 

urval. Fyra 

kvinnor 

intervjuades 

fyra gånger 

under ett år. 

 

Kvinnorna som 

deltog i studien 

blev mer 

medvetna om 

förhållandet 

mellan liv och 

död. Kvinnorna 

kan även uppleva 

lidande på grund 

av ensamhet.  

Hög 

Indications of 

change in life 

perspective among 

women with breast 

cancer admitted to 

complementary care, 

European Journal of 

Cancer Care, 

(2001). 

Arman, M.,  

Rehnsfeldt, 

A., Carlsson, 

M., & 

Hamrin, E.  

Undersöka 

kvinnors 

upplevda orsaker 

samt 

konsekvenser till 

bröstcancer och 

även undersöka 

vilka aspekter 

som anses viktiga 

för dessa 

kvinnor.  

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

59 kvinnor med 

bröstcancer i 

olika stadier 

deltog i 

intervjuer. 

Kvinnorna ansåg 

att relationen till 

andra blev 

viktigare än den 

varit tidigare. 

Fysiska 

förändringar sker i 

kvinnornas 

kroppar samtidigt 

som deras syn på 

dess egen kropp 

förändras. 

Hög 

The Face of 

Suffering Among 

Women With Breast 

Cancer – Being in a 

Field of  Forces, 

Cancer Nursing, 

(2002). 

Arman, M.,  

Rehnsfeldt, 

A.,  

Lindholm, 

L., &  

Hamrin, E. 

Att beskriva 

lidandet hos 

kvinnor med 

bröstcancer. 

Kvalitativ 

metod, 

intervjuer,  

fenomenologisk 

hermeneutisk 

tolkning. 17 

kvinnor och 16 

närstående från 

fyra regioner i 

Sverige och 

Finland. 

Lidandet berörde 

kvinnorna djupt 

och påverkade 

deras innersta 

existens och deras 

värderingar. 

Dessutom 

upplevde sig 

kvinnorna ofta 

övergivna av 

vårdpersonalen 

med sitt psykiska 

lidande. 

Hög 

 

  



 

Titel, Tidsskrift, År Författare Syfte Metod/Urval Resultat Kvalitet 

Suffering related to 

health care: A study 

of breast cancer 

patients´experiences, 

International 

Journal of Nursing 

Practice, (2004). 

Arman, M.,  

Rehnsfeldt, 

A.,  

Lindholm, 

L.,  Hamrin, 

E., & 

Eriksson, K.  

 

Att belysa 

lidande hos 

patienter som 

orsakas av 

vården. 

Kvalitativ 

metod, 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

tolkning. 16 

kvinnor i 

Sverige och 

Finland 

intervjuades. 

Lidande skapades 

ofta av att vården 

misslyckades med 

att se patienten 

som en unik 

individ och att 

kvinnans lidande 

inte 

uppmärksammas. 

Medel 

Transcending Breast 

Cancer: Making 

Meaning From 

Diagnosis and 

Treatment, Journal 

of Holistic Nursing, 

(2005). 

Dickerson 

Coward, D., 

& Kahn, DL. 

Att beskriva de 

inre 

utmaningarna 

som kvinnor som 

nyligen har 

diagnostiserats 

med bröstcancer 

utsätts för. 

Kvalitativ 

metod, 

intervjuer, 

fenomenologisk. 

14 kvinnor 

intervjuades tre 

gånger under en 

period på 8 

månader. 

Rädslan av att dö 

samt förlusten av 

god hälsostatus 

tvingade 

kvinnorna att gå 

till sitt inre men 

även utåt för att få 

stöd och 

information. 

Medel 

Living with newly 

diagnosed breast 

cancer: a quality 

study of 10 women 

with newly 

diagnosed breast 

cancer, Journal of 

Advanced Nursing, 

(2002). 

Landmark, 

BT., & 

Wahl, A. 

Att beskriva tio 

kvinnors 

erfarenheter av 

att leva med 

bröstcancer. 

Kvalitativ 

metod. 

Strategiskt 

urval. 14 

kvinnor deltog. 

Kvinnans syn på 

sin egen kropp 

förändras på olika 

sätt i samband 

med 

bröstreduktion. 

Även kvinnornas 

nätverk påverkas 

av bröstcancer. 

Hög 

Significant others´ 

experience of 

suffering when 

living with women 

with breast cancer, 

Nordic College of 

Caring Sciences, 

Scand J Caring Sci, 

(2002).  

Lindholm, 

L., 

Rehnsfeldt, 

A., Arman, 

M., & 

Hamrin, E.     

Att beskriva 

lidande hos 

närstående till 

kvinnor med 

bröstcancer och 

hur detta kan 

minskas. 

Kvalitativ 

metod, 

intervjuer, 

fenomenologisk. 

17 kvinnor och 

16 närstående 

från fyra 

regioner i 

Sverige och 

Finland. 

Lidandet som 

närstående utsätts 

för kan sägas vara 

ett lidande i andra 

hand som präglas 

av osäkerhet och 

maktlöshet. 

Kvinnorna vill 

skydda sin familj 

och anhöriga 

eftersom de inte 

vill se dem lida. 

Hög 

  



 

 

Titel, Tidsskrift, 

År 

Författare Syfte Metod/Urval Resultat Kvalitet 

Survivor Loneliness 

of Women 

Following Breast 

Cancer, Oncology 

Nursing Forum, 

(2009). 

Rosedale, M. Att beskriva 

erfarenheten av 

ensamhet hos 

kvinnor som har 

behandlats för 

bröstcancer, 

Kvalitativ 

metod, 

fenomenologisk. 

13 kvinnor 

intervjuades. 

Kvinnorna 

upplevde en form 

av ensamhet som 

kallas för 

överlevar- 

ensamhet.  

Hög 

Memories of 

Treatment: The 

Immediacy of 

Breast Cancer, 

Qualitative Health 

Research, (2004). 

Thomas-

MacLean, R.    

Att beskriva hur 

kvinnor hanterar 

medikaliseringen 

som uppkommer 

av bröstcancer. 

Kvalitativ 

metod, 

fenomenologisk. 

12 kvinnor 

intervjuades. 

Sjukdomen 

påverkar 

kvinnornas 

identitet, arbete 

och rutiner. Vid 

val av behandling 

upplever 

kvinnorna att de 

känner sig 

pressade att fatta 

livsavgörande 

beslut. 

Medel 

 

 


