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Sammanfattning 
Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige och var 

tionde kvinna riskerar att drabbas någon gång under sitt liv. Att drabbas av svår 

sjukdom innebär en avvikelse från det normala livet och leder till en omtolkning av de 

egna livsvillkoren. Som teoretisk förankring användes Katie Erikssons teori om lidande. 

Syfte: Syftet med denna studie var att belysa kvinnors upplevelser av att ha drabbats av 

bröstcancer. Metod: I den systematiska litteraturstudien granskades och analyserades 12 

vetenskapliga artiklar som hämtades ur databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. 

Resultat: Analysen resulterade i fem kategorier: existentiella och emotionella 

upplevelser, upplevelser i samband med vård och behandling, sociala relationer, 

identitetsförändring och meningsskapande strategier. I resultatet framkom det att 

cancerbeskedet framkallade starka reaktioner och känslor av chock och dödsångest. 

Många kvinnor upplevde att hela livet påverkades och att den egna identiteten 

förändrades. Slutsats: Att få en inblick i den enskilda individens upplevelse av sin 

sjukdom är av stor betydelse för såväl personal som patient. Att se människan bakom 

sjukdomen möjliggör en god vårdrelation och en god vård. Ett arbetssätt som möjliggör 

samtal utöver den direkta omvårdnaden samt uppföljningssamtal efter avslutad 

behandling, kan minska risken att patienten lämnas ensam med eventuella frågor och 

tankar.  
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1 Inledning 
Svår sjukdom drabbar människor ofta abrupt och obarmhärtigt utan att ta hänsyn till var 

människan befinner sig i sitt liv. Det skakar om individens tillvaro och kan 

inledningsvis försätta honom eller henne i chock. En sådan sjukdom är bröstcancer 

vilket är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. Var tionde kvinna 

riskerar att drabbas någon gång under sitt liv (Järhult & Offenbertl, 2006). Vi har i den 

verksamhetsförlagda utbildningen inom sjuksköterskeprogrammet mött patienter med 

bröstcancer och andra svåra sjukdomar.  I vårdverkligheten upplevde vi att dessa 

patienters upplevelser ofta inte lyftes fram i ljuset. Vi uppfattade det som om det 

stundtals fanns en rädsla eller okunnighet från vårdpersonalens sida att se till patientens 

hela upplevelse av sjukdomen. Vi ville öka våra kunskaper kring hur kvinnor med 

bröstcancer upplever den första tiden efter diagnosen för att bättre kunna möta dessa 

kvinnors behov.  

 

2 Bakgrund 

 
2.1 Bröstcancer 
Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen bland kvinnor och är i Sverige den 

vanligaste dödsorsaken för kvinnor i medelåldern (Bergh & Emdin, 2008). Sedan 1960-

talet har antalet bröstcancerfall fördubblats och årligen nydiagnostiseras cirka 8000 

kvinnor i Sverige (Socialstyrelsen, 2013). 80% av de som drabbas är över 50 år. Endast 

5% av de som drabbas är under 40 år (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2009). 

Riskfaktorer för att drabbas av bröstcancer är bland annat livsstilsfaktorer, vilket 

förklarar varför fler drabbas i västvärlden än i övriga världen (Bergh & Emdin, 2008). 

Detta har bland annat att göra med intag av energirik kost samt brist på motion, vilket i 

sin tur ger övervikt. Övriga riskfaktorer är tidig menstruationsdebut, sen menopaus, 

behandling med den äldre generationens p-piller samt hormonell 

substitutionsbehandling med östrogen och/eller gestagen. 5-10% av bröstcancerfallen 

uppskattas ha genetiska orsaker (Bergh & Emdin, 2008). 

Det vanligaste symtomet är en palperbar knöl i bröstet eller i armhålan. Bröstet kan 

också uppvisa andra förändringar såsom indragen hud, blödning eller flytning från 

bröstvårtan. Bröstet kan också kännas större eller hårdare (Cancerfonden, 2013).  
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2.2 Diagnostik 
Tre delar ingår i den trippeldiagnostik som används för att fastställa att det rör sig om 

bröstcancer. Det första är den kliniska undersökningen då läkare palperar bröst samt 

armhålor för att finna eventuella knölar (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2009). 

Kvinnor uppmanas att själva känna igenom sina bröst regelbundet för att i ett tidigt 

skede upptäcka eventuella förändringar (Cancerfonden, 2013). Den andra delen som 

ingår i trippeldiagnostiken är mammografi där majoriteten av bröstcancerfallen 

upptäcks, det vill säga cirka 65-70% (Bergh & Emdin, 2008). Det rekommenderas att 

alla kvinnor mellan 40 och 74 år ska genomgå mammografiundersökningar med högst 2 

års intervall (Socialstyrelsen, 2007). Den tredje och sista delen av trippeldiagnostiken är 

den vävnadsbiopsi som tas efter att en misstänkt cancertumör har lokaliserats (Bergh & 

Emdin, 2008). 

 

2.3 Behandling 
Kirurgi är grunden för behandling och denna varierar i omfattning beroende på 

tumörens storlek och om det föreligger spridning till lymfkörtlarna. Med så kallad 

bröstbevarande kirurgi som kan genomföras då tumören är mindre än 3-4 cm tas endast 

den del av bröstet bort där tumören är belägen. Detta är en effektiv behandling samtidigt 

som den inte ger lika stora kosmetiska konsekvenser som mastektomi. Sentinel node-

tekniken har slagit igenom (Järhult & Offenbartl, 2006). Genom denna teknik 

identifieras den första lymfkörtel som bröstcancern dränerar till. Körteln tas sedan bort 

och skickas för patologkonsultation under pågående operation och konstateras den vara 

fri från cancer, görs ingen vidare lymfkörtelutrymning (Cancerfonden, 2012).  

 

2.4 Att drabbas av svår sjukdom 
Att drabbas av svår sjukdom innebär en fundamental förändring och omtolkning av de 

egna livsvillkoren. Sjukdomen är en avvikelse från det normala livet och leder på så sätt 

till en nedbrytning av den grund människan står på. En sjukdom kan inte reduceras till 

enbart en biologisk process, utan innefattar även i hög grad individens upplevelser och 

tankar kring situationen (Svenaeus, 2003). Arlebrink (2012) betonar att människan är 

både kropp och själ som är förankrade med varandra och vid svår sjukdom upplevs 

lidandet både på ett fysiskt och mentalt plan.  
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Katie Erikssons (1994) syn på lidande är att detta fenomen ingår som en naturlig del i 

den mänskliga existensen och att ett uthärdligt lidande även kan vara förenligt med 

hälsa. Både lidande och hälsa anses vara delar i en lidandets kamp som metafor för 

kampen om fortsatt liv. Det står mellan att kämpa för ett fortsatt liv eller att ge upp och 

välja ett icke liv. När sjukdom drabbar rubbas människans helhet. Eriksson (1994) 

beskriver lidandet utifrån tre olika nivåer, utifrån de strategier som individen använder 

för att hantera sitt lidande. Att ha lidande innebär att vara främmande för sitt eget inre 

och istället drivas av yttre omständigheter. Lidandets andra nivå kallas att vara i lidande 

och kännetecknas av att kortvarigt tillfredsställa de egna behoven för att få till stånd en 

viss ro i relation till lidandet. Den tredje nivån är att varda i lidande och kännetecknas 

av att kämpa för sitt liv och att låta hoppet övervinna hopplösheten. Går människan 

segrande ur denna kamp integreras lidandet som en del av en ny helhet och lidandet 

tillskrivs en mening (ibid.).  

 

Eriksson (1994) beskriver också tre specifika typer av lidande som återfinns i 

vårdsammanhang. Sjukdomslidande uppstår i samband med sjukdom eller behandling 

och innefattar såväl kroppslig smärta såsom själsligt och andligt lidande. Kroppslig 

smärta är en vanlig form av sjukdomslidande och påverkar människan i sin helhet. Vid 

svår kroppslig smärta har individen svårare att bemästra lidandet på grund av att alla 

krafter går åt till att uppmärksamma det onda i kroppen. Det kan i förlängningen leda till 

både själslig och andlig död. Det själsliga och andliga lidandet menar Eriksson (1994) 

uppstår som en konsekvens av att den sjuke upplever förnedring, skam eller skuld 

kopplat till sjukdomen eller behandlingen. Detta lidande liknar vårdlidande då 

vårdpersonal kan orsaka denna typ av lidande då de uppträder fördömande. Det själsliga 

och andliga lidandet kan också uppstå inom individen eller till följd av den sociala 

omgivning som patienten befinner sig i.  

 

Eriksson (1994) beskriver ingående vårdlidandet som hon menar är ett onödigt lidande, 

där patienten fråntas sin värdighet eller kränks på olika sätt i samband med vård. 

Patientens möjlighet till att vara människa och att använda sina krafter till att nå hälsa 

fråntas denne då värdigheten kränks. Dessa kränkningar kan bestå i att inte värna 

patientens integritet eller att använda opassande ordval. Fördömande eller straff från 

vårdpersonalen kan också orsaka vårdlidande och uppstår som en konsekvens av att 

patienten i något avseende inte handlat såsom vårdpersonalen önskat. Ett vanligt straff 
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som Eriksson (1994) nämner är att vårdpersonalen nonchalerar patientens behov eller 

önskemål. Maktutövning skapar också vårdlidande, då det tvingar patienten till saker 

mot dennes vilja. Här fråntas patienten sin frihet och ett exempel kan vara då patienten 

tvingas rätta sig efter rådande rutiner på en avdelning. Vårdlidande kan även bero på att 

vården har uteblivit, i stor eller liten grad (ibid.).  

 

Livslidande är relaterat till livet i stort och kan röra sig om att ha drabbats av svår 

sjukdom, förlorad mening till följd av en stor förändring i livet eller att inte bli älskad. 

Vid svår sjukdom då det egna livet är hotat kan känslor av rädsla och hopplöshet 

uppkomma. Ovissheten om och när livet ska nå sitt slut innebär ett stort livslidande. 

Livslidande kan även uppstå då människan har förlorat sina möjligheter till att vara en 

del av en gemenskap eller då hon inte känner sig sedd (Eriksson, 1994). 

 

3 Problemformulering 
Diagnosen bröstcancer kan ge upphov till vitt skilda tankar och funderingar hos den 

drabbade. Detta har sannolikt en inverkan på patientens mående som kan vara viktigt för 

vårdpersonalen att känna till. Hur ser upplevelsen ut för de kvinnor som har drabbats av 

bröstcancer? Varför är det viktigt att uppmärksamma dessa upplevelser? En förståelse 

för patientens upplevelser kan vara nödvändigt för att vårdpersonalen ska kunna stödja 

och hjälpa patienten på bästa sätt. En utebliven förståelse för kvinnors upplevelser av att 

ha drabbats av bröstcancer försvårar vårdpersonalens möjligheter till att möta 

patienterna i deras individuella behov av vård. Blir patienterna inte sedda och 

uppmärksammade i sina behov kan det i förlängningen leda till en vård som inte 

tillmötesgår individen.  

 

4 Syfte 
Studiens syfte är att belysa kvinnors upplevelser av att ha drabbats av bröstcancer 

 
5  Metod 
Vi har utgått ifrån Forsberg och Wengströms (2008) beskrivning av systematiska 

litteraturstudier. Detta har inneburit att vi systematiskt har samlat in artiklar från olika 

databaser och dessa artiklar har sedan kritiskt granskats, analyserats och sammanställts 
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5.1  Litteratursökning 
Systematiska sökningar genomfördes under mars månad 2013 i databaserna CINAHL 

(Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature), PsycINFO samt PubMed, då 

dessa anses relevanta inom omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2008). 

Inledningsvis genomfördes fritextsökningar i alla tre databaserna. Sökord som användes 

inledningsvis var breast cancer och breast neoplasms vilket gav många träffar. 

Sökordet newly diagnosed förekom som nyckelord i många av de artiklar som 

synliggjorde kvinnornas upplevelser av att ha drabbats av bröstcancer. Därför valde vi 

att kombinera newly diagnosed med övriga sökord för att begränsa sökträffarna och för 

att rikta fokus på upplevelsen kring att få diagnosen bröstcancer. Vi gick sedan vidare 

med mer riktade sökningar, där vi använde oss av databasernas egna ämnesordlistor för 

att hitta relevanta söktermer. Enligt Forsberg & Wengström (2008) är det ett sätt att 

åstadkomma mer relevanta sökningar och bättre träffar. I Cinahl användes Cinahl 

Headings, i PubMed Svensk MeSH och i PsycINFO Thesaurus. Vi begränsade 

sökningarna till vetenskapliga artiklar som var peer reviewed och för att ytterligare 

avgränsa sökorden och träffarna så användes major concept, explode och subheadings 

(psychosocial factors). Parallellt med sökningarna antecknade vi hur många träffar vi 

fått, vilken databas och vilka sökord som använts samt hur sökorden kombinerats. För 

valda sökord se bilaga A. När träffarna kändes relevanta till syftet sammanställde vi 

dem gemensamt.  

 

Som inklusionskriterier valdes att artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller 

engelska samt utgå ifrån en västerländsk kontext. Deltagare skulle vara 18 år eller äldre. 

Då behandlingsalternativ snabbt utvecklas och därmed tillståndets prognos sågs en vinst 

i att avgränsa sökningen till artiklar publicerade mellan 2000-2013. Vidare har enbart 

artiklar som beskriver upplevelsen hos nydiagnostiserade kvinnor inkluderats utifrån 

tidigare given definition, det vill säga tiden från diagnostillfället och ett år framåt. 

 

Utifrån våra sökträffar gjordes ett urval i flera steg. I första steget gick vi individuellt 

igenom samtliga titlar. De artiklar vars titel svarade an på vårt syfte fördjupade vi oss i 

genom att läsa deras abstract. I en del fall lästes även resultatet i artiklarna för att 

ytterligare kunna bedöma om artikeln var relevant till vårt syfte (Forsberg & 

Wengström, 2008). I nästa steg diskuterades artiklarna gemensamt och därefter valdes 

35 artiklar, som lästes mer noggrant med utgångspunkt från vårt syfte. Efter denna 
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grundliga genomläsning valde vi bort de artiklar som hade alltför starkt betoning på 

enskilda delar av upplevelsen, exempelvis kring strålbehandling eller mastektomi. Vi 

exkluderade även de artiklar där fokus låg på hur kvinnornas upplevelser såg ut efter att 

det gått mer än ett år sedan diagnostillfället. Genomläsningen resulterade i att 23 artiklar 

sorterades bort och kvar återstod 12 artiklar. Samtliga med kvalitativ ansats (se bilaga 

B).  

 

5.2 Kvalitetsgranskning 

Vi kvalitetsgranskade de tolv utvalda artiklarna efter en modell utarbetad av Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011). Efter att ha granskat artiklarna enskilt sammanställdes 

granskningen gemensamt och vi fick då fram en sammanfattande bedömning av 

artiklarnas kvalitet (se bilaga C). Samtliga artiklar granskades och bedömdes vara av 

god kvalitet gällande syfte och resultat, men i vissa fall ansåg vi att det saknades 

utförlig beskrivning av metod, teoretisk förankring eller urvalsstrategi. Dessa artiklar 

bedömdes då vara av medelkvalitet. Totalt bedömde vi att åtta av artiklarna hade hög 

kvalitet och de resterande fyra bedömdes vara av medelkvalitet. Inga artiklar valdes 

bort, utan alla 12 artiklar gick vidare till analys. 

 

5.3 Analys 

I vår systematiska litteraturstudie inspirerades vi av Axelssons (2012) analysförfarande. 

Vi började med att alla läste samtliga 12 artiklar noggrant för att på så sätt bilda oss en 

uppfattning om texten.  Nästa steg var att granska varje enskild artikel och markera de 

delar av resultatet som utgick ifrån kvinnornas upplevelser. De valda delarna 

diskuterades sedan gemensamt för att säkerställa att meningarna speglade artiklarnas 

resultat. Varje enskilt textavsnitt sammanfattades till kortare meningar och skrevs på 

lappar som vi satte upp på väggen för att få en överblick. Meningarna kunde se ut på 

följande sätt: bröstcancerdiagnosen upplevdes som ett hot mot den egna identiteten, de 

som drabbats av bröstcancer upplevde att de tappade kontrollen över sina egna 

känslor, många av kvinnorna upplevde sig inte ha fått tillräckligt med information om 

vissa av bieffekterna av sina behandlingar. Utifrån de innehållsmässiga samband vi 

fann mellan meningarna sorterade vi in dem i åtta grupper som sedan reducerades till 

fem distinkta kategorier. Detta tillvägagångssätt syftade till att skapa en ny helhet av de 

delar vi funnit i resultatet (Axelsson, 2012). Den analys som genomfördes resulterade i 

följande fem kategorier: existentiella och emotionella upplevelser, upplevelser i 
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samband med vård och behandling, sociala relationer, identitetsförändring och 

meningsskapande strategier. 

 

6 Etiska överväganden 
De valda artiklarna utgår ifrån de etiska aspekter som beskrivs av Forsberg och 

Wengström (2008), vilket innebär att vi enbart inkluderat studier som godkänts av en 

etisk kommitté. Vi har även tydligt redovisat samtliga artiklar som ingår i vår studie. 

Vidare har vi redovisat våra resultat på ett så objektivt sätt som möjligt utan att värdera 

eller applicera våra egna uppfattningar på materialet. 

 

7  Resultat 
I följande avsnitt redovisas resultatet utifrån de fem kategorierna. 

 

7.1  Existentiella och emotionella upplevelser 
Många kvinnor upplevde att hela livet förändrades efter bröstcancerdiagnosen. 

Kvinnorna uppgav att de lade mindre vikt vid materiella saker och omvärderade vad 

som var viktigt i livet (Landmark, Strandmark & Wahl, 2001). Somliga kvinnor uppgav 

att deras liv förändrats för all framtid, fysiskt såväl som psykiskt (Boehmke & 

Dickerson, 2006).  

 

Många av kvinnorna kände chock och rädsla i samband med sin bröstcancerdiagnos 

(Kovero & Tykkä, 2002; Kovero, 2007; Dickerson Coward & Kahn, 2005; Landmark & 

Wahl, 2002). Denna rädsla var någonting många kvinnor upplevde redan innan de fått 

diagnosen bekräftad (Dickerson Coward & Kahn, 2005; Kovero & Tykkä, 2002). 

Kvinnorna hade upplevt en känsla av surrealism och misstro då de mottagit diagnosen. 

De befann sig mitt i ett kaos och förlorade kontrollen (Boehmke & Dickerson, 2006; 

Kovero, 2007). Vissa kvinnor upplevde lättnad av att uttrycka sina känslor och gråta 

mycket. Andra ville hålla sina känslor för sig själva, då de menade att de kände sig 

svagare och mer självömkande då de uttryckte dessa känslor öppet (Drageset, Lindstrøm 

& Underlid, 2009). 

 

Många kvinnor upplevde dödsångest efter den initala chocken över att ha fått diagnosen 

bröstcancer (Drageset et al., 2009; Landmark et al., 2001; Kovero, 2007; Dickerson 
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Coward & Kahn, 2005). Kvinnorna upplevde en existentiell medvetenhet där den egna 

döden sågs som en realitet. Dessa kvinnor såg döden i relation till sig själva såväl som 

till sin familj och närstående (Landmark et al., 2001). Somliga kvinnor såg med 

pessimism på tillvaron och upplevde det som svårt att inte föreställa sig det värsta, 

vilket var en snart förestående död. Andra betraktade visserligen döden som ett reellt 

hot, men försökte släppa de tankarna till förmån för en mer positiv syn på livet 

(Drageset et al., 2009). 

 

Synen på framtiden påverkades på många sätt. Kvinnorna hade svårt att föreställa sig 

framtiden. De var koncentrerade på nuet, men försökte ändå se en framtid för sig själva 

(Landmark, et al., 2001). Somliga kvinnor beskrev diagnosen som en förlust som de 

behövde sörja och denna process hindrade dem från att se framåt. Å andra sidan uppgav 

mer än hälften av kvinnorna i samma studie att de såg kirurgi och behandling som 

övergående perioder som utgjorde tillfälliga hinder på vägen innan de skulle återgå till 

sina vanliga liv (Boehmke & Dickerson, 2006). En väldigt konkret konsekvens av 

förändrade tankar på framtiden syns i en studie där några kvinnor uppgav att oron för 

bröstcancern gjorde att de tänkte avstå från att skaffa barn (Kovero, 2007). 

 

7.2  Identitetsförändring 
Många kvinnor upplevde cancerbeskedet som ett hot mot den egna identiteten (Kovero, 

2007; Dickerson Coward & Kahn, 2005; Tighe, Molassiotis, Morris & Richardson, 

2011; Boehmke & Dickerson, 2006). Kvinnorna upplevde att diagnos och efterföljande 

behandling fört med sig en känsla av förlorad normalitet och en förändrad syn på det 

egna jaget (Boehmke & Dickerson, 2006). Vissa kvinnor övervägde att sluta med 

behandlingen på grund av att de massiva biverkningarna ständigt påminde dem om sin 

sjukdom. De ville återfå någon slags normalitet och återvinna den identitet de haft innan 

cancern (McCann, Illingworth, Wengström, Hubbard & Kearney, 2010). Många 

kvinnor upplevde dock att de fick bättre självförtroende och kände sig sedda i sin 

situation (Landmark, Strandmark & Wahl, 2002). Andra kvinnor upplevde att 

självförtroendet sviktade (Landmark, Bøhler, Loberg & Wahl, 2008). Vissa menade att 

självet förändrades och att nya värderingar uppkom, medan andra upplevde att de inte 

förändrades alls som personer och inte heller deras liv. Allt var som vanligt trots 

cancerbeskedet (Kovero, 2007). 
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De kroppsliga förändringar som sjukdom och behandlingar förde med sig hade stor 

inverkan på identiteten. Många kvinnor upplevde en abrupt och svårmanövrerad 

övergång från ”frisk” till ”sjuk” (Boehmke & Dickerson, 2006). Yngre kvinnor hade 

känt sig oövervinnerliga innan diagnosen och kvinnor i alla åldrar som ansåg sig ha 

goda levnadsvanor hade trott sig vara skyddade från sjukdom (Dickerson Coward & 

Kahn, 2005). Den förändrade kroppen hade en tydlig effekt på kvinnornas identitet och 

självbild (McCann et al., 2010). Det finns en koppling mellan fysiska förändringar och 

identitet och självkännedom (Tighe et al., 2011). I en del fall ledde de kroppsliga 

förändringarna även till omvärderingar som rörde sexualiteten som sedan i sin tur 

påverkade kvinnornas identitet (Landmark & Wahl, 2002; Tighe et al. 2011).  

 

7.3  Meningsskapande strategier 

Alla kvinnor hade egna sätt att hantera sin diagnos på. Många använde sig av tidigare 

livserfarenheter för att kunna skapa mening i den uppkomna situationen och hantera de 

känslomässiga svängningarna (Dickerson Coward & Kahn, 2005). Vissa kvinnor hade 

förmågan att behålla en positiv inställning tack vare tidigare erfarenheter. De som 

lyckades med detta upplevde färre fysiska symptom och såg eventuella behandlingar 

som mindre störande i relation till vardagslivet än de som hade en negativ inställning 

(Boehmke & Dickerson, 2006). 

 

Kvinnorna ville genomföra livsstilsförändringar som ett led i kampen för att ta kontroll 

över sin sjukdom. Det kunde handla om motion, kost eller stressreducering. Vissa 

kvinnor mindes hur de hade hanterat svåra situationer tidigare och förlitade sig på 

religion och den egna tron (Dickerson Coward & Kahn, 2005). Det fanns kvinnor som 

intog ett rationellt förhållningssätt som fokuserades kring fakta eller praktisk orientering 

för att hantera situationen (Kovero, 2007). Somliga kvinnor blev istället passiva och 

immobiliserade av sin diagnos och närmade sig behandlingen på ett negativt sätt. Dessa 

kvinnor kunde inte se förbi sin sjukdom (Boehmke & Dickerson, 2006). 

 

Kvinnorna försökte finna mening i sin diagnos genom att försöka förstå och 

rationalisera sina symptom och mer än hälften av dem såg hela upplevelsen som 

någonting övergående, en tillfällig störning i livet (Boehmke & Dickerson, 2006). 

Somliga kvinnor betraktade hela processen som ett tillfälle att lära sig någonting 

(Dickerson Coward & Kahn, 2005). 
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7.4 Upplevelser i samband med vård och behandling 

Vårdpersonalen var den primära källan rörande information kring diagnos och 

behandling (Drageset, Lindstrøm, Giske & Underlid, 2012; Dickerson Coward & Kahn, 

2005; Landmark et al., 2008; Drageset et al., 2009). Det framkom att vårdpersonalens 

expertis var mycket viktig oavsett vilka andra informationskällor kvinnorna hade 

tillgång till och de flesta kvinnorna upplevde att de fått tillräckligt med information 

under hela förloppet (Drageset et al., 2012). Det förekom dock kvinnor som pekade på 

brister i informationen från vårdpersonal. Kvinnorna upplevde att de var tvungna att ta 

reda på mycket själva och lägga energi på att samla information. De beskrev det som en 

kamp mot såväl den egna rädslan som mot sjukhussystemet (Landmark & Wahl, 2002). 

Många kvinnor känner sig överväldigade och förvirrade av den  information de fått och 

hade helst velat få den stegvis. Somliga ville ta del endast av den information som de 

ansåg nödvändig just för tillfället och avstå från information rörande sådant som skulle 

bli aktuellt i ett senare skede, medan vissa ville få all information på en gång (Drageset 

et al., 2009). Vissa  kvinnor upplevde en obalans i den information de fått och eftersökte 

mer betoning på sådant som skulle påverka vardagen, exempelvis olika biverkningar av 

behandling. Kvinnorna menade att det dagliga livet påverkades i högre grad av 

biverkningar som de fick lite eller bristfällig information om, såsom trötthet, än det 

gjorde av de mer synliga effekterna av behandling, såsom håravfall (Tighe et al. 2011). 

Somliga kvinnor kände sig pressade att ta till sig mycket information på kort tid, då de 

måste ta ställning till olika behandlingar. I dessa fall ansågs vårdpersonalen ha ett stort 

inflytande, även om kvinnorna själva måste ta beslut rörande sin egen sjukdom 

(Dickerson Coward & Kahn, 2005). Flera kvinnor betonade vikten av att få saklig 

information om sjukdomsförlopp, prognos och behandling. Även det sätt på vilket 

informationen gavs hade betydelse och den personliga kontakten upplevdes som positiv 

(Kovero & Tykkä, 2002). 

 

Förutom information var det vanligt förekommande att förlita sig på vårdpersonalen när 

det gällde stöd genom sjukdomsprocessen. Många kvinnor upplevde vårdpersonalen 

som tillgänglig och tålmodig och som ett stort stöd, oavsett vilken familjesituation 

kvinnorna levde i (Drageset et al. 2012). Det förekom dock kvinnor som menade att 

vårdpersonalen inte gett dem det stöd de behövde (Kovero & Tykkä, 2002). Några 

kvinnor tvekade inför att ta kontakt med vårdpersonalen, då de kände en oro över att 
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störa. Dessa kvinnor önskade att vårdpersonalen hade varit öppnare för samtal som inte 

enbart rörde den direkta omvårdnaden (Drageset et al. 2012; Landmark & Wahl, 2002). 

Somliga kvinnor upplevde det som mycket positivt att sjukhuspersonal tog kontakt med 

dem på telefon efter avslutad behandling för att fråga hur det gick för dem (Drageset et 

al., 2012). 

 

7.5 Sociala relationer 
Det sociala stödet upplevdes som motiverande och som en källa till livsglädje och 

möttes med tacksamhet av de bröstcancerdrabbade kvinnorna (Dickerson Coward & 

Kahn, 2005; Landmark et al., 2001). Stöd från familjen upplevdes vara av störst 

betydelse för kvinnorna i deras kamp mot sjukdomen, samtidigt som många upplevde 

en bristande förståelse från familj, vänner och kollegor. I vissa fall drog sig även den 

närmaste familjen undan och undvek att prata om sjukdomen  (Landmark et al., 2002). 

De sociala relationerna påverkas på olika sätt efter en bröstcancerdiagnos (Landmark et 

al., 2001; Tighe et al. 2011; Landmark & Wahl, 2002; Drageset et al. 2012). Vissa 

kvinnor upplever att bieffekter av behandlingen, såsom extrem trötthet, förändrar deras 

sociala mönster samtidigt som de känner en press att upprätthålla sina relationer som de 

var innan diagnosen (Tighe et al., 2011). Många kvinnor hade ett behov av att ha någon 

att anförtro sig åt och en eller flera personer som de kunde dela sina tankar med utan att 

behöva förställa sig. Dessa personer behövde inte vara familj eller anhöriga, utan var i 

många fall vårdpersonal eller någon annan som kvinnorna inte hade någon nära 

personlig relation till (Drageset et al., 2012). Många kvinnor lade större vikt vid sina 

mest betydelsefulla relationer efter att ha fått sin diagnos. Brist på energi medförde att 

de blev mer selektiva i sitt umgänge (Landmark et al., 2001). 

 

Nyttan av att träffa andra med liknande erfarenheter betonas av kvinnorna. De upplevde 

att interaktion med andra kvinnor som också drabbats av bröstcancer medförde såväl 

fysiska som psykiska fördelar (Dickerson Coward & Kahn, 2005). 

 

8 Metoddiskussion 
Vi har genomfört en systematisk litteraturstudie baserad på 12 vetenskapliga artiklar. 

Under hela processen arbetade vi alla tre tillsammans och hade en öppen dialog kring 

hur vi uppfattade innehållet i vårt material. 
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8.1 Litteratursökning 
Samtliga artiklar som ingått i studien har haft en kvalitativ ansats. Vi var medvetna om 

detta när vi valde ut våra artiklar och gjorde ändå bedömningen att de kvalitativa 

artiklarna svarade an på vårt syfte i högre grad än de kvantitativa som vi gick igenom. 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) ger studier med kvalitativ ansats en bättre 

förståelse av individers upplevelser och klargör fenomen på ett ingående sätt. Friberg 

(2012) menar att kvalitativa studier ger oss en förbättrad förståelse av patienters 

upplevelser, lidande och behov. De kvantitativa studier vi sållade bort ansågs inte 

fördjupa vår förståelse för vad kvinnor upplever i samband med att de får sin 

bröstcancerdiagnos. De artiklar med kvantitativ ansats som vi funnit under våra 

sökningar bedömdes inte motsvara vårt syfte i tillräckligt hög grad, då de handlade om 

specifika behandlingar eller inte fördjupade förståelsen av kvinnornas upplevelser.  

 

Då vi sökte artiklar strävade vi efter att få så bra träffbild som möjligt. En svårighet 

genom hela sökprocessen var att det svenska ordet upplevelse inte har någon direkt 

motsvarighet på engelska. Ordet experience var användbart, men alltför ospecifikt. Då 

vi sökte på experience i PsycINFO och PubMed så låg fokus inte på omvårdnad och 

svarade därmed inte an på vårt syfte. Med hjälp av utökade sökord försökte vi efter 

bästa förmåga fånga innebörden av vårt syfte för att på så sätt kunna uppfylla målet med 

vår studie. Vi använde oss av databasernas egna ämnesordlistor och av deras 

definitioner av sökord för att säkerställa att de sökningar vi gjorde motsvarade vårt syfte 

och på så sätt gav ett så heltäckande sökresultat som möjligt. Under litteratursökningen 

använde vi oss även av de nyckelord vi fann bland våra träffar för att på så sätt föra 

sökningen framåt. Detta var tidskrävande, men gav oss samtidigt en större bild av 

problemområdet. När vi märkte att samma artiklar började återkomma i sökningarna, så 

bedömde vi att sökningarna var tillräckligt omfattande (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Vi valde att söka artiklar som publicerats mellan 2000-2013 för att kunna utgå ifrån 

aktuell forskning, då behandlingsmetoderna har utvecklats det senaste decenniet. Vi 

valde att enbart inkludera artiklar som utgick ifrån västerländska förhållanden, då 

bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna i västvärlden. Hade vi innefattat även 

andra delar av världen är det möjligt att det hade påverkat resultatet. 
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I vårt slutgiltiga material förekommer flera artiklar av samma författare. Detta var 

någonting vi diskuterade kontinuerligt under hela sökprocessen och vägde för- och 

nackdelar. I slutänden bedömde vi att dessa artiklar dels svarade väl an på vårt syfte och 

även att de skilde sig åt individuellt, vilket gav olika perspektiv på vårt problemområde. 

 

8.2 Kvalitetsgranskning 

För att kunna bedöma kvaliteten på de valda artiklarna så användes en granskningsmall 

utformad av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).  Efter att enskilt ha granskat 

artiklarna var det ibland svårt att enas om deras kvalitetsnivå. För att hantera detta 

diskuterade vi oss fram till en enad ståndpunkt. Detta tillvägagångssätt bidrog till att 

synliggöra styrkor och svagheter i artiklarna. Eventuellt hade en granskningsmall med 

poängsättning kunnat tydliggöra vilka specifika skillnader som fanns mellan våra 

individuella granskningar och förenklat den slutgiltiga bedömningen av artiklarna.  

 

8.3 Analys 
Genom hela analysprocessen arbetade vi induktivt och strävade efter att förhålla oss 

förutsättningslöst till resultatet (Forsberg & Wengström, 2008).  Att kategorisera var 

och en av meningarna var stundtals svårt då en del av dem samtidigt berörde olika 

aspekter av upplevelsen. Ibland fanns det också olika åsikter kring vad meningarna 

handlade om, vilket utmynnade i djupgående diskussioner. Detta var tidskrävande, men 

möjliggjorde olika perspektiv på materialet.  Genom att samtliga författare var 

involverade i analysprocessen tillämpade vi forskartriangulering, vilket bör stärka 

trovärdigheten (Forsberg & Wengström, 2008). Eventuellt hade resultatet sett 

annorlunda ut om inte alla tre hade deltagit under denna process. 

 

8.4 Trovärdighet och överförbarhet 
Via ovan nämnda trianguleringsprocess har arbetet växlat mellan individuellt och 

gemensamt. Genom diskussion och reflektion skapades konsensus över använt material. 

Detta arbetssätt gav även struktur och systematik i själva analysarbetet. Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011) beskriver att forskningsprocessen alltid till viss del är subjektiv, 

trots ett systematiskt arbetssätt. Detta måste läsaren vara medveten om. Vid de tillfällen 

våra åsikter har gått isär så har vi gått tillbaka till materialet och resonerat oss fram till 

en gemensam ståndpunkt. Genom detta arbetssätt har vi i strävat efter att i möjligaste 

mån undvika feltolkningar eller översättningsmissar då majoriteten av våra artiklar varit 
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skrivna på engelska. Processen har varit tidskrävande, men har också gett var och en 

möjlighet att bidra med sitt eget synsätt och säkerställt att alla varit delaktiga genom 

hela bearbetningen.  

 

Vårt material fokuserar på individens upplevelser i samband med diagnos och 

behandling av bröstcancer. Artiklarna rör sig i olika vårdkontexter, men beskriver ändå 

liknande erfarenheter gällande kvinnors tankar och känslor genom denna process. Med 

anledning av detta anser vi att resultaten kan vara överförbara på olika kontexter inom 

bröstcancervården.  

 

9 Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att belysa kvinnors upplevelser av att ha drabbats av bröstcancer. 

Resultatet visade bland annat att cancerbeskedet är förknippat med starka reaktioner och 

känslor, såsom chock, dödsångest och surrealism. Sjukdomsbeskedet upplevdes som ett 

hot mot den egna identiteten, med en tydlig övergång från frisk till sjuk. De kroppsliga 

förändringarna till följd av behandling hade också en stor inverkan på kvinnornas 

identitet och självbild. De flesta upplevelserna relaterat till vården berörde huruvida 

kvinnorna fått tillräckligt med information eller inte. Det framkom att vårdpersonalen 

var ett viktigt stöd i sjukdomen, men också att personalen i vissa fall inte lyckades 

uppmärksamma patienterna i tillräckligt hög grad.  

 

Resultatet visar att beskedet om bröstcancern kom som en total överraskning för många 

kvinnor och väckte existentiella tankar och känslor av omstörtande karaktär. En studie 

visar att 77 % av bröstcancerdrabbade kvinnor upplever psykisk stress efter att ha fått 

sin diagnos med oro, nervositet och sömnproblem som mest framträdande faktorer 

(Goldschmidt Mertz, Envold Bistrup, Johansen, Oksbjerg Dalton, Deltour, Kehlet & 

Kroman, 2012). När en människa lever sitt liv, så följer livet sin gång, men när ett 

besked om sjukdom kommer, så betvivlar individen sig själv och sin egen existens. 

Vardagen förändras radikalt och synen på självet och livet blir mer påtagligt i sin helhet 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Arlebrink (2012) beskriver detta som gränssituationer, då 

en människa inte kan rädda sig undan verkligheten, vilket medför hjälplöshet och 

maktlöshet. Dagens samhälle gör att människa har svårare att förhålla sig till livet och 

döden. Människan stannar inte upp och det ges inte utrymme för att reflektera kring de 

egna existentiella tankarna. Det medför att de istället visas med full kraft vid sjukdom 
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(ibid.). Kopplat till Eriksson (1994) har människan av idag svårt att ge uttryck för sitt 

lidande och sina innersta känslor. Fokus ligger oftast på det kroppsliga lidandet och 

sjukdomen i sig. Detta relaterar till den första nivån av lidande; att ha ett lidande. Då är 

individen inte bekant med sig själv och sina önskningar och ser då inte heller de egna 

möjligheterna. Här är det vanligt att individen inte vill kännas vid sitt lidande och 

istället flyr undan det. Utifrån detta drar vi slutsatsen att människan av idag ofta är 

oförberedd på de svåra tankar och känslor som kan uppstå i samband med svår sjukdom. 

I det moderna västerländska samhället är inte kontakt med svår sjukdom och död ett lika 

naturligt inslag som det var för tidigare generationer.  

 

Vårdaren bör ledsaga sin patient vid beskedet, eftersom vårdaren har erfarenhet av att 

existensens grundbetingelser synliggörs i samband med sjukdomsbeskedet. Med hjälp 

av öppenhet i mötet kan vårdaren lättare ta emot det som väntar (Arman & Rehnsfeldt, 

2011). Enligt Svenska Akademiens ordlista (2011) har det existentiella att göra med 

människans existens. De existentiella frågorna handlar om livets mening, varför 

individen har drabbats, rättvisan i det inträffade och om något hade kunnat göras 

annorlunda för att slippa sjukdomen (Arlebrink, 2012). Eriksson (1994) illustrerar dessa 

situationer då människan blir medveten om sin sårbarhet, liksom inträden på lidandets 

arena. Detta för att betona den dramatik som ett cancerbesked oftast förknippas med. 

Det påverkar livets alla delar, inbegripet den egna personen, kroppen, de egna 

prioriteringarna, relationerna och individens omgivning.  

 

Att drabbas av bröstcancer upplevdes av kvinnorna som en förlust. En förlust som 

behövde sörjas och som hindrade dem från att se framåt (Boehmke & Dickerson, 2006) 

Enligt Ternestedt och Norberg (2009) kan sjukdomstillståndet uppfattas som en förlust 

och innebär ett hot mot individens upplevda verklighet och i förlängningen hela hennes 

identitet. Att få en svår sjukdom innebär en sårbarhet och ett lidande för den som 

drabbas. Eriksson (1994) skriver att det i lidandet finns en sorg över det som redan gått 

förlorat eller det som är på väg att förloras. När något förloras, antingen det är synligt 

eller ej, uppstår lidande.  

 

Vårt resultat visar att dödsångest  var en vanlig reaktion hos kvinnorna i samband med 

cancerbeskedet. Ångest är en vanlig reaktion och ingår i en av de faser som en människa 

ofta går igenom efter att ha fått bröstcancer. Det skiljer sig dock beroende på individen 
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och det varierar hur länge en människa befinner sig i de olika faserna (Bergh, 

Brandberg, Ernberg, Frisell, Fürst & Hall, 2007). De flesta hamnar i en livskris vid 

besked om cancer. Livskrisen innefattar fyra faser; chock, reaktionsfas, bearbetningsfas 

samt nyorienteringsfas. I chockfasen stannar människan upp och blir paralyserad. 

Sjukdomsbeskedet kan för individen förstås på ett intellektuellt plan, men känslorna 

hinner inte med.  I denna fas blir många rationella och försöker skapa någon slags 

ordning i det kaos som uppstått (Sköld Nilsson, 2011).   

 

I vårt resultat kommer det fram att flertalet kvinnor upplevde cancerbeskedet som ett 

hot mot den egna identiteten. Det beskrivs särskilt tydligt av Boehmke och Dickerson 

(2006) där vissa av kvinnorna beskrev det som en övergång från ”frisk” till ”sjuk”. 

Denna typ av förändring kallas för sjukdomsrelaterad transition. Transitioner är 

förändringar i människans sociala status (Ternestedt & Norberg, 2009). Dessa 

transitioner hotar den drabbades identitet, vilket för med sig en sårbarhet (Meleis, 

Sawyer, Im, Hilfinger Messias & Schumacher, 2000). Individens syn på självet blir 

tydligt genom den narrativa identiteten som utgår från livsberättelsen. Livsberättelsen 

utgår från individens livstolkning och inbegriper beskrivningen av det egna livet. 

Genom att den drabbade integrerar det inträffade i livsberättelsen och därmed även i 

identiteten, kan mening i tillvaron återskapas (Ternestedt & Norberg, 2009). Vi kopplar 

detta till Erikssons (1994) beskrivning av att varda i lidande, då människan genom sin 

kamp för livet slutligen lyckas skapa en mening med lidandet. Detta beskrivs som 

försoning. Försoningen innebär skapandet av en ny, omdefinierad helhet och skänker 

befrielse för den lidande. Det ger ett lyckligt slut på lidandets drama och innebär att det 

har skapats en ny meningsfullhet i människans liv där lidandet ingår som en del (ibid.). 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att skapandet av en ny mening i vardagen gör att 

människan bättre kan hantera den egna existensen och livssituationen. Arman och 

Rehnsfeldt (2006) beskriver sökandet efter ny mening som en vändpunkt. Genom att 

vara lyhörd för patientens upplevelser som hör till sjukdomen kan vårdpersonalen hjälpa 

patienten till att skapa en sammanhållen livsberättelse som ger ny mening (Ternestedt & 

Norberg, 2009). Eriksson (1994) beskriver att att vårdaren har en särskild betydelse för 

att lindra patientens lidande genom att ge bekräftelse. Att bekräfta någons lidande är en 

handling som skänker tröst till den som lider och utebliven bekräftelse kan i stället leda 

till ytterligare lidande. Efter bekräftelsen krävs tid och möjlighet att få gå igenom 

lidandets process för att så småningom komma fram till försoningen (ibid.).  
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Det visar sig att de kroppsliga förändringarna och biverkningarna till följd av 

behandling påverkar kvinnors upplevelse av den egna identiteten och självbilden. 

Ternestedt och Nordberg (2009)  definierar identiteten, som hur vi ser på oss själva och 

i relation till omvärlden, men det innefattar även synen på den egna kroppen. Hos Tighe 

et al. (2011) återfinns denna koppling mellan fysiska förändringar och identitet och 

självkännedom. Merleau-Ponty (1997) talar om kroppen som sätet för människans 

upplevelser och för identiteten. Genom det vi upplever med kroppens sinnen skapas en 

bild av oss själva och hur världen omkring oss ser ut. När sjukdom drabbar människan 

förändras upplevelsen av jaget till följd av de kroppsliga förändringarna. Individens 

tillgång till världen förändras (ibid). Exempel på kroppsliga förändringar hos de 

bröstcancersjuka kvinnorna var att tappa håret, mista ett bröst eller gå ner mycket i vikt i 

samband med cellgiftsbehandling. Dessa synliga förändringar kan vara mer tydliga för 

omvärlden och uppmärksammas därför lättare. En del av kvinnorna upplevde att fokus 

från omgivningen ofta låg på de fysiska förändringarna. Själva framhöll de att det mest 

besvärade var den betungande tröttheten och orkeslösheten till följd av behandlingen 

(Tighe et al. 2011). En förändrad kropp gör att människan dels upplever sig själv på ett 

nytt sätt, men även den sociala identiteten förändras då omgivningens uppfattning om 

kroppen förändras (Wiklund, 2003). Här upplever patienten dels ett sjukdomslidande till 

följd av behandlingen och dels ett vårdlidande till följd av att hon inte blir sedd av 

vårdpersonalen i sina upplevda svårigheter (Eriksson, 1994). Svenaeus (2003) 

framhåller att vårdpersonal utöver den medicinska kunskapen även behöver kunskap om 

den enskilda patientens tankar och känslor. Att som vårdpersonal möta en människa 

som är sjuk innebär att ta del av dennes erfarenheter och upplevelser och att i en dialog 

försöka identifiera den betydelse och innebörd som sjukdomen har för just denna 

individ.  

 

Resultatet påvisar att flertalet kvinnor sade sig vara nöjda med vårdpersonalens expertis 

samt deras förmåga och vilja till att svara på frågor. Det fanns dock tendenser i vårt 

resultat som visade på att kvinnor saknade det stöd de behövde i sjukdomen (Kovero & 

Tykkä, 2002). Det förvånade oss att de främsta positiva egenskaperna som förknippades 

med vårdpersonalen var medicinska kunskaper och förmågan till att dela med sig av 

information. Behovet av stöd i existentiella frågor trodde vi skulle vara mer 

framträdande, då kvinnornas upplevelser av existentiella tankar var tydliga i resultatet. 
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Brister i vårdpersonalens förmåga att uppmärksamma patientens existentiella lidande 

och till att se människan som en helhet åsamkar ett vårdlidande (Arman, Rehnsfeldt, 

Lindholm, Hamrin & Eriksson, 2004). Arman och Rehnsfeldt (2006) menar att det hos 

vårdpersonalen kan finnas en rädsla för att åsamka ytterligare lidande om existentiella 

frågor tas upp. Det har dock visat sig att patienter har ett behov av att tala om detta. I en 

studie av Remmers, Holtgräwe och Pinkert (2010) visade det sig att kvinnor med 

bröstcancer önskar att sjuksköterskorna ska uppmärksamma mer än bara de fysiska 

besvären och även se till deras psykiska och emotionella svårigheter. De vill bli sedda 

som individer med sina egna särskilda behov och önskningar. Dahlberg och Segesten 

(2010) pekar på att vårdare ofta skyller på att tiden inte räcker till för att samtala med 

patienter kring deras existentiella tankar.  Det handlar oftare om att vårdaren inte har 

förmågan till att bemöta och skapa ett tillitsfullt möte med sin patient, så att det faller 

sig naturligt. En annan orsak kan vara att vårdaren har svårt att förhålla sig kring dessa 

frågor då han eller hon aldrig ställt sig dessa frågor själv. Detta förefaller då för 

vårdaren som ett obekvämt ämne att diskutera (ibid.). Vi anar att det finns ett behov av 

att vårdaren sätter de egna föreställningarna åt sidan för att istället fokusera på 

patientens upplevelse. Arman och Renhnsfeldt (2006) beskriver det som att vårdaren 

ska ge det lilla extra i vården genom att visa sig som en människa och inte endast utgå 

från sin yrkesroll. Vilket i sin tur kan påverka patienten positivt och skapa en lugnande 

och läkande effekt.  Eriksson (1994) menar att det är medlidandet som ligger till grund 

för det sanna vårdandet. Att ha medlidande med en annan människa kräver mod och 

osjälvisk offervilja av den som vårdar. Syftet med vårdandet är alltid att eliminera det 

onödiga lidandet och att lindra det lidande som inte kan elimineras. 

 

Det framkom att vissa av kvinnorna upplevde det som en kamp att få tillräckligt med 

information från vårdpersonalen (Landmark & Wahl, 2002). Arlebrink (2012) påtalar 

betydelsen av att vårdaren tar det första steget och visar sitt intresse genom att lyssna på 

individens tankar. Det kan underlätta, för den som drabbats att bättre hantera det 

inträffade. Utifrån Katie Eriksson (1994) teori kan detta definieras som ett vårdlidande, 

med ett utövande av makt från vårdpersonalen genom att de undanhåller information. 

Nortvedt och Grimen (2006) ser relationen mellan vårdpersonal och patient som 

naturligt assymetrisk, där vårdpersonalen automatiskt besitter makt i och med deras 

större kunskap och befogenheter.  
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9.1 Förslag på vidare forskning 
Vårt resultat visar att vårdpersonalen påverkar kvinnors upplevelse av cancerbeskedet. 

Det vore därför intressant med mer forskning ur personalens perspektiv för att 

undersöka vilka svårigheter sjuksköterskor och annan vårdpersonal anser att det finns då 

de skall bemöta kvinnor med bröstcancer eller annan svår sjukdom.  

 

10 Slutsats 
Syftet med vår systematiska litteraturstudie var att belysa kvinnors upplevelser av att ha 

drabbats av bröstcancer. Resultatet visar att kvinnor som drabbas av bröstcancer inte 

bara påverkas fysiskt, utan även emotionellt, existentiellt och socialt. Det upplevdes 

som omvälvande och förde med sig många tankar och känslor och det var märkbart att 

kvinnornas identitet förändrades. Individuella skillnader förelåg när det gällde hur 

kvinnorna hanterade sin diagnos. Därför är det extra viktigt för vårdpersonal att sträva 

efter att få en inblick i varje enskild människas upplevelse. Många kvinnor upplevde att 

vårdpersonalen hade en betydande roll när det gällde stöd och information. Att som 

vårdare vara lyhörd för patientens unika upplevelser kan ha en avgörande betydelse för 

hur patienten upplever såväl sjukdom som tillfrisknande. Kvinnorna upplevde i vissa 

fall att det i vårdmiljön inte gavs utrymme för samtal som gick utöver den faktiska 

omvårdnaden. Det finns en risk att de existentiella frågorna inte uppmärksammas då 

fokus för vårdpersonalen verkar ligga på information. Vi är förvånade över att det 

verkar saknas en beredskap för att möta patienterna i de tankar och frågor som 

uppkommer i samband med att de drabbats av bröstcancer. Här behövs det utvecklas ett 

arbetssätt som möjliggör samtal och en tydlighet från personalens sida att deras 

tillgänglighet inte enbart begränsas till den direkta omvårdnaden. Det kan också vara 

viktigt att via uppföljningssamtal efter avslutad behandling följa upp patienten. Detta 

för att minska risken att patienten lämnas ensam med eventuella frågor och tankar.  
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12 Bilagor 
Bilaga A: Databassökning 

 
Tabell 1: Sökningar i Cinahl 

 

 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa artiklar Antal 

använda 

artiklar 

Artikel

nr 

       1 Breast 

neoplasms 

1526 0 0 0 0  

       2 Patient 

satisfaction 

6062 0 0 0 0  

      3               1 and 2 126 126 28 8 2 1, 2 

 

Tabell 2: Sökningar i Cinahl 
Söknr Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal använda 

artiklar 

Artikel 

nr 

             1 Breast 

neoplasms 

1526 0 0 0 0  

             2 Newly 

diagnosed 

2708 0 0 0 0  

             3 Patient 

attitudes  

14141 0 0 0 0  

             4 1 and 2 and 

3 

5 5 4 4 3 5, 6, 7 

 

Tabell 3: Sökningar i Cinahl 
Söknr Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal använda 

artiklar 

Artikel nr 

        1 Breast 

neoplasms 

24400 0 0 0 0  

        2 Life 

experiences 

7220 0 0 0 0  

       3 1 and 2 149 149 32 12 2 10, 12, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

Tabell 4: Sökningar i PsycINFO 
  Söknr Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

använda 

artiklar 

Artikel nr 

           1 Breast 

neoplasms 

6269 0 0 0 0  

           2 Newly 

diagnosed 

1410 0 0 0 0  

           3 1 and 2 156 156 28 9 2 8, 9, 11 

 

Tabell 5: Sökningar i PubMed 
Söknr Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

använda 

artiklar 

Artikel nr 

        1  Breast 

neoplasms 

4703 0 0 0 0  

        2 Newly 95157 0 0 0 0  

        3                     Emotions 85945 0 0 0 0  

        4 1 and 2 

and 3 

21 21 8 4 1 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

Bilaga B: Artikelmatris 
Nr Författare, år, 

land 

Tidsskrift, titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 Kovero, C., & 

Tykkä, E. 2002, 

Norge 

Nordic Journal of 

Nursing Research & 

Clinical Studies/ Vård i 

Norden: To be ill with 

breast cancer. 

Att analysera kvinnornas 

erfarenheter av 

diagnostisering, vårdåtgärder 

och erhållen information i 

samband med insjuknandet i 

bröstcancer. 

Kvalitativ design med ett fenomenologiskt 

perspektiv. Individuella, semistrukturerade 

temaintervjuer med 18 kvinnor som genomgått 

bröstrekonstruktion. Jämförande innehållsanalys 

av data. 

De flesta kvinnorna upplevde diagnosen som en 

chock och en fullständig överraskning. Några av 

kvinnorna beskriver känslor av ångest, sorg och 

rädsla. Snabbt insatt behandling efter diagnosen 

upplevdes som en lättnad. Vissa kvinnor 

upplevde bemötandet av vårdpersonalen som 

positivt, medan andra saknade det stöd som de 

upplevde att de behövde. Kvinnorna upplevde 

ett stort behov av information gällande förlopp, 

prognos och behandling 

Medel 

2 Kovero, C. 

2007, Norge 

Nordic Journal of 

Nursing Research & 

Clinical Studies/ Vård i 

Norden: The Self in 

Change Due to Fateful 

Moments 

Att analysera synen på 

självet och självets 

kris/förändring som en följd 

av insjuknandet i 

bröstcancer. 

Kvalitativ design med fenomenologisk 

utformning. Individuella semistrukturerade 

intervjuer med 18 kvinnor som haft bröstcancer 

och genomgått bröstrekonstruktion. Jämförande 

innehållsanalys av datamaterialet med 

identifiering av centrala teman.  

De flesta kvinnor upplevde diagnosen som en 

chock och det väckte i sin tur antingen känslor 

av hopplöshet och dödsångest eller känslor av 

overklighet och avståndstagande. Några av 

kvinnorna intog ett mer rationellt 

förhållningssätt genom faktaorientering eller 

praktisk orientering. Sjukdomen medförde för 

vissa beslut om livsförändringar, medan andra 

höll fast vid sina vardagliga rutiner. De flesta 

upplevde att sjukdomen medförde förändring i 

hur de var som människor, avseende 

värderingar och förhållningssätt. 

Hög 

3 Dickerson 

Coward, D. & 

L. Kahn, D. 

2005, USA 

Journal of Holistic 

Nursing: Transcending 

Breast Cancer: Making 

Meaning From Diagnosis 

and Treatment 

Att över tid utforska 

kvinnors upplevelser av 

självets förändring i samband 

med att de nyligen har 

drabbats av bröstcancer. 

Kvalitativ longitudinell studie med en 

fenomenologisk inriktning. 14 kvinnor med 

nydiagnostiserad bröstcancer intervjuades 

individuellt vid tre tillfällen; före, under och 

efter de varit med i en stödgrupp för kvinnor 

med bröstcancer. Dataanalys enligt Colaizzis 

fenomenologiska analysmetod. Member-checks 

användes. 

Bröstcancerdiagnosen upplevdes som ett hot 

mot den egna identiteten och förlorad kontroll 

över känslorna. Hela livet upplevdes förändrat 

av diagnosen. Kvinnorna värdesätter stöd från 

familj, vänner och personal samt upplever stora 

fysiska och emotionella fördelar med att 

interagera med andra kvinnor med samma 

diagnos. Det upplevdes pressande att ta beslut 

om behandlingsstrategi utan att ha hunnit sätta 

sig in i information.  

Hög 



  
 

 

 

Nr Författare, år, 

land 

Tidsskrift, titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

4 Landmark, B. 

T., BØhler, A., 

Loberg, K., 

Wahl, A. K. 

2008, 

Storbritannien 

Journal of Clinical 

Nursing: Women with 

newly diagnosed breast 

cancer and their 

perceptions of needs in a 

health-care context 

 

Undersöka hur kvinnor med 

nydiagnostiserad bröstcancer 

upplever sina behov i hälso- 

och sjukvårdssammanhang. 

Kvalitativ deskriptiv design. 2 forskare 

intervjuade en fokusgrupp bestående av 7 

kvinnor med nydiagnostiserad bröstcancer vid 

sex tillfällen med ett intervall på två veckor. 

Diskussionerna bandades och transkriberades 

ordagrant. Dataanalysen bestod av 

innehållsanalys.  

 

Ett flertal av kvinnorna kände en ensamhet efter 

beskedet om bröstcancer. Upplevelser av att 

självförtroendet sviktade och förändrad 

sexualitet relaterat till kroppsliga förändringar. 

Känslor av att inte känna igen sig själv i sin 

vardag. Uttrycker behov av kunskap gällande 

vård och behandling och professionellt stöd till 

hela familjen.  

Hög 

5 Landmark, 

B.T., Wahl, A. 

2002, 

Storbritannien 

Journal of Advanced 

Nursing: Living with 

newly diagnosed breast 

cancer: a qualitative 

study of 10 women with 

newly diagnosed breast 

cancer. 

Att beskriva kvinnors 

upplevelser av att leva med 

bröstcancer. 

Kvalitativ studie influerad av Grounded Theory. 

Semistrukturerade intervjuer tills mättnad i data 

uppnåtts. Det slutgiltiga urvalet bestod av 10 

kvinnor med nyligen diagnostiserad bröstcancer. 

Dataanalysen följde de huvudsakliga stegen i 

Grounded Theory. 

Beskedet om bröstcancer förde med sig 

emotionell obalans och starka reaktioner, såsom 

chock. Kvinnorna värderade de anhörigas stöd 

som viktigast och det kom fram att hela 

familjen runt kvinnan påverkas till följd av 

sjukdomen. Många av kvinnorna kände att de 

fick kämpa för att få nödvändig information 

från vårdpersonalen.  

Hög 

6 Landmark, 

B.T., 

Strandmark, M., 

& Wahl, A.K. 

2001, USA 

Cancer Nursing: Living 

with newly diagnosed 

breast cancer – the 

meaning of existential 

issues. 

Att ge en djupare förståelse 

för de existentiella frågor 

som uppkommer hos kvinnor 

med nydiagnostiserad 

bröstcancer. 

Kvalitativ studie baserad på principer inom 

Grounded Theory. Semistrukturerade intervjuer 

med 10 kvinnor med nydiagnostiserad 

bröstcancer. Dataanlysen följde den ordning i 

Grounded Theory. 

Behovet framträdde av att vara mer selektiv i 

sitt val av umgänge, de viktigaste relationerna 

värdesattes i högre grad. Relationer till andra 

var en källa till stöd och motivation. Kvinnorna 

omvärderade vad som var viktig i livet. Kamp 

för den egna existensen, tvivel och osäkerhet 

inför framtiden samt rädsla för döden. Döden 

som en realitet. Kamp för att hålla negativa 

tankar på avstånd. Många upplevde en stark 

vilja att bli friska. Vissa fann tröst i sin tro. 

Medel 



  
 

 

 

Nr Författare, år, 

land 

Tidsskrift, titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

7 Landmark, 

B.T., 

Strandmark, M., 

& Wahl, A. 

2002, Norge 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences: Breast 

cancer and experiences 

of social support 

Att undersöka 

bröstcancerpatienters 

upplevelser av socialt stöd, 

vilka olika typer av stöd 

detta kan handla om och 

relationen dem emellan. 

Kvalitativ design baserad på Grounded Theory. 

Semistrukturerade intervjuer med 10 kvinnor 

med nydiagnostiserad bröstcancer. Dataanalysen 

baserades på Grounded Theory. 

Med rätt form av stöd kände sig kvinnorna 

sedda och fick bättre självförtroende. Många av 

kvinnorna upplevde det ansträngande att ta hand 

om allt praktiskt som till exempel att få intyg 

till myndigheter. Stöd från familjen upplevdes 

vara av störst betydelse för kvinnorna i deras 

kamp mot sjukdomen. Samtidigt upplevde 

många av kvinnorna att det fanns bristande 

förståelse från deras familj, vänner och 

kollegor. I vissa fall drog sig även den närmaste 

familjen undan och undvek att prata om 

sjukdomen. 

Hög 

8 Drageset, S., 

LindstrØm, 

T.C., & 

Underlid, K. 

2009, 

Storbritannien 

Journal of Advanced 

Nursing: Coping with 

Breast Cancer: Between 

Diagnosis and Surgery 

Beskriva de copingstrategier 

som kvinnor med 

bröstcancer använder från 

tiden de fått sin diagnos tills 

de genomgår kirurgisk 

behandling.  

Kvalitativ deskriptiv studie. Semistrukturerade 

intervjuer med 21 kvinnor med nydiagnostiserad 

bröstcancer. Frågorna handlade om hur de 

upplevt perioden från och med beskedet om 

sjukdomen och hur de har hanterat den 

uppkomna situationen. Data bearbetades med 

hjälp av innehållsanalys. 

Vissa av kvinnorna upplevde att de ville 

avskärma sig från omvärlden. Vissa mådde bra 

av att fritt uttrycka sina känslor och gråta 

mycket medan andra ville hålla känslorna under 

kontroll. Vissa av kvinnorna kände sig 

förvirrade över all information och ville helst få 

lite information i taget, när de var redo för det. 

Andra ville få all information på en gång. 

Hög 

9 Tighe, M., 

Molassiotis, A., 

Morris, J., & 

Richardson, J. 

2011, 

Storbritannien 

European Journal of 

Oncology Nursing: 

Coping, meaning and 

symptom experience: A 

narrative approach to the 

overwhelming impacts of 

breast cancer in the first 

year following diagnosis 

Kartlägga kvinnors 

upplevelser det första året 

efter att de fått bröstcancer.  

Kvalitativ, longitudinell studie. Individuella 

intervjuer med 10 kvinnor med bröstcancer vid 

fyra tillfällen under ett år efter diagnosen. I 

dataanalysen har de använt sig av tematisk, 

narrativ analys.  

Diagnos och behandling påverkar kvinnornas 

relationer, både hemma och i arbetet. Trötthet 

och orkeslöshet hindrade kvinnorna från att vara 

lika engagerade i relationer och lika aktiva i det 

sociala livet. Vissa kände av en social press. De 

kroppsliga förändringarna ledde till 

omvärdering av den egna identiteten. 

Omvärldens fokus låg på de synliga kroppsliga 

förändringarna. Många upplevde att de inte fått 

tillräckligt med information om behandlingens 

bieffekter. 

Medel 



  
 

 

 

Nr Författare, år, 

land 

Tidsskrift, titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

10 McCann, L., 

Illingworth, N., 

Wengström, Y., 

Hubbard, G., & 

Kearney, N. 

2010, 

Storbritannien 

Journal of Clinical 

Nursing: Transitional 

experiences of women 

with breast cancer within 

the first year following 

diagnosis 

Att undersöka 12 kvinnors 

upplevelser av att leva med 

bröstcancer under det första 

året efter erhållen diagnos.  

Kvalitativ, prospektiv och longitudinell studie. 

12 kvinnor intervjuades var och en vid tre 

tillfällen under det första året från att de 

diagnostiserats med bröstcaner. Intervjuerna 

utgick från en intervjuguide och datan 

analyserades utifrån Grounded Theory. 

Vissa kvinnor upplevde att de kroppsliga 

förändringarna påverkade dem i deras 

sexualitet. Vissa kvinnor övervägde att sluta 

med hormonbehandling på grund av de massiva 

biverkningarna trots att de rekommenderades att 

fortsätta med den. Detta för att återfå någon 

slags normalitet och återvinna den identitet de 

haft innan cancern. Medicineringen påminde 

ständigt om deras sjukdom. 

Medel 

11 Drageset, S., 

LindstrØm, 

T.C., Giske, T., 

& Underlid, K., 

2012, USA 

Cancer Nursing: The 

Support I Need 

Beskriva kvinnors 

individuella erfarenheter av 

socialt stöd efter att ha fått 

en bröstcancerdiagnos och 

inväntar kirurgisk 

behandling. 

Kvalitativ, deskriptiv design. Individuella, 

semistrukturerade intervjuer med 21 kvinnor 

som nyligen diagnostiserats med bröstcancer. 

Innehållsanalys av data. 

De flesta av kvinnorna värdesatte kontakten 

med andra kvinnor i samma situation. Viktigt 

att kunna tala öppet med någon. Många hade 

behov av att hela tiden ha ett närvarande stöd. 

De flesta upplevde den närmaste familjen som 

det viktigaste stödet. Vårdpersonalen upplevdes 

som ett viktigt stöd främst gällande information 

och behandling. Vissa var rädda för att störa och 

önskade att vårdpersonalen varit mer 

kontaktsökande. Kontakt med vården när 

kvinnorna befann sig hemma upplevdes positivt 

Hög 

12 Boehmke, 

M.M., & 

Dickerson, S.S. 

2006, USA 

Oncology Nursing 

Forum: The Diagnosis of 

Breast Cancer: 

Transition from Health to 

Illness 

Erhålla en bättre förståelse 

för kvinnors samlade 

erfarenheter av att ha 

drabbats av bröstcancer.  

Kvalitativ studie, baserad på hermeneutisk 

fenomenologi. Individuella intervjuer med 30 

kvinnor med bröstcancer. Dataanalysen bestod 

av tolkning av data enligt en hermeneutisk 

sjustegsprocess, med den hermeneutiska spiralen 

som ett viktigt inslag.  

Hos vissa av kvinnorna fanns en oro för att bli 

lämnad ensam efter avslutad behandling. Med 

de kroppsliga förändringarna förändrades bilden 

av den egna kroppen och gav upphov till en 

känsla av förlorad normalitet. Vissa upplevde 

sig vara förrådda av sina kroppar. Självbilden 

förändrades och vissa av kvinnorna upplevde att 

de hamnade i identitetskris i samband med 

diagnos och behandling. Tack vare tidigare 

livserfarenheter kunde vissa av kvinnorna hålla 

en positiv inställning till behandlingen och 

dessa upplevde färre fysiska symtom och 

mindre påverkan på vardagslivet. Behovet fanns 

att förstå och rationalisera sina symtom för att 

skapa mening i sin diagnos. 

Hög 

 



  
 

 
 

 

Bilaga C: Kvalitetsgranskning 
 

KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER MED KVALITATIV 

METOD 

Granskningsmall: Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad 

omvårdnad: En bro mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval .......................................................................... 

Finns det ett tydligt syfte?       Ja          Nej          

Vet ej 

Patientkarakteristika           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 

- Råder datamättnad? (om tillämpligt)   Ja          Nej          

Vet ej 

- Råder analysmättnad?    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 

- Genereras teori?    Ja          Nej          

Vet ej 

 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................. 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög                    Medel                    Låg 

 

Kommentar........................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................. 

 

Granskare (sign) .................................................... 



  
 

 
 



  
 

 
 

 


