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Abstrakt 
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Sjuksköterskor möter ibland 

patienter med nyligen diagnostiserad bröstcancer. För att dessa patienter ska få ett gott 

bemötande är det viktigt att veta vilka upplevelser som är framträdande. Syftet med 

litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser av att leva med bröstcancer.Studien 

var en systematisk litteraturstudie som grundade sig på resultaten av tio vetenskapliga 

artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Litteraturstudien resulterade i sex 

olika kategorier; Betydelsen av Socialt stöd, Krisen, Familjens betydelse, Viljan att 

leva/Rädslan att dö, Kroppslig förändring och Synen på livet. Resultatet visade att 

patienter med bröstcancer hade ett stort behov av stöd ifrån familj, vänner och 

vårdpersonal. I samband med bröstcancerdiagnosen upplevde många patienter att de 

fick en akut chock och hamnade i en kris. Trots att beskedet om att ha drabbats av 

bröstcancer förändrade hela livssituationen kunde det på sikt ses som en positiv 

erfarenhet där patienter fick en ny syn på livet. Eftersom patienter påtalar vikten av stöd 

även från vårdpersonal är det viktigt för sjuksköterskor att ha kännedom om patienters 

känslor och upplevelser efter att ha fått diagnosen bröstcancer. I den kliniska 

verksamheten behöver sjuksköterskor få utbildning och kunskap om patienters 

upplevelse för att kunna bemöta dessa patienter professionellt. Sjuksköterskor har ett 

ansvar att stötta patienter på ett sätt som gör att de lättare kan hantera sin situation. Det 

kan i sin tur kan öka möjligheten för patienter att finna mening i den upplevda 

erfarenheten.  

 

 

Nyckelord 
Bemötande, bröstcancer, socialt stöd, upplevelse. 
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1 Inledning 
Varje år upptäcks omkring 7000 nya bröstcancerfall i Sverige. Bröstcancer utgör ca 30 

% av all cancer hos kvinnor i Sverige. Förbättrad diagnostik och behandling har trots 

ökat antal fall av bröstcancer lett till minskad dödlighet. Femårsöverlevnaden för 

patienter med bröstcancer är 86 % och tioårsöverlevnaden är 75 % (Socialstyrelsen, 

2007a). Att få besked om att ha bröstcancer innebär att patienter ställs inför en ny 

situation där framtiden plötsligt blir oviss (Tamm, 2002).  

Som sjuksköterskor möter vi ibland patienter med bröstcancer. Författarna upplevelse är 

att alla patienter reagerar olika efter sin diagnos. Patienter kan ha både positiv och 

negativ syn på framtiden. Erfarenheten visar att patienters reaktion ofta speglas av 

tidigare upplevda erfarenheter av sjukdomen. Som sjuksköterskor är det viktigt att veta 

vilka känslor och tankar som är mest framträdande efter cancerbeskedet för att kunna 

bemöta dessa patienter på bästa sätt. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Bröstcancer 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och definieras som en 

elakartad tumör i bröstkörteln. Kända orsaker till bröstcancer är arvsanlag och 

hormoneffekter. Beträffande ärftlighet framgår att kvinnor vars mor eller syster har eller 

har haft bröstcancer löper två till tre gånger större risk att få sjukdomen. Det kvinnliga 

könshormonet östrogen kan stimulera tillväxt av en bröstcancer om dess celler har 

östrogenreceptorer, vilket ofta är fallet. Omkring 65 % av de kvinnor som får diagnosen 

bröstcancer är över 60 år. Vanligtvis börjar tumören som en sakta tillväxande knuta i 

ena bröstet. Brösttumören metastaserar i första hand till lymfkörtlar i armhålan 

(Nationalencyklopedin, 2013). För att diagnostisera bröstcancer används 

trippeldiagnostik, vilket innebär klinisk, radiologisk och morfologisk undersökning. 

Morfologisk undersökning innebär bland annat biopsier. Beroende på tumörens 

omfattning finns olika behandlingsstrategier så som kirurgi, cytostatikabehandling, 

hormonbehandling och strålning (Socialstyrelsen, 2007b). ).  

 

2.2 Kris vid sjukdom  

Ordet kris kommer från grekiskans krisis och betyder avgörande vändning, plötslig 

förändring ödesdiger rubbnning. Krisen kan innehålla två perspektiv, risken och 

möjligheten. En kris är en händelse som utsätter en människas liv för ett riskmoment. 
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När krisen är genomarbetad leder det till större mognad och ökade möjligheter att kunna 

hantera framtida kriser. Många människor lever med föreställningen att inte drabbas av 

sjukdom och ohälsa, vilket är ett naturligt skydd mot oro och stress. Drabbas man av 

bröstcancer, så rubbas den här föreställningen (Tamm, 2002). Att få besked om en 

cancerdiagnos upplevs som en process, inte bara som en enskild händelse. Patienter kan 

uppleva att tiden från misstanke om cancer till ställd cancerdiagnos är värre än just 

själva beskedet. Många patienter saknar stöd och bekräftelse i sin oro, vårdpersonalen 

upplevs fokusera mer på cancerbeskedet (Tobin & Begley, 2008). Krisen som kommer 

efter att ha fått beskedet om en allvarlig sjukdom, skiljer sig inte mycket från andra 

kriser. Vid en sjukdomskris hamnar patienters egen hälsa i fokus och framtiden blir 

plötsligt osäker, vilket kan skapa ångest och ovisshet. Krisens omfattning beror på 

faktorer som till exempel när sjukdomen upptäcks eller hur pass allvarlig sjukdomen är. 

Efter beskedet om bröstcancer kan känslan av hjälplöshet framträda, vilket i sin tur kan 

leda till sårbarhet och otrygghet. Detta i samband med en oviss framtid gör att 

verkligheten kan bli svår att hantera och osäkerheten blir framträdande. I en 

sjukdomskris är det inte ovanligt att ständigt leva i ovisshet, då utgången av sjukdomen 

inte kan förutspås. Den här osäkerheten skapar ångest och ökar patienters sårbarhet. 

Patienter kan skapa en ny balans i situationen, men den balansen blir ofta skör och kan 

snabbt slås sönder. Detta kan hända i samband med nya vändningar av sjukdomen, till 

exempel behandlingar eller återfall (Tamm, 2002). Det finns inget egentligt slut på en 

kris men i den sista fasen kan krisen övergå till en positiv erfarenhet. Då kan patienten 

tänka tillbaka på sjukdomen utan att uppleva ångest och känna en positiv utveckling 

som människa (Karlsson, 2001).  

 

2.3 Teoretisk referensram 

Travelbees omvårdnadsteori (refererad i Kirkevold, 2000) bygger på en existentialistisk 

åskådning, där teorins viktigaste begrepp är människan som individ, lidande, mening, 

mänskliga relationer samt kommunikation.  

Varje människa ses som en unik individ. Alla människor får förr eller senare ta del av 

erfarenheter så som sjukdom och lidande. Upplevelsen av dessa erfarenheter är bara 

individens egen. Lidandet ses som oundvikligt och något som alla människor kommer 

att få erfara. Lidandet förknippas med vad den enskilde individen ser som meningsfullt i 

sitt liv. Travelbee (refererad i Kirkevold, 2000) menar att det är av stor betydelse att 

finna mening i livets upplevelser. Mening speglas av individens upplevelse av sin 
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situation. När människor erfar sjukdom och lidande har det inte någon generell mening, 

det är endast patienten själv som kan finna en mening i denna erfarenhet. Sjukdom och 

lidande är personliga upplevelser som ofta känns som meningslösa för de flesta 

människor. Trots det kan sådana erfarenheter på sikt bli meningsfulla och medföra 

möjlighet till självutveckling (Kirkevold, 2000).  

Omvårdnadens viktigaste syfte är att etablera en mellanmänsklig relation, vilken ska 

kännetecknas av en eller flera erfarenheter mellan sjuksköterska och patient. Relationen 

innebär att patienters omvårdnadsbehov tillgodoses. Det är då viktigt att sjuksköterskan 

fokuserar på patienters egna upplevelser av sin situation. Respekt och engagemang är 

också viktiga komponenter. Kommunikation är en förutsättning för att kunna uppnå 

målet för omvårdnaden. Enligt Travelbee (refererad i Kirkevold, 2000) är målet för 

omvårdnaden att hjälpa patienter att hantera sin situation för att på så sätt få patienter att 

finna mening (Kirkevold, 2000). 

 

2.4 Bemötande  

Bemötandet har stor betydelse inom vården. För patienter med diagnostiserad 

bröstcancer ligger ett gott bemötande till grund för god och professionell vård. Det har 

även visat sig att bemötande spelar en stor roll när det gäller resultatet av vård- och 

behandlingsinsatser (Croona, 2003).  

Gustafsson (2004) beskriver att ett villkor för ett gott samspel mellan patient och 

sjuksköterska är det goda mötet. Mötet ska speglas av att kunna lyssna, förstå och ha en 

ömsesidig respekt. Patienters förutsättningar och förväntningar påverkar naturligtvis 

upplevelsen av möten i vården. Att möta varje patient som en individ ställer stora krav 

på hälso- och sjukvårdspersonalen. I Socialstyrelsens rapport från 2003 beskrivs 

patienters upplevelse av bemötande efter följande begrepp; information, delaktighet, 

inflytande, kontinuitet, integritet och trygghet. I rapporten framkommer att patienter 

som är kritiska till bemötande i vården, ofta är missnöjda med bl.a. sättet de fått 

information om diagnos och prognos, brister i möjligheten att påverka vård och 

behandling, bristande läkarkontinuitet, brist på psykosocialt stöd till patienter och 

närstående samt bristande helhetssyn på människan (Socialstyrelsen, 2003). 

 

 

2.5 Problemformulering 

När patienter fått diagnosen bröstcancer befinner de sig i en ny situation där det är 

viktigt att bli bemött med förståelse och kunskap. Begreppet cancer är för många förenat 
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med föreställningar om död och lidande och det kan göra beskedet om cancersjukdomen 

extra svårt. Patienter kan ställas inför fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt lidande. I 

den här situationen är det extra viktigt för patienter att bli bemötta på ett sådant sätt, att 

situationen kan lindras (Socialstyrelsen, 2007b). Om vårdpersonalen har otillräcklig 

kunskap om patienters upplevelser och känslor i relation till cancerbeskedet, finns risk 

att patienter inte blir bemötta utefter sina specifika behov. I förlängningen kan det ge 

upphov till ökat eller onödigt lidande för patienter. Kirkevold (2000) beskriver 

Travelbees teori där vikten av patienters upplevelse av sin situation ska vara central, 

istället för att en diagnos eller en objektiv bedömning ligger till grund för bemötandet. 

Därför är det viktigt att fokusera på den enskilda individens upplevelse. Genom att lyfta 

fram patienters upplevelser kan vårdpersonalen få en ökad förståelse för patienter och 

på så sätt skapa förutsättningar för ett bättre möte.  

 

3 Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser av att leva med 

bröstcancer. 

 

4 Metod 
Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie, vilken grundades på resultat 

från publicerade vetenskapliga artiklar eller rapporter (Axelsson, 2012). Detta innebar 

att systematiskt söka, kritiskt granska, analysera och sammanställa vad som hittats inom 

det aktuella området (Forsberg & Wengström, 2008). Resultatet i litteraturstudien 

bygger på vetenskapliga kvantitativa och kvalitativa artiklar.  

 

4.1 Urval 

De artiklar som inkluderades i litteraturstudien var skrivna på engelska och samtliga 

artiklar var publicerade i vetenskapliga tidskrifter samt peer-reviewed. Artiklarna var 

kvalitativa och kvantitativa samt var begränsade till vuxna kvinnors (>18 år) 

upplevelser. De använda artiklarna var publicerade mellan 1997 till 2013 och de svarade 

på litteraturstudiens syfte. Artiklar som direkt valdes bort var de där det i titeln tydligt 

framgick att de saknade relevans för litteraturstudiens syfte. Artiklar som var 

litteraturstudier exkluderades på grund av att de var sekundärkällor.  
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4.2 Sökningförfarande 

Under veckorna 6-7, 2013 genomfördes databassökningar i Cinahl, Pubmed och 

PsychINFO. Svensk MeSH användes till en början för att hitta relevanta sökord för 

studiens syfte. Sökorden som användes var breast neoplasms, attitude to illness, quality 

of life och early detection of cancer.  Därefter kompletterades med en fritextsökning då 

sökningen med svensk MeSH inte gav tillräckligt med träffar. För fritextsökningen 

användes sökorden experience och newly diagnosed. Sökorden användes först var för 

sig och sedan i kombination. De titlar och abstrakt som tycktes relevanta för 

litteraturstudiens syfte lästes. Under sökningsförfarandet lästes 33 abstrakt, vilket 

resulterade i 14 artiklar lästa i fulltext. Av de 14 lästa artiklarna bedömdes 10 vara 

relevanta för litteraturstudiens syfte och dessa artiklar gick vidare till 

kvalitetsgranskningen. Sökningen i detalj finns som bilagor 1-3.  

 

4.3 Kvalitetsgranskning 

Artiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades med hjälp av granskningsmallar för 

kvalitativa och kvantitativa artiklar (Forsberg & Wengström, 2008). De båda 

granskningsmallarna anpassades för att underlätta kvalitetsgranskningen (bilaga 4 och 

5). Den kvalitativa granskningsmallen utformades till 22 ja- och nejfrågor med ja-svar 

som gav 1 poäng och nej-svar som gav 0 poäng. Artiklarnas kvalitet bedömdes efter 

olika nivåer där 0-10 poäng innebar låg kvalitet, 11-16 poäng innebar medelkvalitet och 

17-22 poäng hög kvalitet. 7 av 10 artiklar granskades utifrån den modifierade 

kvalitativa gransknings-mallen och samtliga artiklar bedömdes hålla hög nivå. Även den 

kvantitativa granskningsmallen utformades till ja- och nejfrågor, där svaren 

poängbedömdes enligt samma princip som för den kvalitativa mallen. Poängnivåerna 

skiljde sig något från den kvalitativa granskningsmallen då den kvantitativa 

granskningsmallen endast innehöll 20 frågor. 0-8 poäng innebar låg kvalitet, 9-15 poäng 

innebar medelkvalitet och 16-20 poäng var hög kvalitet. Två av de kvantitativa 

artiklarna bedömdes ha medelkvalitet och en artikel bedömdes ha hög kvalitet. 

Sammanlagt var det tio artiklar som inkluderades i analysen /Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006). 

 

4.4 Analys 

Dataanalysen inspirerades av Axelsson (2012). Ansatsen som valdes var induktiv. De 

innebar att författarna gick förutsättningslöst in i texten och plockade ut det som stämde 

överens med syftet att belysa patienters upplevelser av att leva med bröstcancer 



  
 

6 

(Forsberg & Wengström, 2008). Författarna läste först igenom de utvalda artiklarna i 

sin helhet var för sig. Därefter läste författarna tillsammans igenom artiklarna och 

diskuterade innehållet med litteraturstudiens syfte som utgångspunkt. Anteckningar och 

understrykningar gjordes för att urskilja syfte, metod, urval och resultat som senare 

resulterade i en artikelmatris (bilaga 6).  

Under analysens gång gick författarna från helhet till delar, för att till slut komma fram 

till en ny helhet. De kvalitativa artiklarnas resultat med fokus på litteraturstudiens syfte 

kondenserades och skrevs ned. De resultat som hade gemensamt innehåll markerades 

sedan med färgpennor och abstraherades till sex olika kategorier. Kategorierna 

namngavs och det markerade resultatet sorterades in under respektive kategori. I de 

kvantitativa artiklarna markerades de viktigaste resultaten från tabellerna. Resultaten 

sorterades därefter in under de kategorier som ansågs lämpliga.  

Författarna arbetade var för sig i delar av analysen för att sedan tillsammans uppnå 

konsensus (I. Söderström, personlig kommunikation, 12 februari, 2013). 

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör etiska överväganden alltid göras inför en 

systematisk litteraturstudie. De etiska aspekterna bör fokuseras på när det gäller urval 

och presentation av resultat, eftersom dessa delar direkt kan påverka deltagarna i studien  

9 av de 10 inkluderade artiklarna i litteraturstudien är granskade av en etisk kommitté. 

(Forsberg & Wengström, 2008). Författarna har inte förvrängt något resultat och inte 

heller låtit personliga åsikter spegla resultatet. Det är oetiskt att endast presentera 

resultat som överensstämmer med forskarnas åsikter (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

5 Resultat 
Efter resultatanalysen av artiklarna kunde sex kategorier urskiljas som var relevanta 

utifrån litteraturstudiens syfte som var att belysa patienters upplevelser av att leva med 

bröstcancer. De kategorier som bildades var Betydelsen av socialt stöd, Krisen, 

Familjens betydelse, Viljan att leva/Rädslan att dö, Kroppslig förändring samt Synen på 

livet. 
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5.1 Betydelsen av socialt stöd 

Behovet av socialt stöd var det som patienter upplevde som viktigast efter sitt 

bröstcancerbesked (Bond, Connolly & Asci, 2010; Cheng et al., 2009; Dickerson 

Coward & Kahn, 2005; Im, Lee & Park, 2002; Landmark, Bøhler, Loberg & Wahl, 

2004; Landmark, Strandmark & Wahl, 2000; Landmark & Wahl, 2002; Saraswathi, 

Nenny, Ho & Wong, 2005). Stödet patienter fick kunde vara känslomässigt, praktiskt 

eller informativt beroende på varifrån stödet kom. Det sociala stödet gjorde att patienter 

hade större möjlighet att hantera sjukdomen. Patienters uppfattning av det stöd de fick 

påverkade livskvaliteten och det känslomässiga välbefinnandet (Bond et al., 2010; 

Dickerson Coward & Kahn, 2005; Im et al., 2002; Landmark et al, 2000). 

Patienter hade störst behov av stöd från familjen men stöd från vänner, släktingar, 

vårdpersonal och kvinnor i samma situation var också viktigt (Saraswathi et al., 2005; 

Dickerson Coward & Kahn, 2005; Landmark & Wahl, 2002; Bond et al., 2010; 

Landmark et al., 2000). Stödet från familjen bestod i kärlek, fysisk närhet praktisk hjälp. 

Trots att behovet av stöd från de närmast anhöriga var viktigast upplevde patienter 

ibland negativa sidor av nära relationer som t.ex. brist på förståelse. Vänner var ett gott 

stöd och gav patienter känslan av vänskap och solidaritet. Det var ofta till vänner 

patienter vände sig för att få råd i olika situationer (Bond et al., 2010; Dickerson 

Coward & Kahn, 2005; Landmark et al., 2004; Landmark et al., 2000; Saraswathi et al., 

2005). 

Arbetet var en meningsfull aktivitet i vardagen där patienter kände lättnad och 

uppskattning. Arbetet fick patienter att glömma vardagen och arbetskamraterna gav 

både socialt och praktiskt stöd. Patienter upplevde att det var viktigt att träffa andra 

kvinnor med bröstcancer. Det gav en känsla av att inte vara ensam och de kände att de 

fick förståelse för vad de gick igenom. Många patienter upplevde också att de fick stort 

stöd av personer de inte räknat med och tvärt om. Det var även av stor betydelse för 

patienter att få ge stöd till familj och vänner (Dickerson Cowardet & Kahn, 2005; 

Landmark et al., 2004; Landmark et al., 2000). 

Patienter tyckte att vården och vårdpersonal var en stor källa till stöd. De kände ett stort 

behov av information om sjukdom, vård och behandling. Kunskap om sjukdomen 

gjorde även att de i sin tur kunde ge stöd till vänner och familj I vården upplevde 

patienter att de fick stå i centrum och blev uppskattade som individer. En god relation 

med vården gav trygghet. Den största delen av stöd i vården gavs av 

specialistsjuksköterskor och minst stöd kom från läkare. En del patienter upplevde brist 
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på detaljerad information och kontinuitet i vården (Cheng et al., 2009; Saraswathi et al., 

2005; Landmark & Wahl, 2002; Landmark et al ., 2004; Landmark et al., 2000; Im et 

al., 2002). Många patienter upplevde också att de blev ställda inför svåra val och fick ta 

beslut på egen hand utan tillräckligt stöd från vårdpersonal. Bristen på stöd ifrån 

sjukvården gjorde att patienter gavs sämre möjligheter att hantera sjukdomen 

(Landmark et al., 2000).  

 

5.2 Krisen  

Efter att ha fått diagnosen bröstcancer upplevde de flesta patienter att de fick en akut 

chock och hamnade i en traumatisk kris (Dickerson Coward & Kahn, 2005; Landmark 

et al., 1997; Landmark & Wahl, 2002). Den första tiden efter beskedet befann sig flera 

patienter i en akut känslomässig obalans som hotade vardagen (Landmark & Wahl, 

2002). Även tankar som innehöll självanklagelse förekom. En del patienter tog på sig 

skulden för cancern och ansåg att den var orsakad av tidigare beteenden och dåliga 

relationer (Im et al., 2002). Patienter upplevde också att de ständigt blev påminda om 

sjukdomens allvar genom massmedia och på så sätt påverkades de negativt. Patienter 

erbjöds att delta i stödgrupper för kvinnor med bröstcancer men en del undvek det i 

början av sjukdomen beroende på att de upplevde att de fick se de negativa 

konsekvenserna. Även privat umgänge med kvinnor i samma situation blev svårt att 

hantera i början av sjukdomen (Bond et al., 2010). 

Det fanns många olika sätt för patienter att leva med och hantera sjukdomen. För att 

hantera situationen blev det viktigt att fortsätta leva enligt de vanliga dagliga rutinerna 

för att få distans och orka gå vidare. Arbetet blev också ett sätt att hantera vardagen och 

många patienter arbetade extra mycket under den första tiden efter diagnosen. Patienter 

återanvände erfarenheter av tidigare svåra händelser i livet och tog lärdom för att 

hantera situationen (Bond et al., 2010; Dickerson Coward & Kahn, 2005). När den 

första chocken lagt sig hamnade tankarna på framtiden i fokus. Funderingar över 

bröstcancerns konsekvenser i relation till operation och behandling tog över. En del 

patienter upplevde att tiden mellan diagnosen och operation var för kort då de inte 

kommit över den första chocken (Landmark et al., 1997; Landmark & Wahl, 2002; 

Landmark et al., 2004). Den första tiden efter operationen var för många den svåraste 

tiden och det var den perioden med sämst livskvalitet. Det var för många en period fylld 

av ilska, tårar och desperation (Cheng et al., 2009; Landmark et al., 2004). 
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5.3 Familjens betydelse  

Goda och nära relationer till anhöriga upplevde de flesta patienter som det viktigaste 

efter cancerbeskedet. För de flesta patienter var huvudkällan till stöd den närmsta 

familjen, framförallt make/livskamrat och barn (Landmark et al., 2000; Landmark et al., 

1997; Saraswathi et al., 2005). Hela familjen påverkades av sjukdomen och det var 

viktigt att alla fick vara delaktiga. En del patienter beskrev det som att hela familjen fick 

en extra börda. Även praktiskt stöd och hjälp med egenvård var viktigt för patienter 

(Landmark et al., 2004; Landmark & Wahl, 2002). 

Många patienter upplevde också svårigheter i relationen till sina närmsta. Det var svårt 

att kommunicera med familj och anhöriga och ibland kunde patienter känna att det 

fanns en brist på förståelse från familj och vänner. Framförallt barn i tonåren hade svårt 

att relatera till sjukdomen och drog sig undan. I samband med att barnen drog sig undan 

uppstod en osäkerhet hos patienter gällande relationen till barnen. Att se barnen lida var 

det svåraste för patienter (Landmark et al., 2000). Trots stödet från de närmaste 

familjemedlemmarna upplevde flera patienter att de själva behövde professionell hjälp 

för att i sin tur kunna stötta nära och kära (Landmark et al., 2004). 

 

5.4 Viljan att leva/Rädslan att dö 

De flesta patienter upplevde chock och rädsla för att dö direkt efter cancerbeskedet och 

de fick kämpa mot negativa tankar. Döden kom närmare och blev ett hot mot framtiden. 

Rädslan för döden var störst innan operationen och minskade sedan succesivt 

(Saraswathi et al., 2005; Landmark et al., 1997; Landmark & Wahl, 2002; Bond et al., 

2010; Landmark et al., 2004; Dickerson Coward & Kahn, 2005; Landmark et al., 2000; 

Cheng et al., 2009). Tidigare upplevda erfarenheter av döden gjorde sig påmind 

(Landmark et al., 1997). Många patienter oroade sig också för att cancern skulle sprida 

sig eller för att få återfall, därför tyckte de att det var av stor vikt att få information om 

hur de själva kunde förebygga återfall (Saraswathi et al., 2005; Dickerson Coward & 

Kahn, 2005; Landmark et al., 1997; Landmark et al., 2004). I kampen mot döden kände 

patienter att de fick styrka och energi av viljan att leva. När existensen hotades 

mobiliserades viljan att leva och många kände att livet ändå var värt att kämpa för. 

Glädjen av livet blev mer intensiv. Patienter valde att leva mer här och nu och ta en dag 

i taget. Positiva tankar och tron på att bli frisk var viktigt för den mentala hälsan och 

patienter insåg att de blev tvungna att göra det bästa av situationen (Landmark & Wahl, 

2002; Landmark et al., 1997; Bond et al., 2010; Colby & Shifren, 2013). Patienters 
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sociala nätverk och familjen gjorde att patienter blev mer motiverade att kämpa och att 

vilja leva. Utvecklingen av olika behandlingsmöjligheter upplevdes som positivt och 

gav hopp. Genom att få träffa andra patienter som överlevt bröstcancer fick patienter 

ökad tro på att bli friska (Saraswathi et al., 2005; Bond et al., 2010). 

 

5.5 Kroppslig förändring 

Livskvaliteten påverkades av både fysiska och psykiska faktorer. Trötthet, begränsad 

rörelse i axeln och utseendeförändringen var de symtom som mest påverkade 

livskvaliteten (Cheng et al., 2009). 

Många patienter upplevde att den kroppsliga förändringen av sjukdomen och 

behandling påverkade självbild och självkänsla. Att förlora ett bröst gav en känsla av 

förlust av den kvinnliga identiteten. Att inte känna sig attraktiv gjorde att sexualiteten 

påverkades. Patienter kände skam för sin kropp och många hade svårt att visa sig nakna. 

Det gav i sin tur att relationen till det motsatta könet förändrades (Saraswathi et al.,  

2005; Landmarket & Wahl, 2002; Landmark et al., 2004; Im et al., 2002). 

Innan operationen av bröstet var tröttheten det mest stressande symtomet och tröttheten 

ökade en månad efter operationen. Efter operationen av bröstet upplevde patienter att 

det tog lång tid att återhämta sig vilket var fysiskt utmattande. En del patienter beskrev 

det som ett konstant kroppsligt krig eller att de var utsvultna på kroppsliga krafter 

(Cheng et al., 2009; Landmark & Wahl, 2002; Landmark et al., 2004). Effekterna av 

operationen var olika och det var inte ovanligt med komplikationer, vilket gav en rädsla 

för att inte bli återställd. För patienter var det viktigt att få utbildning i sårvård och 

allmänna råd efter operationen. Det fanns också ofta en rädsla för biverkningar i 

samband med olika behandlingar. Vanliga biverkningar som upplevdes som jobbiga var 

viktökning, svettningar och dåligt minne (Saraswathi et al., 2005; Landmark et al., 

2004). I de olika återhämtningsfaserna efter operationer och behandlingar var det svårt 

att hitta balans mellan aktivitet och vila. När patienter kände att de fysiskt orkade med 

det de orkade med innan de fick diagnosen uppstod en känsla av styrka. De patienter 

som genomgått mastektomi blev erbjudna en bröstprotes. Den kunde i början upplevas 

som svår att använda vilket ledde till osäkerhet i sociala sammanhang. Med tiden lärde 

sig patienter att använda den och blev då trygga med sin protes. För de patienter som 

genomgick en bröstrekonstruktion i efterförloppet uppstod en känsla av att cancern var 

botad (Im et al., 2002; Landmark et al., 2002). 
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5.6 Synen på livet  

Patienter upplevde att sjukdomen har förändrat livet och lett till en djupare personlig 

förändring. Efter att ha fått diagnosen bröstcancer var det många patienter som fick en 

annan livssyn. De fick en ändrad syn på vad som var viktigt i livet och på vad som var 

viktigt att prioritera. Cancersjukdomen gav patienter en möjlighet att förändra alla 

aspekter av livet. En ökad medvetenhet om värderingar gjorde bland annat att det 

materiella blev mindre viktigt. Patienter prioriterade även vilka de skulle spendera tid 

med och vilka som var deras riktiga vänner. Sjukdomen gav en del patieneter nya 

vänner, framförallt andra sjuka, vilka de fortsatte ha kontakt med (Landmark et al., 

2004; Landmark et al., 1997; Bond et al., 2010; Dickerson et al., 2005). 

Tankarna om framtiden handlade mycket om rädslan för spridning och rädslan för att dö 

eller att inte klara av situationen (Landmark et al., 1997; Landmark et al., 2004; 

Saraswathi et al., 2005). Det fanns även en oro hos patienter över effekter av 

operationer och behandlingar samt för hur och om de skulle återhämta sig. Även rädslan 

att förlora jobbet och hur ekonomin skulle påverkas av operation och behandling var 

vanliga tankar hos patienter (Saraswathi et al., 2005). Många patienter hade en önskan 

om att livet och vardagen skulle bli som vanligt igen (Landmark & Wahl, 2002; 

Landmark et al., 1997). 

 

 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Författarna valde att endast inkludera kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer i 

litteraturstudien. En anledning till att män valdes bort var på grund av att den 

huvudsakliga delen av de som drabbas av bröstcancer är kvinnor 

(Nationalencyklopedin, 2013). Författarna antar att upplevelser av sjukdomen skulle 

kunna skilja sig mellan kvinnor och män när det gäller den kroppsliga förändringen.  

Forskning är en färskvara och studier som används i en systematisk litteraturstudie ska 

helst inte vara mer än tre till fem år gamla (Forsberg & Wengström, 2008). Författarna 

till den här litteraturstudien har ändå valt att ta med artiklar från 1997 och framåt då 

artiklarna bedömdes vara relevanta utifrån litteraturstudiens syfte och hade hög kvalitet 

eller medelkvalitet efter kvalitetsbedömningen. Resultatet från de äldre studierna 

överensstämde också med resultat från de nyare studierna med liknande syfte.  

I litteraturstudien ingick både kvalitativa och kvantitativa artiklar. När kvalitativ och 

kvantitativ ansats används för att belysa ett fenomen kallas det metodtriangulering. Då 
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flera datainsamlingsmetoder används styrks resultatet i litteraturstudien vilket också 

ökar trovärdigheten (Polit & Beck, 2004; Forsberg & Wengström, 2008). 

Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser av att leva med 

bröstcancer. Med utgångspunkt från litteraturstudiens syfte använde sig författarna av 

svensk MeSH för att hitta passande sökord. De databaser som användes i sökningen av 

artiklar var Cinahl, Pubmed och PsychINFO. Cinahl och Pubmed är lämpliga databaser 

när det gäller omvårdnadsforskning. Författarna valde att även använda PsychINFO 

som ett komplement för att hitta fler artiklar då den innehåller psykologisk forskning 

inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008). Sökningen i Psychinfo resulterade i 

två nya artiklar och för övrigt var det samma artiklar funna i Cinahl och Pubmed som 

återkom.  

Det sökord som användes för bröstcancer vid artikelsökningen var breast neoplasms då 

det var detta som användes enligt svensk MeSH. Hade författarna även gjort en 

fritextsökning på breast cancer hade det eventuellt genererat i ytterligare relevanta 

artiklar. Det var också så att en del av de artiklar som valdes bort belyste patienters 

upplevelser av specifika behandlingar. Om dessa granskats mer noggrant hade 

eventuellt fler artiklar framkommit där delar av resultatet hade överensstämt med 

litteraturstudiens syfte. Dessa aspekter på söknings- och urvalsprocessen kan vara en 

svaghet i den aktuella litteraturstudien. Författarna gjorde dock bedömningen under 

arbetets gång att tillräckligt många relevanta artiklar framkommit under 

sökningsprocessen. Detta visade sig också i den relativt stora mängd analyserat resultat 

som de valda artiklarna senare gav.  

Samtliga artiklar lästes först igenom enskilt av författarna. Sedan diskuterades artiklarna 

igenom för att säkerställa att de hade relevans för litteraturstudiens syfte. Även 

kvalitetsgranskningen och analysen av artiklarna genomfördes först enskilt och sedan 

gemensamt av författarna. Detta kallas för triangulering. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) innebär forskartriangulering att flera forskare tillsammans arbetar 

med datainsamling, kvalitetsgranskning samt analys av en studie, vilket ökar 

trovärdigheten för studien.  

Författarna använde sig av modifierade granskningsmallar vid kvalitetsgranskningen av 

artiklarna vilket möjliggjorde en mer enhetlig och strukturerad granskning. Detta 

innebar att den subjektiva bedömningen inte fick så stort utrymme, vilket kan ha stärkt 

trovärdigheten i kvalitetsgranskningen. Under analysens gång gick författarna från 

helhet till delar för att sedan kommma fram till en ny helhet. Väsentligt under 
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analysprocessen var att författarna fokuserade enbart på litteraturstudiens syfte. Detta 

gjordes för att stärka resultatets giltighet. Ett resultat anses giltigt om det lyfter fram det 

som är karaktäristiskt för det som är avsett att beskrivas (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012).  

Artiklar som inkluderades innehöll resultat från flera olika kontexter så som olika 

geografiska områden. Författarna anser att det kan vara en nackdel för litteraturstudiens 

möjlighet till överförbarhet då kulturella aspekter kan ha betydelse för patienters 

upplevelser av sjukdom.  

För att underlätta bedömning av överförbarhet är det av värde att noggrant beskriva 

urval, datainsamling, analys samt kontext. Detta har författarna försökt göra så tydligt 

som möjligt och författarna anser att resultatet är brukbart i klinisk verksamhet. När det 

gäller möjligheten till överförbarhet är dock i första hand upp till läsaren att bedöma 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser av att leva med 

bröstcancer. Resultatet utgår från sex kategorier som kunde urskiljas efter 

resultatanalysen. Betydelsen av socialt stöd, Krisen, Familjens betydelse, Viljan att 

leva/Rädslan att dö, Kroppslig förändring samt Synen på livet. 

  

Resultatet i litteraturstudien visar att behovet av socialt stöd är betydelsefullt för 

kvinnor med bröstcancer. Många patienter beskriver att det sociala stödet gjort att de 

kan hantera sjukdomen. Familjen utgör en stor del av det sociala stödet. När en patient 

får en bröstcancerdiagnos är det inte bara patienten som blir drabbade utan även dennes 

familj. Wright & Leahey (2009) liknar det vid en mobil. Då en del av mobilen sätts i 

rörelse påverkas även de övriga delarna. Familjen kan ses som ett system där 

familjemedlemmarna ständigt påverkar varandra i en ömsesidig interaktion (Wright & 

Leahey, 2009).  Enligt Tamm (2002) är familjen betydelsefull för patienter och kan ge 

både känslomässigt och praktiskt stöd. Stödet kan vara avgörande för hur patienter 

hanterar sin situation.  Familjens uppgift är att minska den stress som sjukdomen 

medför (Tamm, 2002). Nyare forskning visar att vetskapen om att familjen finns 

tillgänglig och kan ställa upp när det behövs är viktigt för alla patienter (Drageset, 

Lindstrøm, Giske & Underlid, 2012). Som vårdpersonal är det viktigt att bjuda in 
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patienters familj och närstående i vården så att de känner sig delaktiga och kan ge sitt 

stöd till den sjuke. Enligt Travelbee (refererad i Kirkevold, 2002) är grunden för 

framtidstro och hopp vetskapen om att få stöd ifrån andra när man behöver det. 

Människor är i hög grad beroende av varandra vilket blir tydligt i situationer där 

individens egna resurser inte räcker till (Kirkevold, 2002). Antonovsky (2005) beskriver 

att för att hantera en kris är det avgörande vilka resurser en människa upplever finns till 

hennes förfogande. Med resurser menas både personens egna resurser men även resurser 

från andra, exempelvis närstående, vänner och vårdpersonal. En människa med hög grad 

av hanterbarhet upplever sig inte som offer i en kris utan kan själv påverka vad som 

händer. De gör att människan upplever att det finns resurser för att kunna hantera sin 

situation  (Antonovsky, 2005). Författarna menar att vårdpersonal behöver vara 

tillgängliga som en resurs för patienter och närstående och även hjälpa dem att ta fram 

sina egna resurser. Detta stärker möjligheten för patienter och närstående att vara 

resurser för varandra vilket också ökar familjens hanterbarhet. 

Ett av huvudfynden i litteraturstudien handlar om krisen efter bröstcancerbeskedet. 

Patienter upplever en akut chock som följs av en traumatisk kris. Enligt Tamm (2002) 

uppstår en traumatisk kris när en händelse hotar individens existens, så som vid allvarlig 

sjukdom. Den känslomässiga reaktionen vid kris är förenat med ångest. Reaktionerna 

ser olika ut beroende på vad som orsakar krisen. Oavsett vad som orsakat krisen handlar 

människor oftast för att få kontroll över situationen (Tamm, 2002). Författarna anser att 

som vårdpersonal är det viktigt att kunna bemöta patienter i en krisreaktion och vara 

lyhörd för varje individs reaktioner och behov. Detta behövs för att öka patienters 

möjlighet att hantera krisen och kunna komma vidare. 

Resultatet visar att patienter känner stort behov av information och kunskap om sin 

sjukdom. Många patienter upplever att de själva får söka kunskap om sin sjukdom och 

olika behandlingsalternativ. De känner sig ensamma inför svåra beslut och är ibland 

osäkra på om informationen de själva skaffar är tillförlitlig. Enligt Tamm (2002) har 

vårdpersonal till uppgift att hjälpa patienter genom att ge adekvat information och svara 

på frågor. Detta ökar möjligheten att undvika missförstånd i den information som givits 

(Tamm, 2002). I Pålsson och Norbergs (1995) artikel framkommer att dekvat 

information från vårdpersonal ökar patienters känsla av kontroll och hanterbarhet över 

sjukdomen. Människan behöver insikt och förståelse för att kunna förhålla sig till sin 

egen hälsa och sitt välbefinnande. I vissa skeden av livet, så som vid allvarlig sjukdom, 

är denna läroprocess betydande. Det är inte alltid patienter klarar detta själva, ibland 
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behöver professionell hjälp konsulteras (Dahlberg & Segersten, 2010). Författarna 

menar att det är viktigt att patienter får den information som krävs om sin sjukdom för 

att kunna vara delaktiga i beslut gällande vård och behandling. Information bör ges vid 

flera tillfällen och vara både skriftlig och muntlig. Det är till fördel för patienter om 

antalet vårdpersonal som patienter träffar hålls nere, detta ökar patienters känsla av 

kontinuitet. Är patienter väl informerade om sin sjukdom och känner sig trygga med 

vården har författarna erfarenhet av att det kan bidra till ökad grad av hanterbarhet. 

Resultatet visar att patienter är rädda för att dö efter bröstcancerbeskedet och de får 

kämpa mot negativa tankar. Den kroppsliga förändringen påverkar självbild och 

självkänsla. Positiva tankar om att bli frisk är viktigt för den mentala hälsa. Enligt 

Dahlberg och Segersten (2010) går det inte tala om hälsa enbart utifrån det biologiska 

perspektivet, även de existentiella frågorna måste beröras. Det är betydelsefullt att skapa 

ett vårdande möte mellan vårdare och patient för att kunna belysa det existentiella. Det 

vårdande mötet är den vårdrelation som uppstår mellan vårdare och patient. Ett sådant 

möte är vårdande när det stödjer patienters hälsoprocess (Dahlberg & Segersten, 2010). 

Travelbee (refererad i Kirkevold, 2000) menar att omvårdnadens viktigaste syfte är att 

skapa en relation mellan sjuksköterska och patient. Fokus bör ligga på patienters egna 

upplevelser av sin situation. God kommunikation, respekt och engagemang är viktiga 

komponenter i mötet mellan sjuksköterska och patient för att uppnå målet för 

omvårdnaden (Kirkevold, 2000). När vårdpersonal har ett stödjande och stärkande 

förhållningssätt främjar det patienters egna resurser att uppnå hälsa och välbefinnande 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Författarna menar att det är viktigt att vara lyhörd för 

varje enskild patients behov. Sjuksköterskan behöver för att skapa ett vårdande möte se 

att alla patienter upplever situationen på olika sätt och beroende på tidigare erfarenheter 

och upplevelser ser stödet som behövs olika ut. 

I resultatet av litteraturstudien framkommer att bröstcancersjukdomen ger patienter en 

annan syn på livet samt personlig förändring. Många patienter upplever att de prioriterar 

andra saker i livet efter bröstcancerdiagnosen. Materiella saker blir mindre viktiga och 

man värdesätter istället familj och vänner samt vem man ska spendera sin tid med. 

Enligt Travelbee (refererad i Kirkevold, 2000) är det viktigt att finna mening i livets 

upplevelser. Sjukdom och lidande kan ofta kännas som meningslösa men på sikt kan 

sådana erfarenheter ge mening och vara självutvecklande för individen. Mening speglas 

av individens upplevelse av sin situation (Kirkevold, 2000). Antonovsky (2005) menar 

att när en människa ställs inför en kris leder det till spänningstillstånd som måste 
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hanteras. Om detta spänningstillstånd har hanterats framgångsrikt kan individen åter 

uppleva hälsa. För att uppnå en känsla av sammanhang är det viktigt att individen 

förstår sin situation, har en tro på att kunna hantera sin situation samt ser meningen i att 

hantera sin situation (Antonovsky, 2005). Författarna anser att om patienter får stöd att 

hantera sin situation så ökar möjligheten att finna mening i den upplevda erfarenheten. 

 

 

En sammanfattning av litteraturstudiens resultat belyser behovet av stöd för patienter 

med bröstcancer. Behovet av stöd är stort och inkluderar både familj, vänner och 

vårdpersonal. För att vårdpersonal ska kunna bemöta patienter utifrån deras behov är det 

viktigt att de har kännedom om deras känslor och upplevelser av sjukdom, vård och 

behandling. Bemötandet från vårdpersonal spelar en stor roll för resultatet av patienters 

vård och behandling (Croona, 2003). Författarna menar att om patienters upplevelse av 

vård och behandling är positiv ökar möjligheterna för patienter att på sikt finna mening i 

de upplevelser och förändringar bröstcancersjukdomen innebär. 

 

 

7 Slutsats 
Sjuksköterskor har ett ansvar att bjuda in patienter och närstående till ett hälsostödjande 

samtal för att kunna hjälpa dem att stärka deras egna resurser. Det är viktigt att bemöta 

patienter i kris utifrån deras egna behov för att öka deras möjligheter att hantera 

situationen. Detta kan i sin tur leda till ökad möjlighet att finna mening i den upplevda 

erfarenheten. Det är av stor betydelse att patienter och närstående får information och 

kunskap på ett enkelt och tydligt sätt. På så sätt är det lättare för patienter att vara 

delaktiga i beslut om olika behandlingsalternativ. 

Utifrån studiens resultat framkom patienters behov av socialt stöd. Eftersom patienter 

påtalar vikten av stöd även från vårdpersonal är det viktigt för sjuksköterskor att ha 

kännedom om patienters känslor och upplevelser, för att kunna bemöta dessa patienter 

på ett bra sätt. Om sjuksköterskor saknar kunskap om detta bemöter de patienter utifrån 

sina egna värderingar och hur de tror att patienter vill bli bemötta.  

Författarna anser att det ständigt finns behov av utveckling med fokus på bemötande 

utifrån patientperspektivet. Detta för att säkerställa ett gott bemötande och trygghet för 

patienter. Ytterligare forskning inom området skulle kunna vara att belysa hur patienter 

upplever bemötandet från sjuksköterskor efter en bröstcancerdiagnos samt hur patienter 

skulle vilja bli bemötta.  
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Bilaga 1. 

Sökschema 1. 
Resultat av sökning i CINAHL. 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

Titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Urval 

Lästa i  

fulltext 

Använda 

artiklar 

CINAHL breast 

neoplasms 

32 054     

 attitude to  

illness 

7 352     

 

 

 

 

quality of 

life 

54 326     

 early 

detection 

of cancer 

1 882     

 newly 

diagnosed 

3 078     

 experience 84 531     

 breast 

neoplasms 

AND 

attitude to 

illness 

450 25 2 1 0 

 breast 

neoplasms 

AND 

quality of 

life 

1 896     

 breast 

neoplasms 

AND 

newly 

diagnosed 

328     

 breast 

neoplasms 

AND 

newly 

diagnosed 

AND 

experience 

43 43 12 7 6 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga 2. 

Sökschema 2. 
Resultat av sökning i Pubmed. 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Urval 

Lästa i  

fulltext 

Använda 

artiklar 

Pubmed breast 

neoplasms 

226 395     

 attitude to 

illness 

15 461     

 quality of 

life 

193 198     

 newly 

diagnosed 

66 117     

 experience 404 463     

 early 

detection 

of cancer 

23 353     

 

 

breast 

neoplasms 

AND 

attitude to 

illness 

271      

 breast 

neoplasms 

AND 

quality of 

life 

15 951 

 

 

 

 

    

 

 

 breast 

neoplasms 

AND 

newly 

diagnosed 

1 989     

 breast 

neoplasms 

AND 

newly 

diagnosed 

AND 

experience 

116 116 7 2 2 
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Bilaga 3. 

Sökschema 3. 
Resultat av sökning i Psychinfo. 

Psychinfo Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa i 

fulltext 

Använda 

artiklar 

 breast 

neoplasms 

6 180     

 attitude to 

illness 

6 466     

 quality of life 42 147     

 early 

detection of 

cancer 

458     

 newly 

diagnosed 

1 624     

 experience 236 349     

 breast 

neoplasms 

AND attitude 

to illness 

61 61 4 2 1 

 breast 

neoplasms 

AND quality 

of life 

741 50 4 2 1 

 breast 

neoplasms 

AND newly 

diagnosed 

179 120 2   

 Breast 

neoplasms 

AND newly 

diagnosed 

AND 

experience 

30 30 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

Bilaga 4. 

Checklista för kvantitativa artiklar (randomiserade kontrollerade 
studier) 

Modifierad checklista av Forsberg och Wengström (2008). 

1. Är syftet med studien beskrivet?   Ja Nej 

2. Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  Ja  Nej 

3. Är designen lämplig utifrån syftet?   Ja  Nej 

4. Är inklusion- och exklusionskriterier beskrivna?  Ja Nej 

5. Är undersökningsgruppen representativ?  Ja  Nej 

6. Är det beskrivet var och när undersökningen genomfördes? Ja Nej 

7. Är powerberäkning gjord?   Ja  Nej 

8. Är interventionen väl beskriven?   Ja  Nej 

9. Finns mätmetoder angivna?   Ja Nej 

10. Är validitet och reliabilitet diskuterad?   Ja Nej 

11. Är demografiska data för undersökningsgruppen presenterade? Ja Nej 

12. Är bortfallet beskrivet?    Ja  Nej 

13. Kan bortfallet accepteras?   Ja  Nej 

14. Är den statistiska analysen lämplig?   Ja Nej 

15. Är huvudresultaten beskrivna?   Ja  Nej 

16. Drar författaren några slutsatser?    Ja  Nej 

17. Kan resultaten generaliseras till annan population? Ja Nej 

18. Kan resultaten ha klinisk betydelse?   Ja  Nej 

19. Överväger nyttan av interventionen ev. risker?  Ja Nej 

20. Ska artikeln inkluderas?   Ja  Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

V 

 

Bilaga 5. 

 
 
Checklista för kvalitativa artiklar 

Modifierad checklista av Forsberg och Wengström (2008). 

1. Är syftet med studien klart beskrivet?   Ja  Nej  

2. Har en kvalitativ metod använts?   Ja Nej 

3. Är designen i studien relevant för att besvara frågeställningen? Ja Nej 

4. Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? Ja Nej 

5. Är det klart beskrivet var undersökningen genomfördes? Ja  Nej 

6. Finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen      

    kontaktades?    Ja  Nej 

7. Finns det tydligt beskrivet vilken urvalsmetod som användes? Ja Nej 

8. Är den demografiska bakgrunden för urvalsgruppen väl  

    beskriven?     Ja Nej 

9. Är undersökningsgruppen lämplig?   Ja  Nej 

10. Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang 

      datainsamlingen skedde)?   Ja Nej 

11. Är metoderna för datainsamlingen väl beskrivna?  Ja Nej 

12. Finns datainsamlingsmetod angivet?   Ja Nej 

13. Är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? Ja Nej 

14. Finns en resultatbeskrivning?   Ja Nej 

15. Är analys och tolkning diskuterade?   Ja Nej 

16. Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data 

      (finns citat av orginaldata, summering av data medtagna som bevis för  

      gjorda tolkningar)?    Ja Nej 

17. Kan resultatet återkopplas till den ursprungliga  

      forskningsfrågan?    Ja Nej 

18. Stöder insamlade data forskarens resultat?  Ja Nej 

19. Har resultaten klinisk relevans?   Ja Nej 

20. Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? Ja Nej 

21. Drar författaren någon slutsats?   Ja Nej 

22. Ska artikeln inkluderas?   Ja Nej
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Bilaga 6. 

Artikelmatris 
 

Författare 

Land  

År 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Bond, B. E., 

Connolly, A., & 

Asci, S. 

(2010) 

USA 

Journal of 

Psychosocial 

Oncology. 

Coping with 

Inflammatory breast 

cancer: Women´s 

experiences. 

Att utforska stressfaktorer 

och utmaningar som 

kvinnor ställs inför när de 

ska hantera sin diagnos, 

behandling och att leva 

med inflammatorisk 

bröstcancer. 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 10 

kvinnor under en 16-

månaders period. 

 

Patienter upplevde att det var 

lättare att hantera sjukdomen om 

man accepterat den och lärt sig att 

leva med den istället för att se 

livet som en ständig kamp mot 

sjukdomen.  

Hög 

Cheng, S-Y., Lai, 

Y-H., Chen, S-C., 

Shun, S-C., Liao, 

Y-M., Tu, S-H., 

Chen, C-S., 

Hsiang, C-Y., & 

Chen, C-M. 

(2009) Taiwan 

Journal of Clinical 

Nursing. 

Changes in quality 

of life among newly 

diagnosed breast 

cancer patients in 

Taiwan. 

Undersöka förändringar av 

livskvalitet hos patienter 

med bröstcancer och 

faktorer relaterade till den. 

Kvantitativ studie. 

Datainsamlingen 

gjordes vid fyra 

tillfällen under 3 

månader. 61 kvinnor 

deltog i studien. 

Livskvaliteten hos patienter var 

lägre första månaden efter att de 

fått diagnosen. Efter att ha 

opererat bröstet upplevdes mindre 

oro och mindre stress över 

symtom. Patienter kunde då se 

mer positivt på livet igen, vilket 

gav bättre livskvalitet. 

Hög 

Colby, D. A., & 

Shifren, K. 

(2013) 

USA 

Psychology, Health 

& Medicine. 

Optimism, mental 

health and quality of 

life: a study among 

breast cancer 

patients. 

Att bedöma relationen 

mellan optimism, positiv 

och negativ mental hälsa, 

samt livskvalitet hos 

patienter med bröstcancer. 

Kvantitativ studie 

som gjorts med tre 

olika, redan välkända 

bedömningsformulär. 

LOT**, CES-D*** 

och FLIC****.  

51 kvinnor deltog i 

Patienter upplevde mer optimism 

än pessimism. Patienter med en 

optimstisk syn på framtiden 

fungerade bättre socialt och 

mentalt, vilket gav en bättre 

livskvalitet.  

Medel 



  
 

II 

studien. 

Dickerson 

Coward, D., & 

Kahn, D. L. 

(2005) 

USA 

Journal of Holistic 

Nursing. 

Transcending breast 

cancer: making 

meaning from 

diagnoses and 

treatment. 

Att beskriva erfarenheten 

av självtranscendens hos 

kvinnor med 

nydiagnostiserad 

bröstcancer. 

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk 

metod.  

14 kvinnor blev 

intervjuade. 

Rädslan för att dö tvingade 

patienter att skaffa stöd och 

information. De fann stort stöd 

hos andra kvinnor med samma 

erfarenheter. Efter hand skapades 

ny mening i livet efter de nya 

erfarenheterna. 

Hög 

Landmark, B. T., 

Bøhler, A., 

Loberg, K., & 

Wahl, A. K. 

(2004) 

Norge 

Journal of Clinical 

Nursing. Women 

with newly 

diagnosed breast 

cancer and their 

perception of needs 

in a health-care 

context. 

Att undersöka hur kvinnor 

med nydiagnostiserad 

bröstcancer upplever sina 

behov i ett 

hälsosammanhang. 

Kvalitativ studie med 

deskriptiv metod. 7 

kvinnor träffades vid 

sex tillfällen och 

samtalade i grupp 

öppet efter 

förutbestämda 

teman. 

Två huvudkategorier influerade 

patienters förmåga att klara av den 

förändrade livssituationen: Behov 

av kunskap och behov av socialt 

stöd.  

Hög 

Landmark, B.T., & 

Wahl, A. 

(2002) 

Norge 

Journal of Advanced 

Nursing. 

Living with newly 

diagnosed breast 

cancer: a qualitative 

study of 10 women 

with newly 

diagnosed breast 

Att beskriva kvinnors 

upplevelser av att leva med 

bröstcancer. 

Kvalitativ studie med 

Grounded Theory 

som metod. 

Djupintervjuer med 

10 kvinnor med 

nydiagnostiserad 

bröstcancer. 

Viljan att leva var ett centralt 

tema. All energi gick åt till 

kampen för livet. Andra viktiga 

aspekter i relation till sjukdomen 

var; den kroppsliga förändringen, 

den kvinnliga identiteten, 

meningsfulla aktiviteter och det 

sociala nätverket.  

Hög 



  
 

III 

cancer. 

Landmark, B. T., 
Strandmark, M., & 

Wahl, A. 

(2000)  

Norge 

Scandinavian 
Journal of Sciences. 

Breast cancer and 

experiences of social 

support. 

Att beskriva norska 
kvinnors upplevelser av att 

leva med nydiagnostiserad 

bröstcancer. 

Kvalitativ studie med 
Grounded Theory 

som metod. 10 

kvinnor fick svara på 

6 öppna frågor. 

Centralt resultat i studien var att 
socialt stöd är viktigt för att kunna 

hantera sin sjukdom. Både 

positiva och negativa aspekter 

beskrevs i resultatet utifrån stöd 

från nära anhöriga och stöd från 

vården. 

Hög 

Landmark, B. T., 

Strandmark, M., & 

Wahl, A. 

(1997) 

Norge 

Cancer Nursing. 

Living with newly 

diagnosed breast 

cancer – the 

meaning of 

existential issues. 

Att beskriva norska 

kvinnors upplevelser av att 

leva med nydiagnostiserad 

bröstcancer. 

Kvalitativ studie med 

Grounded Theory 

som metod. 10 

kvinnor fick öppet 

svara på 6 frågor. 

Viljan att leva var den centrala 

frågan för återhämtning och 

överlevnad. 

Hög 

Im, E-O., Lee, E. 

O., & Park, Y. S.  

(2002) 

Korea 

Western Journal of 

Nursing Research. 

Korean women´s 

breast cancer 

experience. 

Att utforska kulturella 

aspekter hos koreanska 

kvinnor med bröstcancer. 

Kvalitativ studie med 

deskriptiv 

longitudinell metod. 

10 kvinnor valdes ut 

ur en grupp av 58 

kvinnor genom ett 

bekvämlighetsurval.  

Patienter visade tendens till att ta 

på sig skulden för bröstcancern. 

Skam och förlorad självkänsla 

blev resultatet av den kroppsliga 

förändringen. Besvikelse över att 

inte få det praktiskta stöd de 

förväntade sig av familjen. 

Hög 



  
 

IV 

Saraswathi, N., 

Nenny, S., Ho G. 

H., & Wong, C. Y. 

(2005) 

Singapore 

Singapore Nursing 

Journal. 

Needs and concerns 

of breast cancer 

patients – SGH* 

experience. 

Att identifiera de största 

behoven och den största 

oron hos kvinnor i Singapore 

med nydiagnostiserad 

bröstcancer. 

Kvantitativ studie 

med longitudinell 

ansats. Intervjuerna 

gjordes under en 9-

månadersperiod 

bestående av tre 

intervjuer. Den första 

intervjun byggde på 

öppna frågor och 

utefter de resultat som 

framkom utformades 

frågeformulär.  Från 

början deltog 92 

kvinnor men bara 62 

fullföljde studien. 

I den initiala fasen efter beskedet 

om sjukdomen var det svårt för 

patienter att beskriva sina behov 

och sin oro. Patienters största 

behov under 

behandlingstiden var kunskap om 

behandlingen och känslomässigt 

stöd.  

Medel 

*Singapore general hospital. 

** LOT = The life orientation test; Scheier & Carver, 1985. 

*** CES-D = The center for epidemiological studies depression scale; Radloff, 1977. 

**** FLIC = The functional living index-cancer; Schipper, Clinch, McMurray & Levitt, 1984.
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