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Sammanfattning 
Bakgrund: Cirka 55 000 cancerdiagnoser ställs varje år i Sverige. Ungefär 7000 av dessa är kvinnor 
som drabbas av någon form av bröstcancer. Detta innebär att bröstcancer anses vara den vanligaste 
form av cancer bland kvinnor. Dagligen diagnostiseras mellan 15 till 20 kvinnor i Sverige med 
bröstcancer. Syfte: Syftet är att belysa kvinnors livskvalitet efter diagnostiserad bröstcancer. 
Metod: För att besvara studiens syfte användes systematisk litteraturstudie som metod. Tre 
kvalitativa och sex kvantitativa vetenskapliga artiklar inkluderades och analyserades med stöd av 
en modifierad kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: I studiens resultat 
framkom två kategorier där bröstcancerdrabbade kvinnor skattade sin livskvalitet dels som 
försämrad och dels som förbättrad. Resultatet påvisade även ett antal underkategorier som 
konstaterade likheter och olikheter gällande kvinnors livskvalitet. I kategorin försämrad 
livskvalitet framkom sex underkategorier vilka var sjukdomssymtom, kroppsuppfattning, 
medicinsk behandling, omvårdnad, ålderspåverkan och social status. Två underkategorier 
framkom i kategorin förbättrad livskvalitet vilka var själslig välmående och fysisk- och 
psykisk välmående. Slutsats: Utifrån resultatet konstaterades att majoriteten av kvinnorna 
värderade sin livskvalitet som försämrad efter diagnostiserad bröstcancer. Kvinnors åldrande, 
erfarenheter och andlighet hade en positiv inverkan på deras livskvalitet.  
 
 
Nyckelord: kvinnor, bröstcancer, livskvalitet, upplevelse  
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1. Inledning 
 
 
Diagnosen bröstcancer är något som kan upplevas svårt. Vanligt är att den drabbade kvinnan 

reagerar med nedstämdhet, oro och känslor av overklighet (Nystrand, 2012). I samband med 

en cancerdiagnos kan lidande uppstå, detta i relation till exempelvis håravfall och 

utseendeförändringar. Det kan även ske en förändring i den drabbades liv, vilket skulle kunna 

leda till en omvärderad livskvalitet (Birkler, 2007).  

 

2. Bakgrund 
 
2.1 Incidens 
 
Cirka 55 000 cancerdiagnoser ställs varje år i Sverige. Ungefär 7000 av dessa är kvinnor som 

drabbas av någon form av bröstcancer. Av de kvinnor som drabbas av cancer får cirka en 

fjärdedel bröstcancer, detta innebär att bröstcancer anses vara den vanligaste formen av cancer 

bland kvinnor. Färre än fem procent av de bröstcancerdrabbade kvinnorna är under 40 år och 

högst prevalens finns bland medelålders och äldre kvinnor. Dagligen diagnostiseras mellan 15 

till 20 kvinnor i Sverige med bröstcancer (Nystrand, 2012).  

 
2.2 Vad innebär cancer? 
 

Cancer innebär inte bara en utan fler än 200 olika former av sjukdomen. Varje typ av cancer 

har sin unika symtombild och specifika behandling. Människokroppen har miljarder celler 

som förökar sig genom delning, vilket i normala fall leder till tillväxt och reparation av 

vävnader i kroppen. Ibland förekommer dock en okontrollerad celldelning, vilket innebär att 

fler och fler cancerceller bildas på samma ställe i kroppen. Detta kan leda till att en tumör 

uppkommer. Tumörerna kan indelas i två grupper malign och benign. En malign tumör kan 

tränga sig in i kroppens friska celler och sprida sig genom blodbanan och lymfsystemet och på 

så sätt bilda metastaser, dottertumörer. En benign tumör har ingen förmåga att sprida sig till 

andra ställen i kroppen och är därmed inte farlig (Einhorn & Sylwan, 2010). 

 

2.3 Bröstcancer  
 

Orsaken till bröstcancer är ej klarlagd, troligtvis uppkommer sjukdomen genom en interaktion 

mellan hormoner, hereditet och yttre faktorer. Bröstcancer uppkommer vanligtvis i 

mjölkgångar (duktal) och mjölkalveolerna (lobulär) i brösten. Flera olika former förkommer, 
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dock är duktal och lobulär bröstcancer de två vanligaste. Bröstcancern indelas i olika stadier 

beroende på allvarlighetsgrad. Stadie 0 eller cancer in situ är första stadiet vilket är den minst 

allvarligaste. Därefter följer stadie I, II, III och IV. Stadie IV är den allvarligaste formen där 

cancern spridit sig och bildat metastaser. Denna form kallas även invasiv cancer (Järhult & 

Offenbartl, 2006; Nystrand, 2012). Om den drabbade kvinnans bröstcancer upptäckts i ett 

tidigt skede är prognosen förhållandevis god. Självundersökning av brösten och mammografi 

är de vanligaste undersökningsformerna för att upptäcka bröstcancer. Genom klinisk 

undersökning, ultraljud/mammografi och biopsi av knölen i bröstet ställs diagnosen 

bröstcancer vilket även kallas trippeldiagnostik (Almås & Myklebust Sørensen, 2002).  

 

2.4 Medicinsk behandling vid bröstcancer 
 

Den vanligaste behandlingen är kirurgi där delar av eller hela bröstet opereras bort. Om någon 

eller flera av kvinnans lymfkörtlar är angripna opereras även dessa bort. Som komplement till 

kirurgi kan kvinnan även få strålbehandling, cytostatikabehandling eller hormonbehandling. 

Val av behandlingsmetod beror på i vilket stadie bröstcancern upptäcks (Järhult & Offenbartl, 

2006). Värmebehandling med radiovågor (radiofrekvensablation) är en alternativ 

behandlingsform vid bröstcancer (Skanvik, 2011). 

 

2.5 Omvårdnad vid bröstcancer 
 
Sjuksköterska kan hjälpa den bröstcancerdrabbade kvinnan till förbättrad livskvalitet genom 

stöd och motivation (Kristoffersen, 2005). Sjuksköterskans yrkesutövande bör grundas på ett 

etiskt förhållningssätt samt en helhetssyn på människan. Grunden för sjusköterskans 

handlande bör förenas med en humanistisk människosyn samt att respekt och omsorg visas för 

patientens autonomi, integritet och värdighet. Respekt och öppenhet för olika 

trosuppfattningar och värderingar är väsentligt i sjuksköterskans yrkesutövande. Patientens 

basala och specifika omvårdnadsbehov såväl sociala, andliga, kulturella, psykiska som fysiska 

bör tillgodoses av den vårdande sjuksköterskan. Uppmärksamhet för patientens lidande och 

sjukdomsupplevelse bör genomsyra sjuksköterskans professionsutövande. Genom tillämpning 

av relevanta omvårdnadsåtgärder lindras patientens lidande (Socialstyrelsen, 2005). 

 
2.6 Livskvalitet 
 

Inom cancervården har livskvalitet haft ett nära samband med behandling, vård och 

rehabilitering. I början av 1970-talet hittades begreppet i vetenskapliga tidskrifter. Här följde 
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en diskussion om att livskvalitet bör beaktas vid sidan av lindring och bot av patientens 

sjukdom. Det utvecklades speciella mätinstrument för att utvärdera, mäta och gradera 

människors livskvalitet, dessa kan med fördel användas i kvantitativa studier. Det finns 

instrument som mäter människans individuella livskvalitet, vilket grundas på förhållandet 

mellan människans önskemål och förväntningar om livet och upplevelsen av den aktuella 

livssituationen (Carlsson, 2007).  

 

Begreppet livskvalitet kan ha en subjektiv eller objektiv innebörd. Oftast förknippas 

begreppet med välbefinnande och livstillfredställelse, vilket avspeglar hur personer värderar 

sin tillvaro. Den subjektiva livskvaliteten är relaterad till upplevelsen av välbefinnande medan 

den objektiva livskvaliteten är relaterad till kroppen och den materiella världen (Birkler, 

2007). Vanligtvis definieras begreppet inom sjukvården som hälsorelaterad livskvalitet, vilket 

identifieras med en god fysisk och psykisk hälsa samt ett gott socialt välbefinnande. Symtom, 

behandling och biverkningar till följd av sjukdomstillståndet kan påverka människan på olika 

sätt. Hon/han kan således ha olika uppfattningar gällande innebörden av livskvalitet 

(Petersson, Strang & Sjödén, 2005; Birkler, 2007). Ekonomi, att ha ett arbete, att kunna få 

barn och att vara frisk är något som kan påverka människans livskvalitet. Det är väsentligt att 

den som ska värdera sin livskvalitet bör tillfrågas vilken innebör det har för den människan. 

Alla människor är unika och har olika upplevelser av sin tillvaro vilket speglas i hur 

livskvalitet värderas (Carlsson & Berndtsson, 2008).    

 

2.7 Teoretisk referensram- Katie Erikssons omvårdnadsteori- Den lidande 
människan  

 

Innebörden av lidande har egentligen inte någon mening, utan varje människa kan skapa en 

mening med sitt lidande. Lidandet är en unik och subjektiv upplevelse. Lidande och 

människan är förenade, då lidande är en kamp mellan det goda och det onda samt mellan 

lusten och lidandet. Det är människan som lider och skapar lidande. Människan är den som 

kan lindra lidande såväl för sig själv som för sina medmänniskor. Livslidande, 

sjukdomslidande och vårdlidande är olika typer av lidande. Om livslidande uppstår kan 

människans tillvaro påverkas negativt. Vid sjukdom kan livssituationen förändras och en 

omställning av det dagliga livet kan ske. Sjukdomslidande kan innebära andligt/själsligt 

lidande och/eller kroppslig smärta relaterad till sjukdom och/eller behandlingen. Förnedring, 

skam och/eller skuld som orsakats av sjukdom eller behandling kan ge upphov till 

andligt/själsligt lidande. Vid maktutövande, utebliven vård eller om människans värdighet 
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kränks är ett par exempel på vårdlidande åsamkad av sjukvårdspersonal (Eriksson, 1994). I 

enlighet med Carlsson (2008) har livskvalitet och cancervård ett nära samband, enligt 

Eriksson (1994) kan exempelvis utebliven vård och sjukdomspåverkan leda till ett lidande och 

därmed en förändrad livskvalitet. Det var för författarna givet att därmed implementera och 

diskutera bröstcancer och livskvalitet i förhållande till denna teori.    

  

3. Problemformulering 
 
Flera aspekter av kvinnans vardag kan förändras vid bröstcancer. Hon kan eventuellt förlora 

kroppsfunktioner, sitt arbete och nya behov kan uppstå (Birkler, 2007). Författarna upplever 

att människan är självständig och relativt oberoende vid hälsa, dock kan nya behov i form av 

hjälp och stöd från omgivningen uppkomma vid sjukdom. Som blivande sjuksköterskor och 

av tidigare erfarenheter inom vården, anser författarna att kvinnor som drabbas av bröstcancer 

upplever en dramatisk förändring i livet. Detta skulle kunna ha en betydande inverkan på 

deras livssituation och livskvalitet. Att belysa ämnet livskvalitet som en central del i 

omvårdnaden är väsentligt. Genomförandet av litteraturstudien hoppas författarna skulle 

kunna bidra till att utveckla sina och andras kunskaper kring aktuellt ämne.  

4. Syfte 
 

Syftet är att belysa kvinnors livskvalitet efter diagnostiserad bröstcancer. 

 

5. Metod 
 

5.1 Studiens design 
 

Som metod har en systematisk litteraturstudie använts. Grunden för den systematiska 

litteraturstudiens metod del utgår ifrån Forsberg & Wengström (2008). Den har även 

kompletterats med annan kurslitteratur, vilka framgår i följande metodavsnitt.  

 

5.2 Inklusions och exklusionskriterier 
 

Med utgångspunkt från Forsberg & Wengström (2008) inkluderades vetenskapliga artiklar 

som gällde kvinnor och som motsvarade studiens syfte och problemformulering. Artiklarna 

skulle även vara publicerade mellan åren 2005 till 2011, skrivna på engelska och etiskt 

granskade eller föra ett etiskt resonemang.  
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Artiklar gällande män med bröstcancer samt de artiklar som i huvudsak var inriktade på 

forskning gällande medicinsk vård inom bröstcancer exkluderades. 

 

5.3 Sökningsförfarande och urval 
 
 

Med stöd av ovanstående litteratur genomfördes sökningsförfarandet och urvalet enligt 

följande. I början av studiens sökningsförfarande konsulterades en bibliotekarie på Västerviks 

Sjukhusbibliotek. Där fick författarna hjälp med att utveckla sina kunskaper gällande val av 

relevanta sökord, sökningsförfarande samt hur databaserna kan användas optimalt. 

Sökningarna genomfördes mellan 2012-01-16 till 2012-01-27. De vetenskapliga artiklarna 

söktes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO vilka bland annat innehåller 

vetenskapliga artiklar gällande ämnet omvårdnad. I databasen PubMed användes MeSH-

termer i Cinahl användes ”Cinahl Headings”. Sökbegreppen används var för sig eller som 

kombinationer med såkallade booleska operatorer ”AND”, ”OR” eller ”NOT”. De fyra sökord 

som användes var Women, Breast Neoplasms, Quality of Life och Experience. Experience 

användes sedan som fritext i sökningarna. Fritextsökning kan ge information om det finns 

tillräckligt med vetenskapligdata inom valt forskningsområde och kan med fördel användas i 

arbetet (Axelsson, 2008). Sökorden prövades även att trunkeras. Flera artiklar återkom vid 

sökningarna i Cinahl när olika sökord kombinerades, vilket visas inom parentes i bilaga 1. 

Manuell sökning gjordes genom att läsa valda artiklars referenslista vilket inte tillförde något 

nytt material. Däremot förekom en tidigare vald artikel som referens. Se bilaga 1 för vidare 

information om urval, kombination av sökord samt antal artikelträffar. Slutligen valdes 

artiklar ut där innehåll och design studerades samt diskuterades grundligt och utförligt. 

Samtliga titlar lästes i sökningarna S9 och S10 i Cinahl, S8 och S9 i PubMed samt S8 och S10 

i PsycINFO. Av dessa lästes sammanlagt 87 abstract, vilket resulterade i att 11 artiklar valdes 

ut för kvalitetsgranskning. 

 

5.4 Kvalitetsgranskning  
 
 

Vid granskning av artiklar användes granskningsprotokoll relevanta för kvalitativa respektive 

kvantitativa studier hämtade från Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011). Artiklarna lästes först 

igenom individuellt därefter granskades de gemensamt av författarna (bilaga 2 och 3). 

Granskningsprotokollen modifierades och anpassas för den aktuella studien. Detta för att 

underlätta utvärderingen av valda artiklar. Granskningsprotokollen bestod av frågor som 

 6



 

besvarades, poängsattes och därigenom graderades utifrån om studien höll en hög, medel eller 

låg kvalitet. Kvalitetsgranskning utfördes genom att bland annat bedöma studiens syfte, 

frågeställningar, urval samt struktur. Frågorna i kvalitetsgranskningen hade ja svar (1 poäng) 

och nej svar (0 poäng) max 18 poäng på den kvantitativa granskningen och max 19 poäng på 

den kvalitativa granskningen. Kvantitativa artiklar poängsattes enligt följande, 9-10 poäng 

(låg kvalitet), 11-13 poäng (medel kvalitet) och 14-18 poäng (hög kvalitet). Kvalitativa 

artiklar poängsattes enligt följande, 9-10 poäng (låg kvalitet), 11-14 poäng (medel kvalitet) 

och 15-19 poäng (hög kvalitet). De 11 artiklarna kvalitetsgranskades varav alla 11 uppnådde 

en hög kvalitet i granskningen. Av dessa inkluderades sex kvantitativa och tre kvalitativa 

artiklar i litteraturstudien, vilka motsvarade valt problemområde och syfte. Två artiklar 

saknade etiskt resonemang och exkluderades ur litteraturstudien, dessa var skrivna av Ashing- 

Giwa, Padilla, Bohórquez, Tejero & Garcia (2006) och Lee, Patel, Cresswell & Bentley 

(2007).  

 
5.5 Analys 
 

Författarna valde att använda Lundman & Hällgren Graneheim (2008) som stöd vid 

genomförandet av analysen. Analysen grundades på en modifierad kvalitativ innehållsanalys 

med induktiv ansats. Kvalitativ innehållsanalys används frekvent inom vårdvetenskap, 

beteendevetenskap och humanvetenskap och fokuserar på att tolka och granska texter. Genom 

att forskaren förutsättningslöst analyserar texter och samlar in data utifrån sitt 

forskningsområde används en induktiv ansats. Vid studier med en kvalitativ ansats växlar 

forskaren mellan närhet och distans till det som studeras. Vid kvantitativ ansats är forskaren 

mer distanserad till det som ska studeras. Resultatet i studierna kan med hjälp av 

innehållsanalys bearbetas till meningsenheter, dessa kondenseras och benämns med en kod. 

Av koderna bildas underkategorier och kategorier för att identifiera skillnader och likheter i 

resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

 

För att öka litteraturstudiens trovärdighet bör både kvalitativa och kvantitativa studier 

inkluderas. Kvantitativa studier som exempelvis är randomiserade, kvasi- experimentella och 

prospektiva har ett högt bevisvärde och bör i första hand användas vid inkludering av 

kvantitativa artiklar. Resultaten i kvantitativa studier presenteras oftast i numerisk form i 

figurer och tabeller med en förklarande text. Om frågeställningarna är besvarade på ett 

komplett och detaljerad sätt, bör läsaren kunna avgöra om resultatet i den kvantitativa studien 

är tillförlitligt (Forsberg & Wengström, 2008).  
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I enlighet med Forsberg & Wengström (2008) valde författarna i ett första skede att läsa 

artiklarna var för sig, därefter diskuterades studierna gemensamt. Då en kvalitativ ansats 

användes, analyserades texterna och lästes upprepade gånger för att skapa en känsla av helhet. 

I enlighet med Whittemore (2005) analyserades resultatet från de kvantitativa artiklarna 

genom att samla ihop text som motsvarade litteraturstudiens syfte. Texten skrevs om och 

anpassades till kvalitativ text med syfte att kunna tillämpa detta resultat i den kvalitativa 

innehållsanalysen, vilket även stöds i Forsberg & Wengström (2008).  

 

Med stöd av Forsberg & Wengström (2008) inkluderades kvalitativa artiklar och av dessas 

resultat skapades meningsenheter. Av de artiklarna gjordes meningsenheter som sedan 

kondenserades utan att texten förlorade sin innebörd och därmed skapades en högre logisk 

nivå. Av denna process utformades koder som förtydligade meningsenheternas kontext. 

Slutligen bearbetades koderna till underkategorier och kategorier vilket nyanserade likheter 

och olikheter, det vill säga resultatet.  

 

Med stöd av Forsberg & Wengström (2008) och Whittemore (2005) inkluderades kvantitativa 

artiklar och av dessas resultat skapades meningsenheter. Meningsenheterna i de kvantitativa 

artiklarna påvisar ett synligt mönster, i och med detta är de inte relevanta att kondenseras. 

Därmed skapades koder direkt utifrån meningsenheterna. Slutligen bearbetades koderna till 

underkategorier och kategorier, vilket föranledde resultatet.     

 

Tabell 1 Exempel på analysbearbetning av kvalitativa studier 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

”När mitt andra bröst 
opererades bort blev 
det inte bra, jag 
skämdes över min 
kropp” 
 

Förlust av bröst 
genererar skam 

Förändrad 
kroppsbild 

Fysisk och 
psykisk 
påfrestning 
 

Försämrad 
livskvalitet 
 

”Jag är tacksam för 
allt som sjukvården 
gjort för mig” 

Tacksamhet över 
sjukvårdsinsatser 

God 
omvårdnad 

Fysiskt och 
psykiskt 
välmående 

”Jag har haft en 
sådan tro på Gud, 
vilket har hjälpt mig 
genom 
sjukdomsförloppet”  
 

Gudstro 
genererar bättre 
livskvalitet 

Positiv andlig 
effekt 

Själsligt 
välmående 
 

 
 
Förbättrad  
livskvalitet 
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Tabell 2 Exempel på analysbearbetning av kvantitativa studier 
Meningsenhet Kod Underkategori Kategori 
Arbetande 
kvinnor hade 
sämre livskvalitet 
än pensionerade 
kvinnor på grund 
av sämre 
kroppsuppfattning 

Negativ 
självkänsla 

Fysisk och 
psykisk 
påfrestning 

Försämrad 
livskvalitet 

Kvinnor med 
bröstcancer 
upplevde 
förbättrad 
hälsorelaterad 
livskvalitet med 
tiden 

Prospektiv 
förbättring 

Fysiskt och 
psykiskt 
välmående 

Förbättrad 
livskvalitet 

 
 
5.6 Forskningsetiska överväganden 
 
 

Vid en systematisk litteraturstudie bör etiska övervägande göras gällande presentation av 

resultat och urval i artikeln. Studien bör endast inkludera artiklar som granskats av en etisk 

kommitté eller artiklar där författarna gjort ett etiskt övervägande. Artiklarna som inkluderas i 

studien bör redovisas och resultatet skall inte spegla författarnas egna förställningar eller 

åsikter (Forsberg & Wengström, 2008). Informerat samtycke innebär att deltagarna i studien 

ska vara införstådda med att medverkan är frivillig och att de kan avbryta sin medverkan när 

som helst (Andersson Pilhammar, 2008).  

 

I litteraturstudien inkluderades artiklar som hade etiska överväganden eller var godkända av 

en etisk kommitté. Författarna inkluderade artiklar med etiskt resonemang som motsvarade 

studiens syfte och problemformulering. I enlighet med Forsberg & Wengström (2008) 

redovisades alla inkluderade artiklar, resultaten som framkom i artiklarna framställdes utan att 

implementera författarnas egna värderingar och förställningar. Både positiva och negativa 

resultat från artiklarna presenterades i litteraturstudiens resultat i enlighet med The World 

Medical Associations (WMA) (2008) grundläggande forskningsetiska principer. Två artiklar 

med hög kvalitet vid granskningen hade bristande information gällande etiskt resonemang. 

Mejl skickades till respektive författare dock uteblev svar, vilket resulterade i att dessa 

exkluderades.  
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6. Resultat 
 

Studiens analys resulterade i två kategorier där kvinnorna skattade sin livskvalitet dels som 

försämrad och dels som förbättrad efter diagnostiserad bröstcancer. Analysen gav även ett 

antal underkategorier som påvisade likheter och olikheter gällande kvinnors livskvalitet. 

I kategorin försämrad livskvalitet framkom sex underkategorier vilka var sjukdomssymtom, 

kroppsuppfattning, medicinsk behandling och omvårdnad samt ålderspåverkan och social 

status. Två underkategorier framkom i kategorin förbättrad livskvalitet vilka var själsligt 

välmående, fysiskt välmående och psykiskt välmående. 

 

6.1 Försämrad livskvalitet 

 

6.1.1 Sjukdomssymtom 

 

Fysiska symtom hos kvinnor såsom förstoppning, muntorrhet och aptitlöshet hade en negativ 

inverkan på deras livskvalitet. Den fysiska smärtan upplevdes som en stor påfrestning 

(Fatone, Moadel, Foley, Fleming & Jandorf, 2007; Sarenmalm, Öhlén, Jonsson & Gaston-

Johansson, 2007). En kvinna i studien uppgav att smärta gjorde henne upprörd, vilket ledde 

till minskad förmåga att hantera sin livssituation (Fatone et al., 2007). De flesta kvinnor 

upplevde en ständig trötthet i samband med sin bröstcancer. Detta resulterade i en betydlig 

energibrist och sömnsvårigheter som försämrade kvinnornas livskvalitet (Fatone et al., 2007; 

Sarenmalm et al., 2007).  

 

Bröstcancerdrabbade kvinnor med psykisk ohälsa hade svårt att hantera sin sjukdom vilket 

resulterade i ett försämrat psykiskt mående (Sarenmalm et al., 2007).  Symtompåverkan 

genererade stress hos kvinnor och därmed en försämrad livskvalitet (Sarenmalm et al., 2007; 

Vilhauer, 2008). Bröstcancer hade ett negativt inflytande på kvinnornas livskvalitet. 

Sjukdomen gav upphov till fler konsekvenser som exempelvis reducerad arbetsförmåga, 

förlust av kroppsfunktioner och dödsångest (Vilhauer, 2008). Metastaserad bröstcancer 

påverkade kvinnornas hälsoupplevelse negativt, vilket medförde en lägre skattning av 

livskvaliteten (Salonen, Tarkka, Kellokumpu-Lehtinen, Åstedt-Kurki, Luukkaala & 

Kaunonen, 2009). Flertalet kvinnor upplevde oro och ångest över sin sjukdom (Sarenmalm et 
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al., 2007). Ju fler upplevda bröstcancerrelaterade symtom desto sämre skattades livskvalitet 

(Janz et al., 2007). 

 

6.1.2 Kroppsuppfattning 

 

En del kvinnor kände sig stigmatiserade på grund av förlust av sina bröst eller någon form av 

cancerbehandling. Känslan av att vara annorlunda resulterade i en försämrad livskvalitet 

(Waljee, Ubel, Atisha, Hu & Alderman, 2011). Bröstcancern påverkade kvinnornas självbild. 

Borttagande av ett eller båda brösten resulterade i upplevelsen av förlorad kvinnlighet (Fatone 

et al., 2007). Bröstkirurgiform och adjuvant behandling hade en negativ inverkan på 

kvinnornas kroppsuppfattning. En negativ kroppsbild dominerade bland de kvinnor som 

genomgick mastektomi (Salonen, Kellokumpu-Lehtinen, Tarkka, Koivisto & Kaunonen, 

2010; Salonen et al., 2009). Förlust av håret som en konsekvens av behandlingsbiverkningar, 

gjorde att kvinnorna identifierade sig med sjukdomen vilket upplevdes som besvärligt (Fatone 

et al., 2007). Detta identifierades också hos kvinnor med hormonell och cellgiftsbehandling 

(Salonen et al., 2010).  

 

6.1.3 Medicinsk behandling och omvårdnad 

 

Kvinnor som genomgick axillär kirurgi upplevde minskad rörlighet, vilket resulterade i 

problem med exempelvis vardagliga inköp och att duscha (Larsson, Sandelin & Forsberg, 

2010). Preoperativt underskattade kvinnorna sin postoperativa livskvalitet, särskilt vid 

mastektomi. Kvinnor som genomgick bröstbevarande kirurgi eller som mastektomiopererades 

direkt förutspådde en högre livskvalitet än kvinnor som genomgick en senare mastektomi 

eller rekonstruktiv kirurgi (Waljee et al., 2011). Tiden innan beslut om behandling upplevde 

kvinnorna som besvärlig. Bröstcancern var det som styrde och hade kontroll över deras liv 

(Roberts et al., 2006). Kvinnor som blev utsatta för utebliven vård i form av brist på 

information gällande sjukdomen och behandlingen angav en sämre livskvalitet (Waljee et al., 

2011). 

 

6.1.4 Ålderspåverkan och social status 

 

Yngre kvinnor var de som led mest av trötthet i jämförelse med äldre kvinnor. Dock uppgav 

yngre kvinnor med få symtom en sämre livskvalitet. Yngre kvinnor med dålig hälsostatus vid 

diagnos upplevde sina symtom värre och mer påfrestande vilket påverkade deras liv negativt 
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(Janz et al., 2007). Menstruerande kvinnor uppgav en betydande oro över sin kroppsbild och 

sin sexuella funktion till skillnad från postmenopausala kvinnor. Kvinnor med yrkesutbildning 

skattade livskvalitet lägre än kvinnor med akademisk utbildning (Salonen et al., 2009). Sämre 

kroppsuppfattning upplevdes i störst utsträckning av arbetande kvinnor, vilket medförde att de 

hade en försämrad livskvalitet i relation till pensionerade kvinnor. Arbetsstatus och 

minderåriga barn hade en negativ påverkan på kvinnors livskvalitet (Salonen et al., 2010). 

Kvinnor upplevde en oro över förlust av självständighet då deras arbetsförmåga blev 

begränsad till följd av bröstcancern (Fatone et al., 2007). 

 

6.2 Förbättrad livskvalitet 

 

6.2.1 Själsligt välmående 

 

Tron till Gud användes som en styrka som hjälpte flera kvinnor att hantera sin sjukdom. 

Kvinnor var väldigt tacksam gentemot Gud, dem menade att deras tro ledde till ett bibehållet 

välmående trots sin bröstcancer, vilket resulterade i en förbättrad livskvalitet (Fatone et al., 

2007). 

 

6.2.2 Fysiskt och psykiskt välmående 

 

Kvinnors upplevelse av sömnsvårigheter minskade med tiden till följd av reducerat antal 

behandlingar (Janz et al., 2007). God omvårdnad i form av detaljerad information om 

behandling samt en möjlighet att välja behandling och därmed vara deltagande, betraktade 

kvinnorna som väsentligt. Detta ökade deras inre styrka och på så sätt kunde de klara av sin 

aktuella situation. En kvinna utryckte en stor tacksamhet för allt som sjukvården gjorde för 

henne. Radiofrekventablatio behandling minskade kvinnornas oro vilket resulterade i ett 

förbättrat mående. Flera kvinnor påvisade en förbättrad livskvalitet då de bidrog till forskning, 

med syfte att hjälpa andra bröstcancerdrabbade (Roberts et al., 2006).  

 

Kvinnor som erhöll en god omvårdnad under sjukhusvistelsen ansåg att detta var en 

bidragande faktor till förbättrad livskvalitet. Med tiden förbättrades kvinnornas 

hälsorelaterade livskvalitet, vilket var ett förväntat resultat i studien (Larsson et al., 2010). 

Kvinnor som fick stöd i form av personlig telefonkontakt hade en bättre kroppsuppfattning 

och oroade sig mindre inför framtiden gentemot de kvinnor som erhöll en rutinmässig vård. 

Bröstcancer drabbade kvinnor över 55 år upplevde bättre livskvalitet i relation till kvinnor 
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under 55 år (Salonen et al., 2009). En bättre livskvalitet påvisades hos äldre kvinnor som vid 

tidigare tillfälle hade upplevt sjukdomssymtom (Janz et al., 2007).   

 
 

7. Diskussion 
 
7.1 Metoddiskussion 
 
7.1.1 Studiens design 

 

I enlighet med Forsberg & Wengström (2008) har författarna följt anvisningarna angående 

hur en systematisk litteraturstudie bör genomföras. Aktuell forskning har noggrant analyserats 

och bearbetats med syfte att uppnå en god kvalitet på studien. Med hjälp av genomförd studie 

önskade författarna att läsarna skall få en djupare inblick i kvinnors livskvalitet efter 

diagnostiserad bröstcancer. 

 

7.1.2 Sökningsförfarande och urval 

 

För att få en effektiv databassökning tog författarna del av bibliotekariens kunskaper gällande 

databaser, sökord och sökningsförfarande. Val av databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO 

överensstämde med Forsberg & Wengström (2008) påstående gällande relevanta databaser 

inom omvårdnadsforskning. Dock kan relevant forskning ha utlämnats. Ytterligare databaser 

finns som innehåller studier gällande omvårdnad. Detta skulle kunna ha medfört ett snävare 

resultat och därmed sänkt studiens trovärdighet. Sökorden anpassades även efter respektive 

databas. Upplevelse motsvarade ingen engelsk sökterm, vilket översattes till Experience med 

hjälp av Prismas Engelska Ordbok (1995), användes sedan i form av fritext i sökningarna. 

Fritextsökning tillämpades för att få information om det fanns tillräckligt med material inom 

valt forskningsområde, vilket resulterade, enligt författarna, i ett acceptabelt antal artiklar.  

 

Sökorden prövades även att trunkeras. Dock ansåg författarna att sökningarna utan trunkering 

var mer relevanta i förhållande till valt syfte. I studien inkluderades endast artiklar som 

publicerades mellan åren 2005 till 2011 i enlighet med Forsberg & Wengström (2008) 

rekommendationer. I strävan efter ett brett resultat valde författarna att inte begränsa sitt urval 

gällande ålder, land, kultur och religion, vilket bör öka studiens trovärdighet. I denna 

litteraturstudie inkluderades både kvalitativ och kvantitativ forskning vilket i enlighet med 

Axelsson (2008) kan ses som en fördel och därmed höja studiens trovärdighet.  
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7.1.3 Kvalitetsgranskning 

 

De vetenskapliga artiklar som inkluderades höll en hög kvalitet vid granskningen, vilket i 

enlighet med Forsberg & Wengström (2008) är att föredra då låg kvalitet kan leda till minskad 

trovärdighet. Den kunskap som författarna hade när artiklarna kvalitetsgranskades, skulle 

kunna anses som otillräcklig. Detta skulle eventuellt ha kunnat påverka resultatet av 

granskningen och därmed litteraturstudiens trovärdighet. Två artiklar exkluderades på grund 

av otillräcklig information gällande etiska övervägande. Författarna ansåg att 

forskningsresultat från dessa två skulle kunna ha tillfört ytterligare fakta och därmed bidragit 

till studiens resultat.  

 
7.1.4 Analys 

 
I första skedet av analysen lästes artiklarna förutsättningslöst och individuellt för att sedan 

diskuteras i grupp, enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2008) skulle detta kunna öka 

studiens trovärdighet. Analys av kvantitativa artiklar ansåg författarna vara mer komplext än 

analys av kvalitativa artiklar, då resultatet i de inkluderade kvantitativa artiklarna 

presenterades i texter och tabeller. Författarna använde kurslitteratur och en vetenskaplig 

artikel som stöd i analysen, vilka nämnts tidigare i arbetet. Dock kan eventuellt numeriska 

resultat i de kvantitativa artiklarna ha feltolkats vilket skulle ha kunnat påverka 

litteraturstudiens trovärdighet. Artiklarna söktes endast på engelska, vilket kan ha exkluderat 

relevant forskning som skrevs på andra språk och eventuellt påverkat studiens resultat. 

Engelska är ingen av författarnas första språk vilket skulle kunna resulterat i att 

faktainnebörden i texterna förlorat sin ursprungliga mening och påverkat litteraturstudiens 

trovärdighet.  

 

7.1.5 Överförbarhet 

 

För en relevant överförbarhet bör studiens resultat kunna tillämpas i ett annat sammanhang än 

det som applicerats i studien. En grundlig beskrivning av urval, deltagare, datainsamling och 

analys i studien förutsätter en god överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

Med stöd av Lundman & Hällgren Graneheim (2008) strävade författarna efter att genomföra 

litteraturstudiens moment så noggrant som möjligt, för att uppnå en god överförbarhet. 

Litteraturstudiens artiklar omfattade kvinnor i alla åldrar och olika nationaliteter vilket 

författarna ansåg öka studiens överförbarhet. Resultatet i litteraturstudien ansåg författarna att 
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det borde kunna tillämpas i andra kontexter än studien, exempelvis bland kvinnor med andra 

former av cancer. 

  

7.2 Resultatdiskussion 

 
Syftet med studien var att belysa kvinnors livskvalitet efter diagnostiserad bröstcancer. 

Resultat från de nio inkluderade artiklarna diskuterades med Katie Erikssons omvårdnadsteori 

om lidande som utgångspunkt, samt kvinnors olika förhållande till livskvalitet och dess 

innebörd.  

 
 
7.2.1 Försämrad livskvalitet  

 

Bröstcancerdrabbade kvinnor reagerade olika på de konsekvenser som sjukdomen medför. De 

flesta av kvinnorna uppgav att de hade en försämrad livskvalitet efter diagnos jämfört med 

tiden innan insjuknande. Majoriteten av kvinnorna skattade sin livskvalitet som försämrad, 

vilket författarna ansåg vara ett förväntat resultat.  

 

I flertalet av de inkluderade studierna används olika skattningsskalor för att mäta livskvalitet, 

det vill säga människans fysiska och psykiska välbefinnande. Alla människor är unika och har 

en individuell upplevelse av sin tillvaro, detta innebär att alla kvinnors livskvalitet påverkades 

på olika sätt. Resultatet i litteraturstudien påvisade att majoriteten av de bröstcancerdrabbade 

kvinnor skattade sin livskvalitet som försämrad. Sjukdoms- och behandlingssymtom som 

exempelvis smärta, trötthet, aptitlöshet, muntorrhet och förlust av kroppsfunktioner påverkade 

de drabbade kvinnorna negativt, resultatet blev en lägre skattning av livskvalitet. En del av 

kvinnorna som genomgått mastektomi uppgav en sämre livskvalitet, i jämförelse med de 

kvinnor som erhållit bröstbevarande kirurgi. Detta överensstämmer med Carlsson (2007) där 

det framkom att kvinnor hade en bättre självbild efter rekonstruktiv kirurgi än de kvinnor som 

erhållit mastektomi. Detta är exempel på när både den subjektiva och den objektiva 

livskvaliteten påverkas.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom att en del kvinnor innan behandling skattade den 

förväntade livskvaliteten som negativ. När kvinnorna skattade om sin livskvalitet efter 

genomgången behandling, uppgav de att deras bedömning i hög grad var felaktigt. 

Livskvaliteten upplevdes som mer positiv än förväntat, dock framkom det inte vad det 

berodde på. Författarna ställde sig frågan om det kunde vara exempelvis okunskap, brist på 

 15



 

information och rädsla som orsakade dessa resultat. Eller kunde det vara kvinnans tidigare 

hälsostatus som påverkade deras skattning. Det påvisades i Carlsson & Berndtsson (2008) att 

människor har olika förväntningar och tolkningar av sin tillvaro, tolkningen grundas på 

människans samlade livsupplevelse och utgör grunden för skattning av dennes livskvalitet.    

 

I dagens samhälle råder normer och föreställningar om att utbildning, arbete och familjeliv 

har en positiv inverkan och därmed utgör grunden för ett gott liv, vilket är förenligt med en 

god livskvalitet (Birkler, 2007). Det framkom i litteraturstudiens resultat att arbetsstatus, 

minderåriga barn och utbildningsnivå påverkade kvinnors skattning av livskvalitet. De 

bröstcancerdrabbade kvinnor som uppgav att de inte kunde ta hand om sin familj till följd av 

sjukdomen, skulle i enlighet med Birkler (2007) upplevt en förlust av det som utgör grunden 

för ett gott liv. Resultatet av detta speglades i att de skattade sin upplevda livskvalitet negativ.  

Förlust av arbetsförmåga skulle i enlighet med Carlsson & Berndtsson (2008) upplevas som 

ett nederlag i livet och därmed försämra kvinnans hälsorelaterade livskvalitet.  Författarna 

ställde sig frågorna om det var både fysisk och psykisk påfrestning till följd av sjukdomen 

som påverkade kvinnan negativt samt på vilket sätt detta i så fall hade inverkan.  

 

7.2.2 Lidande 

 

Lidandet är unikt och innebär kamp för varje människa. Den livssituation som människan 

befinner sig i genererar om hon/han ger upp eller går i kamp. Lidandet försvinner om kampen 

upphör (Eriksson, 1994). Författarna anser att varje människa är unik och har en individuell 

upplevelse av sin egen livssituation.  

 

7.2.3 Sjukdomslidande 

 

Sjukdom och behandling kan leda till lidande för människan. Smärta är den vanligaste 

orsaken till sjukdomslidande. Människans uppmärksamhet fokuseras helt på den delen av 

kroppen där smärtan uppstått. Innebörden av detta gör att människan förlorar förmåga att 

bemästra sitt lidande. Andlig och själslig död kan förorsakas av kroppslig smärta. Genom att 

lindra smärta reduceras lidandet (Eriksson, 1994).  

 

Symtom som uppkommit hos kvinnor vid bröstcancer hade en negativ inverkan på deras 

livskvalitet. Den fysiska smärtan var en stor påfrestning som genererade en minskad förmåga 

till att kunna hantera sin livssituation. Symtom som exempelvis energibrist, ständig trötthet, 
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sömnsvårigheter och stress ledde till en försämrad livskvalitet. Utifrån Eriksson (1994) kunde 

dessa symtom definieras som sjukdomslidande. Den kroppsliga smärta bör stå i fokus vid 

lindring av lidandet, samtidigt som det är väsentligt att se människan som en helhet. Även om 

människan inte lider av en kroppslig smärta kan sjukdomslidande upplevas på grund av själva 

sjukdomen och genomgången behandling. Vid lindring av lidande bör omvårdnaden vara 

individuellt anpassad då varje människa är unik och kan lida på olika sätt.  

 

Lidande kan identifieras med en kamp. Ångest, oro och rädsla bör omvandlas till lidande för 

att människan ska gå i kamp med sitt lidande. Lidande är inte synonymt med ångest, däremot 

kan en människa som lider ha ångest. Skam till följd av sjukdom eller behandling kan ge 

upphov till andligt/själsligt lidande (Eriksson, 1994).  Kirurgi och behandlingsform påverkade 

kvinnorna i olika utsträckning, vilket författarna ansåg ofta resultera i en negativ 

kroppsuppfattning. Kvinnornas negativa kroppsuppfattning kan generera ångest, rädsla och 

skam. Förlust av hår som en följd av behandling ansåg kvinnorna vara en psykiskt påfrestande 

situation. Borttagande av ett eller båda brösten gjorde att flera kvinnor identifierade sig med 

sjukdomen, vilket upplevdes som påfrestande både fysiskt och psykiskt. Författarna har en 

stor förståelse för att ovannämnda sjukdomssymtom och biverkningar hade en negativ 

inverkan på kvinnors livskvalitet i samband med deras bröstcancer. Enligt (Eriksson, 1994) 

kan rädsla och skam förstärka kvinnans andliga/själsliga lidande, däremot är ångest inte 

förenligt med lidandet. När kvinnans yttre påverkas exempelvis genom hårförlust kan 

omgivningen identifiera henne med en sjukdom. Detta innebär en stigmatisering vilket kan 

öka hennes lidande och därmed försämra livskvalitet. De kvinnor som känner skam på grund 

av yttre förändringar som följd av sjukdomen, kan gå i kamp med sitt inre för att bemästra och 

övervinna sitt andliga/själsliga lidande.     

 

7.2.4 Livslidande 

 

Ohälsa och sjukdom kan påverka människan livssituation negativt. När livslidande uppstår 

berör det den levande människan och hans/hennes relationer till andra människor. Ovissheten 

gällande sjukdomsutgången kan orsaka ett oerhört livslidande då människan inte vet om 

han/hon kommer att dö eller ej. Detta kan leda till att människor ger upp sin kamp mot 

lidande och därmed förlorar sin andliga/själsliga styrka. Även begränsningar och fara för 

människans existens kan innebära ett livslidande (Eriksson, 1994). 
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I enlighet med Eriksson (1994) kunde livslidande ha uppstått hos de kvinnor som upplevde 

påfrestande symtom, behandlingar och dödsångest vid bröstcancer. En begränsad 

arbetsförmåga orsakad av bröstcancer, skulle kunna leda till oro och förlust av självständighet 

hos den drabbade kvinnan. Detta skulle även kunna göra henne beroende av människor i sin 

omgivning samt vara påfrestande för henne i det vardagliga livet. En begränsad arbetsförmåga 

skulle därmed kunna påverka kvinnans livskvalitet negativt. Livslidande skulle även kunna 

uppstå efter axillär kirurgi, då en del kvinnor inte kunde utföra vardagliga aktiviteter, vilket i 

sin tur påverkade deras livskvalitet negativt. Konsekvenser i form av förlust av 

kroppsfunktioner, nedsatt arbetsförmåga och ständig oro som uppstår vid bröstcancer kunde 

generera en fysisk och psykisk ohälsa. Kvinnan bör vara införstådd och acceptera sitt lidande 

för att våga gå i kamp mot lidandet i strävan efter en bättre livskvalitet. Författarna anser att 

bröstdrabbade kvinnor som har mod att försonas med sin sjukdom, det vill säga lidandet 

skulle kunna leda till att de går i kamp med sjukdomen och därmed bana väg mot att uppnå en 

bättre livskvalitet.          

   

7.2.5 Vårdlidande 

  

Om människan blir utsatt för ett onödigt lidande i samband med vård eller utebliven vård 

uppstår ett vårdlidande. Om vårdpersonalen utövar makt, straff, fördömelse eller kränkning av 

människan uppkommer vårdlidande. Den vanligaste formen av vårdlidande är kränkning av 

människans värdighet, vilket innebär att han/hon förlorar rätten till att vara människa. Genom 

nonchalans från vårdpersonal ske det en direkt kränkning, den indirekta kan ske genom ett 

bristfälligt etiskt förhållningssätt (Eriksson, 1994).   

 

Det förekom kvinnor som upplevt en bristande information från vårdpersonalen gällande sin 

sjukdom och behandling, vilket påverkade deras skattning av livskvalitet negativt. Detta 

skulle kunna anses som en form av vårdlidande och kränkning skulle kunna skett både direkt 

och indirekt. 

 

7.2.6 Förbättrad livskvalitet 

 

En sjukdom behöver inte innebära en försämrad livskvalitet, sjukdom kan generera 

förutsättningar för ett gott liv. Genom sjukdomsinsikt kan människan lära sig att värdesätta 

livet och tillskriva livet en högre nivå (Birkler, 2007), vilket även överensstämmer med 

litteraturstudiens resultat.  

 18



 

 

7.2.7 Själsligt välmående  

 

Med hjälp av människans tro till gud och andlighet kan känslomässigt/själsligt lidande lindras. 

Genom att den sjukdomsdrabbade människan byter fokus från själva sjukdomen till tron på 

Gud, skulle detta kunna innebära ett minskat lidande och leda till en förbättrad livskvalitet 

(Wright, Watson & Bell, 2002). I litteraturstudiens resultat framkom att en del kvinnor hade 

en stark Gudstro vilket hjälpte dem att hantera sin sjukdom och livssituation som därmed 

bidrog till en förbättrad livskvalitet. Författarna ställde sig frågorna om de som inte är troende 

har en sämre livskvalitet än de som är troende. Kan den drabbade kvinnan få en förbättrad 

livskvalitet även om hon bara söker tilltro och stöd hos exempelvis en vän, anhörig eller 

sjuksköterska och därmed uthärda sitt lidande. I enlighet med Wright et al. (2002) skulle den 

drabbade kvinnan kunna uppleva en bättre livskvalitet om hon får stöd från sin familj. Alltså 

skulle bröstcancerdrabbade kvinnor kunna uppnå ett själsligt välmående, oavsett om de är 

troende eller ej.      

 

7.2.8 Fysiskt- och psykiskt välmående 

 

I litteraturstudiens resultat framkom det, att de kvinnor som fått en god omvårdnad, detaljerad 

information angående sin sjukdom och som aktivt deltog i valet av sin behandling påvisade ett 

förbättrat fysiskt och psykiskt välmående. Detta genererade i sin tur en bättre hälsorelaterad 

livskvalitet. Hallén (2008) påvisar att preoperativ omvårdnad kan bidra till en positiv 

utveckling för människan då han/hon får ta del av information och kunskaper gällande sin 

sjukdom. Information i både skriftlig och muntlig form bör leda till att människan kan känna 

sig lugnare och välinformerade. Genom ett aktivt deltagande av den som tar emot vård bör 

exempelvis praktisk undervisning leda till en ökad medvetenhet om sin sjukdom. Detta 

överensstämmer även med Erikssons (1994) påstående, om vårdpersonal eftersträvar god vård 

uteblir vårdlidandet, vilket genererar ett minskat lidande för människan. Författarna anser att 

detaljerad information och delaktighet är grunden för god omvårdnad. I strävan efter att hjälpa 

den bröstcancerdrabbade kvinnan att uppnå en god livskvalitet, bör alla som kommer i 

kontakt eller vårdar henne ha detta i åtanke. 

 

I litteraturstudiens resultat påvisades att sjukdomserfarenheter hos kvinnor över 55 år, 

generellt sätt genererade en bättre livskvalitet än hos kvinnor under 55 år. Detta 

överensstämmer med Carlssons (2007) påstående att en ökad sjuklighet och begränsad 
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funktionell förmåga hos äldre människor kan underlätta deras hantering av aktuell sjukdom, 

vilket skulle kunna bidra till en bättre livskvalitet. Det är även förenligt med Erikssons (1994) 

teori att mening i människans lidande kan infinna sig om han/hon är försonad med sin 

sjukdom eller livssituation. Författarna ställde sig frågorna om åldrande gör människan mer 

försonad med sin aktuella livssituation och om livserfarenheter därmed kan leda till att 

han/hon lättare accepterar sin cancersjukdom.    

 

8. Slutsatser 
 
 

I studiens resultat framkom två kategorier där bröstcancerdrabbade kvinnor skattade sin 

livskvalitet dels som försämrad och dels som förbättrad. Resultatet påvisade även ett antal 

underkategorier som konstaterade likheter och olikheter gällande kvinnors livskvalitet. I 

kategorin försämrad livskvalitet framkom sex underkategorier vilka var sjukdomssymtom, 

kroppsuppfattning, medicinsk behandling, omvårdnad, ålderspåverkan och social status. Två 

underkategorier framkom i kategorin förbättrad livskvalitet vilka var själslig välmående och 

fysisk- och psykisk välmående. Utifrån resultatet konstaterades att majoriteten av kvinnorna 

värderade sin livskvalitet som försämrad efter diagnostiserad bröstcancer. Kvinnors åldrande, 

erfarenheter och andlighet hade en positiv inverkan på deras livskvalitet.  

 

I studiens resultat framkom i störst utsträckning sjukdomslidande och livslidande, däremot 

förekom inte vårdlidande i lika stor utsträckning. Kvinnors eventuella psykiska och fysiska 

besvär som uppstod vid bröstcancer kan vara orsaken till deras lidande. En förändrad 

livssituation och ovissheten inför framtiden kan bidra till ett ökat psykiskt lidande. Smärta, 

behandlingar, sjukdomsbiverkningar och eventuella komplikationer efter behandling kan leda 

till ett ökat fysiskt lidande. Denna litteraturstudie önskar författarna skall ses som en resurs till 

dem som kommer i kontakt och vårdar bröstcancerdrabbade kvinnor. 

 

9. Förslag till fortsatt forskning 
 

Författarna anser att en ökad insikt och förståelse behövs för att kunna hjälpa den drabbade 

kvinnan till en godtagbar livskvalitet. Det har framkommit i den genomförda litteraturstudien 

att ålder och livserfarenhet har olika påverkan på kvinnornas livskvalitet. Dock beskrivs inte 

detta ingående och vad det är exakt som påverkar. Författarna skulle önska att ålders- och 

livserfarenhetsrelaterade faktorer som påverkar den bröstcancerdrabbade kvinnans livskvalitet 
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undersöks och utforskas ytterligare. Förhoppningsvis skulle fortsatt forskning inom detta 

område skapa positiva förutsättningar för de drabbade kvinnorna och därigenom bör deras 

hälsa främjas. Författarna anser att en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats bör 

användas för att få en fördjupad analys och resultat inom forskat ämne. Studien skulle med 

fördel kunna genomföras via intervjuer eller fokusgrupper. Detta för att få en närmare och 

djupare förståelse för den bröstcancerdrabbade kvinnan. Syftet med studien skulle kunna vara 

att belysa hur åldrande och livserfarenheter påverkar bröstcancerdrabbade kvinnors skattning 

av livskvalitet. 
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T., Koivisto, 
A-M., & 
Kaunonen, M 
 

Telephone 
Intervention and 
Quality of Life 
in Patients With 
Breast Cancer 
 

Att undersöka 
effekten av 
telefonsupport 
gällande patienters 
livskvalitet en vecka 
efter bröstcancer-
operation 
 

Kvantitativ kvasi- 
experimentell studie 
där 228 patienter 
varav 120 ingick i 
interventionsgruppen
, 108 ingick i 
kontroll-gruppen. 
Patienterna fyllde i 
enkäter, de som 
tillhörde 
interventionsgruppen 
fick även telefonstöd 
en vecka efter 
operation. 

 Det fram kom att 
interventionsgruppen 
hade en betydligt bättre 
kroppsuppfattning, 
oroade sig mindre 
angående framtiden 
samt hade mindre 
postoperativa 
biverkningar än 
kontrollgruppen. 

Hög 
 

6. 2010 
Finland  
 
Journal Of 
Clinical 
Nursing 

Salonen, P., 
Tarkka, M-T., 
Kellokumpu-
Lehtinen, P-
L., Åstedt-
Kurki, P., 
Luukkaala, T., 
& Kaunonen, 
M. 

Changes in quality of 
life in patients with 
breast cancer 

Att beskriva och 
jämföra förändringar 
i livskvalitet hos två 
grupper patienter 
med bröstcancer och 
identifiera faktorer 
som påverkar 
livskvalitet negativt. 

Kvantitativ kvasi-
randomiserad 
longitudinell studie 
där 164 kvinnor 
inkluderades, 85 av 
dessa ingick i inter-
ventionsgruppen och 
79 ingick i kontroll-
gruppen. Inter-
ventionsgruppen fick 
telefonutbildning en 
vecka efter operation 
och personligt stöd-
samtal sex månader 
efter operation. 

Det framkom att sex 
faktorer där bland annat 
utbildning, 
anställningsform och 
behandling har en 
negativ påverkan på 
kvinnornas livskvalitet. 
Studien påvisar även 
vikten av att identifiera 
förändringar gällande 
livskvalitet hos kvinnor 
med bröstcancer, som 
har svårare att anpassa 
sig till att leva med 
bröstcancer. 

Hög 



 

 

 
Nr. 

Publikationsår 
Land 
Tidskrift 

Författare Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

7. 2007 
Sverige 
 
Journal of Pain 
and Symptom 
Manage- 
ment 

Sarenmalm 
Kenne, E., 
Öhlén, J., 
Jonsson, T., 
& Gaston-
Johansson, 
F. 
 

Coping with 
Recurrent Breast 
Cancer: 
Predictors of 
Distressing 
Symptoms 
and Health-Related 
Quality of Life 
 

Att undersöka 
hälsorelaterad 
livskvalitet hos 
postmenopausal
a kvinnor med 
återkommande 
bröstcancer. 
 

Kvantitativ studie 
med konsekutivt 
urval. 56 kvinnor 
inkluderades. 

Det framkom att kvinnor 
lider av symtom som 
exempelvis trötthet, ångest, 
depression, smärta och 
sömnsvårigheter tillföljd av 
sjukdomen vilket påverkade 
deras hälsorelaterade 
livskvalitet negativt. 
 

Hög 
 

8. 2008 
USA 
 
Palliative and 
Supportive Care 

Vilhauer. 
R.P. 
 

A qualitative study 
of the experiences 
of women with 
metastatic breast 
cancer 
 

Att undersöka 
kvinnors 
erfarenheter 
efter diagnos 
metastaserad 
bröstcancer. 
 

Kvalitativ studie, 
telefonintervjuer 
med 14 kvinnor som 
rekryterades via en 
större onlinestudie. 
 

Kvinnorna upplevde efter 
diagnos bland annat rädsla 
för att dö, oro för sin 
sjukdom, stress och hade i 
flertalet fall en negativ 
kroppsbild. 
   

Hög  
 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 
USA 
 
Annals of 
Surgical 
Oncology 
 

Waljee, J.F., 
Ubel, P.A., 
Atisha, 
D.M., Hu, 
E.S., & 
Alderman, 
A.K.  

The Choice for 
Breast Cancer 
Surgery: Can 
Women Accurately 
Predict 
Postoperative 
Quality of Life and 
Disease-Related 
Stigma 

Att beskriva  
kvinnornas 
upplevda 
prognos 
gällande 
livskvalitet 
relaterad till 
bröstcancer 
behandling. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 
baserad på 1000 
kvinnor medverkan. 
Kvinnorna som 
deltog i studien 
tillfrågades genom 
intervjuer samt via 
post. 

Det framkom att kvinnor 
preoperativt konstaterade en 
felaktig postoperativ 
livskvalitet oberoende 
kirurgisk metod. 

Hög 
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