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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Bröstcancer är den cancerdiagnos som drabbar flest kvinnor i Sverige. Vid ohälsa påverkas 
människan fysiskt och psykiskt. Termen psykosocial ohälsa syftar i studien på orsaksförhållanden, d.v.s. 
faktorer som påverkar en bröstcancerdrabbad kvinna psykiskt och socialt. Sjukdom kan innebära att 
man går från ett aktivt social liv till ett liv präglat av sjukdom som påverkar livsvärlden. Det ansågs 
därför viktigt att undersöka och belysa psykosocial ohälsa bland kvinnor som lider av bröstcancer. 
Syfte: Att ur ett livsvärldsperspektiv belysa psykosocial ohälsa bland bröstcancerpatienter under 
behandling. 
Metod: En litteraturstudie baserad på kvalitativa vetenskapliga artiklar. Analysen gjordes med hjälp av 
en kvalitativ manifest innehållsanalys och har en induktiv ansats.  
Resultat: Analysen av artiklarna visade att synligt kroppsliga förändringar påverkade patientens 
psykosociala liv och att stödgrupper samt sjukvårdens goda bemötande och information kunde minska 
den psykosociala ohälsa hos patienter med bröstcancer under behandling. 
Slutsats: Studien visar på en utbredd psykosocial ohälsa bland kvinnliga bröstcancerpatienter under 
behandling där olika psykosociala faktorer så som relationer inom familj, arbetsliv, vänskapskrets 
och vårdinstanser spelar roll. Information och god kommunikation med vårdpersonalen var viktigt 
och ansågs ibland saknas i omvårdnaden. Brist på information ökade rädslan och ovissheten inför 
framtiden. 
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INLEDNING 
En tidigare litteraturstudie som vi författade under vår utbildning till sjuksköterska gjorde att vi fick 
upp ögonen för hur en cancerdiagnos påverkar patientens livsvärld. Vi undersökte sambandet 
mellan att vara sjuk i cancer, genomgå behandling och om detta i sin tur kan skapa sömnproblem. 
Slutsatsen pekade på att sömnproblem förekommer i samband med cancersjukdom och att det bland 
annat är den psykiska ohälsan som förorsakar sömnproblemen. 
 
Detta resulterade i att vi mer djupgående ville studera vilken typ av psykisk ohälsa som kan 
förekommer vid en bröstcancerdiagnos i samband med behandling. Eftersom människan lever i ett 
system som involverar hela hennes livsvärld vill vi även inkludera det sociala livet dvs. familjelivet, 
arbetslivet och livet som handlar om integration med andra i denna studie. Fokus i denna 
litteraturstudie ligger på diagnosen bröstcancer som i nuläget är den vanligaste typen av malign 
tumörsjukdom hos kvinnor i Sverige (Socialstyrelsen, 2012). 
 
BAKGRUND 
 I Sverige inrapporterades år 2011 totalt 57 726 nya fall av elakartad cancer, vilket är en ökning med 
4 % jämfört med året innan (Socialstyrelsen, 2012). Av dessa är cirka 7 000 bröstcancerdiagnoser 
vilket gör bröstcancer till den vanligaste cancersjukdomen i Sverige hos kvinnor där mellan 15 till 
20 kvinnor insjuknar varje dag (Nystrand, 2012). Även män kan drabbas av bröstcancer men denna 
cancerform är vanligare hos kvinnor (ibid.). 
 
Cancer 
Hela vår kropp består av celler. Dessa celler bildas genom celldelning och celltillväxt och utvecklas 
till organ och vävnader i vår kropp. När cellerna blir gamla eller utslitna dör de och ersätts av nya 
celler. Vid normaltillstånd råder en balans mellan cellförlust och nybildning av celler. Om 
tillväxtregleringen rubbas bildas nya celler innan de gamla cellerna av samma typ har dött. Det 
typiska för cancerceller är att de har förlorat sin normala tillväxtkontroll och delar sig okontrollerat. 
Denna ansamling av celler gör att det bildas en cellklump som benämns tumör. Tumörer som växer 
utan att tränga in i närliggande vävnad kallas benigna, godartade. Dessa kan växa sig stora men 
växer inte in i annan vävnad eller sprider sig till andra organ i kroppen. Maligna, elakartade, 
tumörer däremot växer in i intilliggande vävnad där de kan tränga undan och förstöra vävnadens 
struktur. Maligna tumörer kan också ge upphov till metastaser, vilket innebär att de sprider sig i 
organ i kroppen. Det är de maligna tumörerna som benämns cancer. (Sand, Sjaastad & Haug, 2004, 
s.64-69).  
 
Bröstcancer 
Vilken sorts cancer som bildas beror på vilken typ av cell tumören utvecklats från. Vid bröstcancer 
utgår cancercellerna från bröstkörtelcellerna (Sand et al., 2004). Vid bröstcancer kan tumörcellerna 
vara snabbväxande eller långsamväxande. De snabbväxande upptäcks i regel betydligt tidigare än 
de långsamväxande (Nystrand, 2012). 
 
Behandling 
Det finns flera adekvata tillvägagångssätt vid behandling av bröstcancer. De vanligaste är kirurgi, 
strålbehandling och/eller cytostatikabehandling. 

 

Vid kirurgi avlägsnas den del av bröstet som innehåller tumören. Även den så kallade 
portvaktskörteln, som är en lymfkörtel som sitter i armhålan undersöks för tumörceller. Om denna 
körtel innehåller tumörceller kan flera lymfkörtlar behövas tas bort från armhålan. Vid större 
tumörbildningar eller om kvinnan så önskar kan man operera bort hela bröstet (Nystrand, 2012). 
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Vid tillfällen då bara en del av bröstet avlägsnas bör patienten strålbehandlas efter operationen. 
Syftet med strålbehandling är att minska risken för ny tumörbildning i bröstet genom att döda 
eventuella cancerceller som kan finnas kvar kring det borttagna området (Nystrand, 2012). 

 

Om en tumör i bröstet växer på ett sätt som gör den svårtillgänglig för operation eller om den är 
alltför stor kan man med hjälp av cytostatikabehandling försöka krympa tumören. Cytostatika är ett 
cellhämmande läkemedel som används för att döda och hämma de cancerceller som finns kvar i 
kroppen. Cytostatika kan användas för att behandla sjukdomen om den spridit sig till andra organ i 
kroppen, men även för att förebygga återfall (Nystrand, 2012). Cytostatika är den behandling som i 
folkmun kallas för ”cellgifter” (Wallberg, 2010). 

 

Vilken typ av behandling som väljs beror främst på vilken typ av bröstcancer patienten lider av, hur 
utbredd den är samt vilka symtom och graden av symtom som den drabbade upplever. Trots de stora 
framstegen som görs med screening, strålbehandling, cytostatika etc. kan man enbart se en svag 
ökning i överlevnadsstatitistiken om bröstcancer har spridit sig i kroppen (Barni, Cabiddu & 
Petrelli, 2008). 

 

Psykosocial ohälsa 
Vår hälsa är något som ofta passerar obemärkt. Vad hälsa är kan däremot vara svårt att klargöra.  
Dock vet man att vid ohälsa påverkas inte bara människan fysiskt utan även psykiskt och socialt. 
(Karlsson, 2004, s. 4). Människans psykiska hälsa och den personliga utvecklingen är beroende av 
sociala faktorer som familjeliv, fritidssysselsättningar, meningsfullhet inom sitt arbete etc. (Egidius, 
2008, s. 563). Att dra bestämda gränser mellan vad som är psykiskt och socialt är svårt eftersom 
människans relationer till omvärlden formar synsätt och normer (Egidius, 2008, s. 563). Både 
biologiska, psykologiska och sociala faktorer samvarierar. Man säger att vi lever ”psykosocialt” 
(ibid.). 

 

Människor lever inte isolerade, utan livet är präglat av att man integrerar med andra människor 
(Bahrami, 2011). Livsvärlden är unik och inviduell samtidigt som den delas med andra, exempelvis 
familjen. Det är den världen som upplevs och människor integrerar kontinuerligt med andra 
människor och rör sig inom en viss samhällsstruktur, t.ex inom sin familj och arbetsplats. Vid en 
cancerdiagnos och under behandling påverkas hela familjen. Man kastas in i rollen som patient men 
likväl kastas man in i rollen som anhörig till en patient. Tidigare studier visar att anhöriga upplever 
rädsla, ilska, utbrändhet och en känsla av maktlöshet när en anhörig drabbas av cancer (Schmid-
Büchi, Halfens, Dassen & Borne, 2011). 
 
Inom det humanistiska synsättet ses människan ur ett helhetsperspektiv. Detta synsätt innebär att 
hälsan är relaterad till hela människan och dennes upplevelser såsom välbefinnande, upplevelse av 
mening, känsla av sammanhang etc. (Willman, 2009, s. 30-31). Dessa faktorer som även kallas 
salutogena faktorer anses vara hälsofrämjande. Det hälsofrämjande salutogena perspektivet har ett 
bärande begrepp som i Sverige kallas för KASAM, som står för ”Känsla av sammanhang”. Detta 
begrepp myntades av Antonovsky och består av tre delbegrepp; begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. (ibid.). Vad som är meningsfullt för en människa är individuellt och det som känns 
meningsfullt för stunden kan växla från tid till annan. Dock kan man se att behovet av mening går 
att relatera till behovet av sammanhang (Dahlberg & Segesten, 2010). Fokusen i det hälsofrämjande 
perspektivet ligger på att man inriktar sig på det som gör att en människa känner hälsa trots 
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sjukdom, till exempel bröstcancer. Termen psykosocial syftar i denna litteraturstudie på olika 
biologiska, psykologiska och psykosociala faktorer som kan påverka en bröstcancerdrabbad kvinna.  
 
Tidigare forskning om psykosocial ohälsa bland bröstcancerpatienter 
Tidigare forskningsstudier visar på att överlevnadsantalet vid behandling av bröstcancer ökar. 
Costa-Requena el al. (2013) skriver att den främsta anledningen är bättre screeningmetoder, 
mammografi och att flera kvinnor erbjuds att gå på rutinkontroller. Nu finns även ambulerande 
kemoterapi och bättre mediciner som kan lindra biverkningar vilket gör det mer möjligt för många 
patienter att fortsätta med en liknande livsstil som innan de fått sin diagnos (Shewbridge, Wiseman 
& Richardson, 2012). Dock skriver Shewbridge et al. (2012) att vid undersökningar gällande 
psykosociala faktorer så berättar patienter som är under behandling att de kämpar med att uppehålla 
familjelivet, det sociala livet och arbetslivet. Arbetet ses som en viktigt komponent i en människans 
identitet (ibid.). 
 
Cancer drabbar inte bara den sjuke utan även den drabbades omgivning d.v.s partner, familj, vänner 
och arbetskamrater blir påverkade. Pinkert, Holtgräwe och Remmers (2013) menar att familjen tar 
på sig en stor roll som vårdare men att det i nuläget skulle behövas ett större stöd, mer integrering 
mellan sjukvården och de anhöriga som tagit på sig vårdarrollen i hemmet. De menar att familj och 
vänner inte enbart är ”medsjuka” utan att de är en källa för stöd och emotionell stabilitet i 
vardagslivet, och därför behöver även familjen mer stöd.  Många ser på dagens primärvård som 
enbart ett centrum med medicinskt kunskapsområde. Dock anser patienter med psykisk och 
psykosocial ohälsa att man bör öka vårdpersonalens kompetens avseende den psykiska aspekten av 
sjukdom (Karlsson, 2004, s. 44). Detta innebär att patienter önskar att personalen på 
vårdinrättningar hade mer kunskap om den psykiska ohälsa som kan uppkomma vid sjukdom och 
att patienterna i sin tur då skulle kunna få mera stöttning även på det psykiska planet vid 
behandling. Socialstyrelsen har som åtgärd gett förslag till en psykosocial behandling inom 
primärvården som ska innefatta olika former av psykoterapi, både på individnivå men även i grupp 
med t.ex familj, par etc. (Socialstyrelsen, 2007). 
 
Det finns signifikanta skillnader i livskvaliteten och en påtagande psykisk ohälsa hos 
bröstcancerpatienter under behandling och att det bör läggas mer fokus från vårdpersonalen på att 
upprätthålla psykisk hälsa hos patienter (Costa-Requena et al., 2013). Sarenmalm, Browall, Persson, 
Fall-Dickson och Gaston-Johansson (2013) påpekar att känslan av sammanhang minskar den 
psykiska oron signifikant och att bristen på sammanhang leder till stress som påverkar livskvaliteten 
vilket understryker Antonovskys teorier av det hälsofrämjande synsättet på sammanhang. 
 
TEORETISK REFERENSRAM 
Vårdvetenskap innefattar vad vård och vårdande innebär för människor i olika livssituationer i 
förhållande till deras hälsa, välbefinnande och lidande och utgår därmed från patientperspektivet 
med begreppen livsvärld, hälsa, delaktighet, lidande, välbefinnande etc. (Dahlberg & Segesten, 
2010, s. 43-46). Denna studie inriktas på begreppen livsvärld, hälsa, delaktighet och lidande då 
dessa är relevanta till studiens syfte. 
 
Livsvärld 
För att förstå hur sjukdom, hälsa och vårdande påverkar människans vardag används ett 
livsvärldsperspektiv för att beskriva var unik individs upplevelse av sin livssituation (Dahlberg & 
Segesten, 2010, s.19-20; 126-128).Vårdande som utgår från ett vårdvetenskapligt synsätt har fokus 
och viljan att förstå hur hälsa, sjukdom, lidande och vårdande upplevs av och berör den unika 
patienten i dennes livssituation.  Livsvärld är verkligheten sedd från den enskilda människan, den är 
unik samtidigt som den kan delas med andra och formas utifrån individens erfarenheter och känslor. 
Livsvärlden kan förstås som världen som den erfars. Det innebär att se och förstå cancerpatienters 
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vardag under pågående behandling och hur de psykosociala förändringarna då påverkar livsvärlden 
(Dahlberg & Segesten, 2010, s. 126-128).  
 
Hälsa 
Målet med vård är att främja hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 80-82). Hälsa är ett tillstånd där 
man uppnår fullständig fysisk, psykisk och socialt välbefinnande, inte enbart frånvaro av sjukdom 
(World Health Organization, 2012). Vid långvarig sjukdom kan det dagliga livet begränsas. Även i 
denna situation finns en frihet, nämligen hur man förhåller sig till sin sjukdom. Medvetenhet om sin 
sjukdom kan samtidigt ge känsla av välbefinnande och möjlighet till att genomföra väsentliga 
livsprojekt. Utifrån detta kan vi klargöra att hälsa och ohälsa ej är motpoler, utan där ohälsa infinner 
sig kan även viss hälsa urskiljas Detta innebär att hälsa kan finnas hos bröstcancersjuka kvinnor 
under behandling. Denna teori visar att främjande av hälsa inkluderar hela människans existens och 
mångtydighet (Dahlberg & Segesten, 2010, s.80). Med mångtydighet menas den upplevelse av ett 
fenomen som kan växla från person till person, och hos samma person från en tid till en annan.  
 
Delaktighet 
Patientdelaktighet utgör ett stort fundament då god vård ska bedrivas. Lagtexter och etiska koder 
samt forskning visar att samtliga vårdprofessioner ska skapa förutsättningar för patientdelaktighet 
(Eldh, 2009, s. 45-62). Då sjuksköterskan har fokus på vårdvetenskap och att främja patientens 
hälsa, är delaktighet i hennes livssituation, så som vid en bröstcancerdiagnos av stor betydelse. För 
att skapa förutsättningar för patientdelaktighet krävs en god kommunikation och information. För 
att informationen ska vara till nytta behöver den vara anpassad för den situation som patienten 
befinner sig i, så den sedermera kan utmynna i användbarhet. Det som kännetecknar delaktighet är 
ett ömsesidigt kunskapsutbyte där både patient och vårdgivare bidrar med kunskap (ibid.). 
 
Lidande 
Att drabbas av cancer är inte bara ett hårt slag mot kroppen. Även själsligt kan lidande och 
sårbarhet uppstå (Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2009 s.116-123). Inom vårdvetenskapen 
presenterar Santamäki Fischer och Dahlqvist (2009 s.121) genom Eriksson (1994) lidandet under 
tre olika kategorier, sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande menas den 
rädsla för sjukdomen och behandlingens osäkra utgång, en rädsla för det okända och otrygga. Då en 
människa behöver medicinsk behandling kan misstag inom hälsa och sjukvård ske. När detta 
drabbar patienter på ett negativt vis utifrån paitientens livsvärld benämns det som vårdlidande. Då 
en stor plötslig ogynnsam förändring uppstår i en människas liv såsom en bröstcancerdiagnos kan 
detta leda till ett livslidande (ibid.). 
 
Vid en bröstcancerdiagnos riskerar människan att utsättas för samtliga tre former av dessa lidanden 
vilket kan leda till sårbarhet (Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2009, s.121). Genom sårbarhet är vi 
mottagliga, känsliga och sköra, vilket ökar mottagligheten för skada och lidande men samidigt en 
öppenhet för ömhet och kärlek (ibid.). Att vårdaren besitter kunskap om olika fysiska och 
psykosociala faktorer i vårdmiljön samt vilka effekter de har på människors välbefinnande är viktigt 
för att patienten ska känna trygghet, en känsla av välbefinnande och för en ökad livskvalitet 
(Edvardsson & Wijk, 2009, s. 199-200). Denna kunskap bör innebära att den på så vis bidrar till att 
minska lidandet för patienten. 
 
PROBLEMFORMULERING 
Cirka 7 000 bröstcancerdiagnoser ställs i Sverige årligen vilket gör bröstcancer till den vanligaste 
cancersjukdomen bland kvinnor (Nystrand, 2012). 
 
Om man ska vårda utifrån ett helhetsperspektiv och se till hela patientens upplevda livsvärld så kan 
man inte bortse från människans sociala samvaro. Människans hälsa enligt Dahllberg och Segesten 
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(2010) innefattar hela existensen. Detta kan innebära att man går från ett aktivt social liv som 
inkluderat ett arbetsliv till ett liv präglat av sjukdom som kan omkullkasta hela livsvärlden. Med 
psykosocial ohälsa menar vi det Karlsson (2004, s. 11-12) beskriver kring fenomenet där psykiska, 
psykosomatiska eller somatiska symtom, vilka samvarierar och skapar ett lidande i den enskildes 
livssituation och social liv. Termen psykosocial ohälsa används i anglosaxiskt språkbruk 
(psychosocial illness) som en allmän vedertagen definition (ibid., s. 12). Egidius (2008, s. 563) 
påpekar att det är svårt att dra bestämda gränser vad som är psykiskt och socialt eftersom 
människan formas i relation till den omvärld hon befinner sig i, men att det inom begreppet 
psykosocialt finns samvariationer mellan biologiska, psykologiska och sociala faktorer. 
 
Enligt Karlsson (s. 44, 2004) har patienter uttryckt att det inom allmänna vårdinrättningar behövs 
mer kännedom om psykisk ohälsa som kan förekomma när man befinner sig i sjukdom och under 
behandling. Eftersom fler kvinnor än någonsin diagnostiseras med bröstcancer i Sverige, kommer 
man inom vården att träffa dessa människor mer frekvent. Vårdpersonal bör veta vilka aspekter som 
kan komma att påverkas i en patients liv för att kunna vägleda dessa mot hälsa. Hur kan en patient 
psykiskt, under en behandling vid bröstcancer, komma att påverkas av sin familj? Vilka aspekter i 
patientens sociala samvaro kan komma att förändras och hur påverkar dessa patienten? Att som 
vårdare inneha kunskap om dessa aspekter kan resulterar i att den enskildes behov av stöd kan 
uppnås, vilket kan behövas för att uppnå hälsa. Att ge väsentlig information som kan skapa 
förståelse för patienten som i sin tur kan sätta sin situation i ett begripligt sammanhang som kan 
leda till acceptans. Fokusen i litteraturstudien ligger på patienters subjektiva upplevelser i den 
beskrivna situationen. 
 
SYFTE 
Syftet var att ur ett livsvärldsperspektiv belysa psykosocial ohälsa hos bröstcancerpatienter under 
behandling. 
 
METOD 
Litteraturstudien utgick från en kvalitativ ansats, vilket rekommenderas i forskning om människans 
upplevelser kring ett fenomen, t.ex. psykosocial ohälsa (Polit & Beck 2011, s. 17-18). Studiens 
metod utgick från Fribergs (2012, s. 135-138) beskrivning av tillvägagångssätt vid en 
litteraturstudie (schematisk överblick bilaga 1). Metoden i denna studie är en manifest 
innehållsanalys där vi analyserat vetenskapliga artiklar och lyft ut de väsentliga delarna efter 
noggrann läsning enligt Lundman och Graneheim (2012, s. 194). Eftersom studiens mål var att 
analysera individernas upplevelser med största möjliga objektivitet har studien en induktiv ansats. 
 
Datainsamling 
Data samlades in i form av vetenskapliga artiklar. Såväl kvalitativa som kvantitativa artiklar söktes 
för att skapa en bred och samlad bild till studiens bakgrund. Till resultatet av litteraturstudien söktes 
endast kvalitativa artiklar. Sökning gjordes i databaserna Cinahl och MedLine då dessa är inriktade 
på medicin och omvårdnad. Sökord som användes var bland annat breast neoplasms, quality of life, 
coping, chemotherapy och psycho social. Resultat från databassökning, vilka databaser som 
användes samt antal träffar redovisas i bilaga 2. För att försäkra att de artiklar som valts är 
vetenskapliga har Hanssons (2006, s. 2-4) beskrivning om vad en vetenskaplig artikel är följts. För 
att bekräfta att tidskriften som de vårdvetenskapliga artiklarna publicerats i var vetenskapliga 
kontrollerades de gentemot Ulrichsweb global serials directory (2013). Författarna läste titel på 
artiklarna för att leta efter en koppling till syftet i denna litteraturstudie. Fanns koppling lästes 
abstract och om artikeln kunde tänkas vara till nytta för studien lästes hela artikeln. 
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Urvalsförfarande 
De valda vetenskapliga artiklarna skulle vara primärkällor för att undvika eventuella förvanskningar 
av resultatet. Kvalitetsbedömningen gjordes initialt via de granskningsfrågor som beskrivs i Friberg 
(2006, s.126). Ytterligare kvalitetsgranskning gjordes genom Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) 
kvalitetsbedömningsmall (bilaga 3) för kvalitativa artiklar, där svaren på frågorna i mallen (bilaga 
3) gav olika poäng. ”Ja” gav ett poäng, ”nej” eller ”vet ej” gav noll poäng. Kravet på att studien 
skulle vara av god kvalitet var 80 % av totala poängsumman. Sex artiklar uppnådde 86-93 % (god 
kvalitet) och fyra artiklar uppnådde 79 % (god/medel kvalitet). De vetenskapliga artiklar som varit 
mest signifikativa gentemot syftet valdes för att ingå i litteraturstudien. För att bilda en överblick av 
resultatet av de vetenskapliga artiklarna presenteras de i en tabell (bilaga 4) med författare, titel, 
syfte, metod, deltagare (bortfall), resultat och kvalitet enligt Forsberg och Wengström (2008, s. 162-
166). 
 
Inklusionskriteriena var att artiklarna skulle vara vetenskapliga, finnas i fulltext, vara primärkällor, 
vara etiskt granskade samt endast beröra kvinnor i vuxen ålder. Artiklarna skulle på ett eller annat 
sätt behandla psykosocial ohälsa hos patienter med bröstcancer under behandling i form av 
kemoterapi, strålbehandling och/eller kirurgi. De vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade år 
2005 eller senare då författarna sökte så aktuell information som möjligt. De vetenskapliga 
artiklarna begränsades till skandinaviska språk samt engelska då författarna behärskar dessa. Endast 
artiklar från västvärlden inkluderades i litteraturstudien. Exklusionskriterierna var män, barn och 
ungdomar. 
 
Analys 
Tolkningsprocessen baserades på den hermeneutiska cirkeln vilket innebär att det sker en växling 
mellan att betrakta helheten och delarna i de vetenskapliga artiklarna (Johansson, 2011, s. 96-98). I 
denna modell utgörs helheten av de valda artiklarna. Delarna uppstår då artiklarnas resultat 
sönderdelats med avsikt att finna meningsbärande enheter kopplat till studiens syfte. Därefter bildas 
en ny helhet efter kondensering av meningsenhet och kodning. Resultatet presenteras genom 
huvudkategorier och underkategorier utifrån denna kodning. (Friberg 2006, s.127) 
 
Analysen av de vetenskapliga artiklarna följde Lundmans och Graneheims (2012, s.194) analyssteg. 
Författarna läste var för sig igenom de valda vetenskapliga artiklarna ett flertal gånger för att få en 
uppfattning om vad de handlar om. Fokus låg på studiens resultat. Författarna sökte efter 
nyckelfynd i varje artikels resultat som därefter diskuterades sinsemellan. De vetenskapliga 
artiklarna som ligger till grund för resultatet i studien lästes igenom av båda författarna. Färska i 
minnet diskuterades artiklarna för att tillsammans ta ut meningsbärande enheter så som ord eller 
meningar som var relevanta och motsvarade studiens syfte. De meningsbärande enheterna 
sammanställdes och kondenserades, vilket innebar att enheterna kortades ned utan att innehållet 
förlorades. Detta gav författarna en god överblick och gjorde det möjligt för författarna att se 
likheter och skillnader mellan studiernas resultat olika kategorier kunde bildas (tabell 1). 
Analysförfarandet följde Lundman och Graneheim (2012, s.194) metoder för kvalitativ manifest 
innehållsanalys. 
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Tabell 1. Exempel på analysförfarande. 
 

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsenhet Kod Huvudkategori 
De flesta 
bröstcancerpatienter 
under behandling 
uttryckte behov av att 
prata med någon som 
förstod dem. De 
patienter som deltog i 
någon form av stödgrupp 
hade ökad psykosocial 
hälsa. 

Bröstcancerpatienterna mår 
bra av att delta i stödgrupper. 

Stödgrupper. Stödgrupper som 
självstärkare vid 
bröstcancer diagnos. 

 
 
Författarnas förförståelse 
Hermeneutiken är den vetenskapssyn som präglar syftet i denna litteraturstudie. I hermeneutiken 
prioriteras förståelse och vår epistemologiska grund ligger i att kunskap är baserad på subjektivitet, 
det vill säga att kunskap är partisk och personligt värdeladdad.  För att uppnå förståelse krävs det 
tolkning och enligt hermeneutiker börjar ingen tolkningsprocess helt förutsättningslöst utan vi som 
tolkar går alltid in med en viss förförståelse (Johansson, 2011, s. 96-98). Därför utgick vi i vårt syfte 
från förutsättningen att det just finns en psykosocial ohälsa bland bröstcancerpatienter under 
behandling. Med vetskap av sin förförståelse försökte författarna vara öppna för materialet i 
analysen, och inte styras av sin förförståelse. 
 
Etiska överväganden 
Artiklarna som valts till denna litteraturstudie har alla genomgått en etisk prövning i enighet med 
Helsingforsdeklarationen (2008). Detta innebär att informanterna blivit informerade om studiens 
syfte och att ett klart samtycke ska ges av informanterna efter att de erhållit informationen. De ska 
även blivit informerade om att alla uppgifter som ges av informanterna kommer att hanteras 
konfidentiellt och vid publiceringen kommer avidentifieras. Det ska tydligt framgått för 
informanterna att deltagandet är frivilligt, att de när som under studiens gång kan dra sig ur utan att 
någon förklaring skall krävas. Det har yttrats ett nyttjandekrav i samtliga artiklar som innebär att 
deltagarna har fått information om studiens syfte och att den insamlade data endast kommer att 
användas till forskningsändamål. Det har lagts ett fokus på att samtliga artiklar är kritiskt granskade 
och godkända av sakkunniga för att öka tillförlitligheten och att försäkras oss om att artiklarna är, i 
den mån det går, fria från metodfel i tolkningen av data och håller vetenskaplig standard. I studiens 
mettoddel redovisas hur författarna analyserat studiens data och vilka åtgärder som gjorts för att inte 
data ska förvanskas. 
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RESULTAT 
Analysen av artiklarna resulterade i fyra huvudkategorier med underkategorier. Kategorierna 
redovisas överskådligt i Tabell 2. 
Tabell 2. 
Kategori Underkategori 
Biverkningar av behandling vid bröstcancer - Visuellt kroppsliga förändringar 

- Psykosociala förändringar 
Bröstcancerns inverkan på det psykosociala 
livet 

- Relation till familj och vänner 
- Arbetsmöjligheter 

Stödgrupper som självstärkare vid bröstcancer 
diagnos. 

 

Sjukvårdens betydelse för 
bröstcancerpatienters psykosociala hälsa. 

- Respekt och bemötande 
- Information och delaktighet 

 
 
Biverkningar av behandling vid bröstcancer  
Kvinnor som fått en bröstcancerdiagnos kan komma att bekymra sig över de visuellt kroppsliga 
förändringar som en behandling kan medföra. Förändring av utseendet påverkar hur man ser på sig 
själv som cancerpatient. Detta har inte bara inverkan på bröstcancerpatienterna själva utan även 
människorna runtomkring dem (Harcourt & Frith, 2008; Tighe, Molassiotis, Morris & Richardson, 
2011). 
 

“When you lose your hair you think oh God will I ever look the same when my hair grows 
back? Will I look the same person as I was before? No because it is very important how you 
look 
because it does affect the way you feel on the inside... how you look on the outside” (Tighe, 
Molassiotis, Morris & Richardson, 2011, s. 228) 

 
Visuellt kroppsliga förändringar 
 En av de första reaktionerna hos bröstcancerpatienter vid kemoterapi var sorg, ångest och 
förtvivlan över att förlora sitt hår (Frith, Harcourt & Fussell, 2007). De flesta av kvinnorna som 
tappade håret kände sig oattraktiva, håret hade varit deras redskap för att göra och känna sig vackra. 
Att känna sig oattraktiv var även vanligt vid de hudförändring som uppstår vid strålbehandling 
(Schnur, Oullette, DiLorenzo, Green & Montgomery, 2010). En del av kvinnorna ville inte initialt 
genomgå kemoterapibehandling med tanke på den eventuella hårförlust behandlingen kunde 
medföra (Frith et al., 2007). Ett fåtal kvinnor accepterade hårförlusten och såg istället möjlighet att 
skapa sig en ny image med hjälp av peruker, sjalar och andra huvudbonader (ibid.). Många kvinnor 
menade att anledningen till användandet av peruk och smink var för att se frisk ut, men inte för sin 
egen skull, utan för att människor i deras sociala samvaro skulle tänka så lite som möjligt på deras 
sjukdom (ibid.). 
 
Då sjukdomen blir visuell var många kvinnor, oroliga över hur deras barn eller barnbarn skulle 
reagera och ansåg sig behöva stöttning i hur de skulle förbereda barnen. Man var rädd för att 
skrämma barnen. Hanteringen av denna situation berodde till största del på barnets ålder (Harcourt 
& Frith, 2008). 
 
Patienter kunde känna att de inte har energi att diskutera exempelvis hur det är att leva som kvinna 
utan bröst. Under kemoterapi eller strålbehandling är rädslan för döden och känslan av otrygghet så 
stor, att det överskuggar all annan tankeverksamhet. Men under återhämtningen och då patienten 
återgår till sitt normala liv kan den kroppsliga förändringen bli omtumlande (Stang & Mittelmark, 
2009). 
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"In the beginning I felt that loosing my breast was nothing – the most important was to 
recover and regain health. However, there are times now when I look in the mirror without 
one breast and no hair, I think to myself: I’m not exactly the top ten of the list. It isn’t alright 
at all! Loosing a breast is more arduous than I first thought." (Stang & Mittelmark, 2009, s. 
2053) 

 
Psykosociala förändringar 
De utseendemässiga förändringarna skapade rädsla hos kvinnorna för att andra i omgivningen 
skulle se på dem som “cancerpatienter“. Många patienter var rädda för att bli särbehandlade och att 
andra skulle ha upfattningar om vad som förorsakat cancern samt vilken behandling som borde 
tillämpas (Harcourt & Frith, 2008). Denna personliga canceridentifiering och visuallitet av 
sjukdomen ledde till stora förändringar i patienternas sociala vardag (Harcourt & Frith, 2008). 
Patienterna höll sig borta från sociala interaktioner, de ville exempelvis inte gå ut i trädgården, gå 
och handla eller öppna dörren utan peruk eller huvudbonad för att slippa andras åsikter och blickar. 
Hobbys och aktiviteter uteslöts till stor del (ibid.). 
 
Kvinnorna kände sig mindre attraktiva, vilket hade en negativ påverkan på relationen med deras 
partner (Harcourt & Frith, 2008). Att känna sig oattraktiva var även vanligt vid den hudförändring 
kvinnor ådrog sig under strålbehandling (Schnur et al., 2010). Vissa patienter ville inte titta på sin 
kropp av rädsla för vad dem skulle se. Även i detta fall hade förändringen en negativ påverkan i 
relationen mellan patient och partner då partnern var rädd för att röra kvinnan med risk att göra 
henne fysiskt illa då dessa hudförändringar kan vara smärtsam (ibid.). 
 
Hudförändringar som uppkommer vid strålbehandling leder även till psykosociala problem. Det 
räcker inte att utreda fysiska symtom exempelvis smärta (Schnur et al., 2010). De psykosociala 
problemen som förändringen av kvinnornas kropp medförde, hade en direkt påverkan på 
bröstcancerpatienternas livskvalitet och skapade lidande. Genom information och kunskapsutbyte 
gällande psykosociala aspekter gjordes patienten delaktig. På så sätt förebyggdes den eventuella 
psykosociala ohälsa som annars kan uppstå. Stödgrupper är exempel på sådana tillfällen (ibid.). 
 

"I just wanted to fade into the background. I didn't want to draw any more attention to myself 
than I thought I already was, even though I probably wasn't, and I couldn't meet people's 
eyes. Like at the checkout usually you have a chat with the checkout girl, but no, head down 
just wanting to get through, get out. (Lucy, 41, mastectomy)"  (Schnur et al., 2010, s.265) 

 
Bröstcancerns inverkan på det psykosociala livet  
Relation till familj och vänner 
Vid en bröstcancerdiagnos drabbades inte bara patienten fysiskt utan även psykosocialt när 
relationerna till familj och vänner förändras. Vilket kunde innebära att bröstcancerpatienter 
förlorade vänner under sin behandling. Patienterna menade att det främst var tröttheten som 
medförde sociala avstånd (Tighe et al., 2011). Bröstcancerssjukas relation med sin partner blev 
mycket påfrestad. Visuella kroppsligar förändringar skapade en identitetsförlust, vilken påverkade 
relationen negativt (ibid.). 
 
Bröstcancerpatienter uttryckte att tröttheten gjorde det svårt att engagera sig i sociala aktiviteter och 
relationer. Det var inte ovanligt att patienter ljög om varför de inte kunde medverka eller hade lust 
till att umgås. Detta avstånd medförde risk till en försämrad nära umgängeskrets även på lång sikt 
efter avslutad bröstcancerbehandling. Den psykosociala ohälsa bröstcancerdiagnosen riskerade att 
åkomma, kan patienten få leva med resten av livet (Tighe et al., 2011). Patienterna var främst i 
behov av psykiskt stöd och hjälp från sin familj då tröttheten var som värst. Kvinnorna försökte 
vara så oberoende av andra som möjligt, men tröttheten gjorde det emellertid omöjligt. Ansträngda 
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familjesituationer så som skilsmässor kunde medföra att patienterna inte fick det stöd av närstående 
som de behövde under sin behandling (Spichiger, Rieder, Müller-Fröhlich & Kesselring, 2011). 
 

“I’ve been busy this week. And I just feel like I’m telling a series of lies the whole time and it’s 
trying to remember now whoever you said what to. And some days I can quite happily say to 
myself it’s the stress and the tablets that are making me tired and I accept it for what it is and 
not do a lot. But if I decided I’m going to do this, this and this and then I can’t do it because 
I’ve got up so tired because I’ve been dreaming all night. And because you’re tired your 
enthusiasm isn’t there” (Tighe et al., 2011, s. 229) 

 
Bröstcancersjuka kvinnor var generellt sett oroliga över att förorsaka påfrestning och nedstämdhet i 
sin egen familj då familjen skulle informeras om den potentiellt dödliga sjukdomen, kvinnorna var 
rädda för att bli en börda (Remmers, Holtgräwe & Pinkert, 2010). Vissa bröstcancersjuka kvinnor 
var mer oroliga för sin familjs hälsa än sin egen. Bröstcancersjuka kvinnor kunde finna sig i 
situationer då de behövde trösta sina närstående som uttryckte nedstämdhet och oro för sjukdomen. 
Detta kunde i sin tur leda till psykosocial ohälsa och stress för den bröstcancersjuke (ibid.). 
 

"That was the worst part for me. That my daughter worried so much about me and that she 
really had such a tough time. (PA18M)"  (Remmers et al., 2010, s.13) 

 
Bröstcancerpatienter sökte ofta svar på hur deras familj skulle kunna klara sig om de själva skulle 
avlida i sin sjukdom, exempelvis genom att se över sina ekonomiska tillgångar för att skapa en 
välfungerande framtid utan dem (Fisher & O'Connor, 2012). 
 
Att behålla normalitet i relationerna var extra viktigt för kvinnor med unga barn (under 8 år), för att 
främja sina barns hälsa. Barnen hade samma behov som innan diagnosen vilket gjorde mödrarna 
mer benägna att upprätthålla en så god psykosocial hälsa som möjligt. Kvinnorna föredrog att 
fortsätta sitt liv som vanligt i så stor utsträckning som möjligt, i ett försök att dämpa de negativa 
effekterna sjukdomen skulle kunna ha på sina liv, liksom livet för sina familjemedlemmar. Trots 
sjukdomens allvar uppehölls en fasad av normalitet hos kvinnor med unga barn, och därigenom en 
vardaglig kontinuitet och ett mindre påverkat psykosocialt tillstånd (Fisher & O'Connor, 2012). 
 

"I think part of it, especially with kids, you just have to get on with it. Part of my thinking as 
well I think was that, the more normal I can keep things for them, the better it was going to be 
for all of us, especially for the kids, if I can still keep a routine to a certain extent, it would be 
better for them and them being able to cope with it as well." (Fisher & O'Connor, 2012, 
s.160). 

 
Arbetsmöjligheter  
Majoriteten av kvinnor led även av dåligt humör och kognitiva besvär i samband med sin 
kemoterapibehandling. Minnessvårigheter och koncentrationssvårigheter var starkt bidragande 
orsaker till en försämrad arbetskapacitet. För en stor andel av kvinnorna gav dessa kognitiva besvär 
ångest och dålig självkänsla inför att återvända till jobbet (Munir et al., 2011). Väl tillbaka på sin 
arbetsplats hade kvinnorna i viss grad ändrat uppfattning av att arbeta. Man var mer noga med att ta 
raster och lunchpauser. En ökad förståelse av hur skört livet kan vara gjorde att kvinnorna 
prioriterade andra delar i livet högre än att jobba (Tighe et al., 2011). 
 

"I am very clear with them [work] about boundaries and that I am having a break at 
lunchtime. I do have to be on call but equally I insist that the reason for ringing is necessary. I 
don't think about work when I get home." (Tighe et al., 2011, s. 229) 

 
Den intensiva tröttheten tvingade inte bara kvinnorna att stå över familjeresor och andra sociala 
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event utan även arbete med att sköta hemmet och exempelvis trädgård fick balanseras mot hur 
mycket kvinnorna orkade med. Vissa kvinnor accepterade en mindre bra standard hemma och andra 
tog betydligt längre tid på sig för att utföra sysslor så de hann vila mellan dem (Spichiger et al., 
2010). 
 
Många bröstcancersjuka kom tillbaka till sin arbetsplats positivt inställda, men för vissa återstod de 
psykosociala problem som bröstcancerdiagnosen hade fört med sig. Trots hälsostöd och 
vårdgivning återfanns stresspåverkan hos patienterna (Tighe et al., 2011). Den upplevda nedsatta 
kognitiva funktionen borde åtgärdas eftersom denna hade så stor påverkan på kvinnornas 
livskvalitet och arbetsliv. Flertal patienter önskade rådgivning angående sin arbetssituation under 
sin behandlingen, vilken exakt form av rådgivning framgick ej (Munir et al., 2011).  
 
Stödgrupper som självstärkare vid bröstcancerdiagnos 
Den psykosociala ohälsa som kan uppstå vid bröstcancerdiagnos kunde lindras med hjälp av 
stödgrupper som inriktade sig på fyra positiva delar. (1) Patienterna blev mer medvetande om vad 
som försiggick i deras psykosociala liv. (2) Patienterna kunde på ett objektivt sätt ta åt sig kunskap. 
(3) Patienterna lärde av andras erfarenhet och (4) patienterna upptäckte nya perspektiv om livet och 
om sig själv (Stang & Mittelmark, 2009). Genom ökad medvetenhet av sina inre styrkor kunde 
kvinnorna klara sig bättre i dagliga situationer, så som att gå och handla och gå ut i trädgården. 
Kvinnorna klarade sig bättre i sociala sammanhang. Stödgrupperna gav kvinnorna ökad psykosocial 
hälsa och styrka till att hålla kontakt och fortsatt relation med exempelvis gamla arbetskamrater, 
något som de annars inte gjort (ibid.). Patienter förväntar sig att bli informerade om gruppterapi 
eller mentorskap gällande psykosocial ohälsa (Remmers et al., 2010). 
 

"I think I always have had this strength of mine, but I really realised it when getting feedback 
from the others in the group." (Stang & Mittelmark, 2009, s. 2052). 

 
Där fysiska stödgrupper inte fanns att tillgå kunde stödgrupper online vara ett sätt för kvinnor med 
bröstcancer att dela erfarenheter med varandra. Detta indikerar på att stödgrupperna främjade främst 
den så kallade empowerment processen gällande kunskap och erfarenhetsutbyte, vilket hjälpte 
patienter att slappna av och blev en del av deras vardag. Kunskapsutbytet var stort och ledde till att 
kvinnorna kunde och vågade ställa frågor till sina läkare (Van Uden-Kraan, Drossaert, Taal, Shaw, 
Seydel & Van de Laar, 2008). 
 

"I know all about it. When I visited my internist, he sort of wondered whether I'd had medical 
training. I know exactly what kinds of breast cancer there are, what kind of tratments and 
what the chances are of it coming back." (Van Uden-Kraan et al., 2008, s. 410) 

 
Sjukvårdens betydelse för bröstcancerpatienters psykosociala hälsa. 
Respekt och bemötande 
Under en bröstcancerbehandling var patienterna mycket sårbara och i stort behov av information 
och kommunikation med vårdpersonal (Tighe et al., 2010). Då behandlingen påbörjades fanns 
starka och blandade känslor, rädsla inför framtiden och det kunde vara svårt för bröstcancersjuka 
patienter att hantera denna emotionella stress. Patienterna hade en önskan till att utveckla en bra 
relation med sjuksköterskor då de behövde stöd i att känna sig värdefulla, få emotionellt stöd och 
social anknytning. Patienterna hade också behov av att känna sig respekterade, både som människa 
och enskild individ med specifika behov, samt respons på att deras rädsla och frågor togs på allvar 
(ibid.). 
 
Patienterna förväntade sig att vårdgivarna skulle besitta kompetens i kommunikation och i att bilda 
relationer. Dessa vårdande insatser syftar till att minska de psykosociala påfrestningar en 
bröstcancerdiagnos kan medföra, och främja patienternas hälsa (Remmers et al., 2010). 
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Information och delaktighet  
Patienterna föredrog medicinsk information från professional vårdgivare för att inte bli 
felinformerade. Dock viss information vara bäst lämpad att komma från kvinnor som upplevt 
detsamma som patienten, det vill säga andra bröstcancersjuka. Ingen kan bättre förklara hur det 
verkligen är att ha en bröstcancerdiagnos eller att genomgå behandlingen, även om var persons 
erfarenhet är unik (Stang & Mittelmark, 2009). 
 
Information gällande sina arbetsförhållanden är bristfälliga och patienter eftersträvar mer 
disskussion angående bröstcancerbehandlingens påverkan på sitt psykosociala tillstånd och 
återhämtning. Får inte kvinnor lämplig information angående de eventuella kognitiva besvär kan de 
tro att något annat är fel på dem (Munir et al., 2011). 
 
Flertal patienter tyckte sig inte ha fått tillräcklig information och vägledning om hur de skulle utföra 
sitt arbete under pågående behandling. Vidare uttrycktes behov av någon form av broschyr även till 
sin arbetsplats för att informera och öka medvetenheten om behandlingens bieffekter och 
anledningen till att patienten möjligtvis inte kunde jobba som vanligt (Munir et al., 2011). Patienter 
uttryckte önskemål av att ha sjuksköterskor som kontaktperson för professionell information. 
(Remmers et al., 2010). 
 
 

"It would be useful to have a leaflet that would encourage people to stay, if not full-time work, 
at least part-time work, and to explain to people the [cognitive] side effects and that they can 
do this and that. If you raise awareness, and at the same time encourage people that it’s not 
that bad, and there’s no need to just stay at home." (Munir et al., 2011, s. 389) 

 
 
 
DISKUSSION 
Resultatet visade hur den psykosociala tillvaron förändrades för bröstcancerpatienter under 
behandling samt vilken typ av stöd som kan vara till nytta för patienten. Syftet med studien var att 
belysa den psykosociala ohälsa som uppstår samt visa vad sjukvården kan göra för att förebygga 
och hjälpa patienter under bröstcancerbehandling. Genom föreliggande litteraturstudies resultat 
anser författarna att syftet med studien är uppfyllt. 
 
Metoddiskussion 
För att få svar på studiens syfte användes vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Kvalitativ 
ansats är lämplig då människors upplevelser kring ett fenomen undersöks (Polit & Beck 2011, s. 17-
18). Upplevelsen av psykosocial ohälsa hos bröstcancerpatienter under behandling kan anses vara 
ett sådant fenomen. Då fokus i litteraturstudien låg på patienters subjektiva upplevelser gällande 
psykosocial ohälsa, valdes kvalitativ metod (ibid.). 
 
Inklusions och exklusionskriterierna anpassades för att få fram ett urval av vuxna kvinnor under 
bröstcancerbehandling i västvärlden eftersom målet i denna litteraturstudie var att få fram resultat 
som kunde vara överförbara till svenska förhållanden. Inga svenska vetenskapliga artiklar som 
uppfyllde författarnas kriterier hittades. 
 
En intervjustudie hade kunnat ge svar på studiens syfte, men då bröstcancerpatienter under 
behandling kan vara en sårbar patientgrupp att intervjua krävs tillstånd från etikkomitté. På grund 
av denna litteraturstudies tidsram gick detta inte att genomföra. Dessutom har inte författarna till 
denna litteraturstudie erfarenhet av att intervjua sårbara patientgrupper, därför uteslöts 
intervjustudier. 
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Analys av självbiografier skulle kunna besvara studiens syfte, men författarna till denna 
litteraturstudie har mer och bättre erfarenhet av att analysera vetenskapliga artiklar. Resultatet i 
denna litteraturstudie förväntades därför bli bättre vid analys av vetenskapliga artiklar, därför 
uteslöts självbiografier. 
 
En nackdel var svårigheten att hitta vetenskapliga artiklar som enbart handlade om den 
psykosociala ohälsan hos bröstcancerpatienter under behandling. En artikel som valdes undersökte 
upplevelsen hos bröstcancerpatienter, artritpatienter och fibromyalgipatienter under behandling. 
Endast resultat från denna artikel där det varit tydligt att det är bröstcancerpatienters upplevelser det 
rör sig om har använts i denna litteraturstudie.   
 
En svaghet med studien kan vara att två av de vetenskapliga artiklarna hade samma författare samt 
undersökningsgrupp men å andra sidan hade man i dessa två artiklar undersökt olika fenomen, 
vilket möjligen kan ha resulterat i en djupare förståelse av just denna patientgrupp. 
 
Vissa av de inkluderade artiklarna innehåller både en kvantitativ och en kvalitativ del. I dessa fall 
exkluderades den kvantitativa delen eftersom denna typ av ansats inte presenterar en subjektiv 
upplevelse på lika bra sätt (Polit & Beck 2011, s. 17-18). I ett enskilt fall har etisk granskning ej 
presenterats i en utvald vetenskaplig artikel. I detta fall kontaktades artikelförfattarna för att 
klargöra om en etisk granskning hade skett, vilket den hade. Urvalet är anpassat till att få fram 
upplevelserna hos bröstcancerpatienter under behandling. Ett urval med patienter som intervjuats 
efter avslutad bröstcancerbehandling hade kanske givit ett annat resultat. 
 
Resultatet utgörs av en manifest innehållsanalys (Lundman & Graneheim, 2012, s. 194) av tio 
kvalitativa vetenskapliga artiklar.  Kvalitetsgranskningen gjorde att vissa vetenskapliga artiklar 
uteslöts då framförallt etisk granskning saknades eller att artikeln ej uppnådde tillräcklig hög poäng 
i kvalitetsbedömningen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 
 
Vid artikelsökningarna användes databaserna Cinahl och MedLine då dessa är referensdatabaser 
inom omvårdnad och närliggande ämnesområden. Kvalitetsbedömning av de vetenskapliga 
artiklarna som användes i denna litteraturstudie bör stärka studiens tillförlitlighet. Studiens resultat 
grundas på analys enligt Lundman och Graneheims  (2012 s.187-203) kvalitativa innehållsanalys.  
 
Endast meningsbärande enheter som var relevanta till denna litteraturstudies syfte inkluderades. När 
meningsbärande enheter valts ut kondenserades och kodades dessa gemensamt och bildade 
kategorier och underkategorier. Denna typ av analysförfarande har gjort att författarna bearbetat 
textmaterialet noggrannt. En svaghet kan vara att innehållet i artiklarna redan tolkats en gång av 
tidigare författare, det finns därmed risk för att deras tolkningar speglar artikelns resultat, och 
därmed även denna litteraturstudies resultat. 
 
Intervjucitat i litteraturstudien har till syfte att visa hur bröstcancerpatienterna själva uttryckt sig. I 
litteraturstudien anges citaten i orginalversionen för att ingen förvrängning skulle ske.  
 
I denna litteraturstudie har vetenskapliga artiklar använts eftersom en vetenskaplig artikel ska ge ny 
kunskap inom ett område och vara publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Den vetenskapliga artikeln 
ska vara granskad av oberoende forskare och studien ska kunna upprepas med liknande resultat. En 
vetenskaplig artikel ska även ha granskats av två eller tre oberoende forskare Friberg (2006, s. 47-
48). 
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Resultatdiskussion  
Resultatet som framkommer i studien visar på en utbredd psykosocial ohälsa bland kvinnliga 
bröstcancerpatienter under behandling där olika psykosociala faktorer så som relationer inom 
familj, inom arbetslivet, vänskapskretsen och relationen med vårdinstanser spelar roll. Även graden 
av sjukdom spelar roll, det vill säga hur ansträngande behandlingen är och vilka biverkningar den 
för med sig. 
 
Vid en bröstcancerdiagnos och under behandling påverkades kvinnorna såväl psykiskt som fysiskt. 
Vid strålbehandling kunde kvinnan komma att tappa sitt hår och få lokala brännskador på hud vilket 
skapade en rad fysiska och psykiska besvär. Kvinnorna kan känna sig mindre attraktiva och enligt 
Schmid-Büchi, Halfens, Dassen och van den Borne (2013) är en förändrad kroppsbild något som 
påverkar dem även psykosocial, vilket i föreliggande litteraturstudie även visade påverka relationen 
med partner. Resultatet i föreliggande studie visar att den visuella förändringen kroppen genomgår 
gör det fullt möjligt för alla i omgivningen att se att de lider av en sjukdom, detta medför att 
bröstcancerpatienter kan komma att känna att deras sjukdom inte är privat och de känner sig 
hindrade att röra sig fritt i sociala sammanhang eftersom de är rädda för att andra människors 
åsikter om sjukdomen. Patienterna ville inte bli särbehandlade på grund av sin sjukdom. Dessa 
visuella biverkningar kan ses som symptom på sjukdom. Detta kan definieras som det Dahlberg och 
Segesten (2010, s. 160-164) skriver om symtom som icke är önskvärda upplevelser som plågar 
patienter i olika grad. Man kan här dra paralleller till det Dahlberg och Segesten (2010, s. 162) 
beskriver som en trötthet omfattande hela patientens kropp, en totalupplevelse som utgör hinder i 
det vardagliga livet. Resultatet i föreliggande studie visar även att håravfall påverkar hela patientens 
livsvärld och skapar ett lidande. Vårdare bör förstå hur visuella kroppsliga förändringar på grund av 
behandling kan komma att påverka patientens livsvärld. Detta för att vårdaren ska kunna ge 
information till patienten så att hon kan känna sig mer förberedd och i sin tur delaktig i sin 
omvårdnad. 
 
Att drabbas av bröstcancer innebär indirekt att hela familjen drabbas av en sjukdom. I resultatet 
framgår att den bröstcancersjukas relation med sin partner blev påfrestad inte bara på grund av den 
ändrade kroppsbilden. Patienten led även av den identitetskris som uppstod vid bröstcancer. 
Tröttheten som uppstod vid behandling påverkade sociallivet. Kvinnorna som behandlades för 
bröstcancer kände sig för trötta och oengagerade i sin umgängeskrets och drog sig för att umgås 
med andra. Denna trötthet påverkade även familjelivet på så vis att kvinnorna kände sig beroende 
av familjens hjälp i det dagliga livet vilket kunde vara påfrestande för hela familjen. Detta stöd 
familjen ger är enligt Coyne, Wollin och Creedy (2012) ett viktigt emotionellt stöd för den sjuke 
vilket i sin tur kan komma att lindra de psykiska biverkningarna en diagnos och behandling kan 
medföra även att patienten inte känner sig ensam i sin sjukdom. Dock har det i föreliggande studie 
framkommit att patienten kan komma att behöva stötta sina anhöriga vilket i sin tur kan leda till 
psykosocial ohälsa. Detta kan bero på att kvinnan kan känna skuld över sin sjukdom, att hon 
påverkar sin familj negativt. Ett patientfokuserat vårdande innebär bland annat att vårda ur ett 
livsvärldsperspektiv och på så vis kan man inte utesluta patientens närstående utan deras perspektiv 
måste inkluderas enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 118-119). Människor lever i och är 
beroende av samspel med andra där de närmast anhöriga är i fokus. Att som vårdare inkludera de 
närstående kan enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 118-119) minska lidandet vid sjukdom både 
för de närstående och för den sjuke, speciellt vid långvarig sjukdom, så som bröstcancer. Att 
inkludera de närstående i omvårdnaden kan skapa en delaktighet och i sin tur ett sammanhang både 
för de närstående och den sjuke vilket kan minska lidandet och det tunga vårdansvaret som de 
närstående tar på sig enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 119). 
 
Resultatet i denna studie visade att många kvinnor lider av trötthet och kognitiva besvär så som 
minnessvårigheter och koncentrationssvårigheter under pågående behandling. Dessa besvär anses 
vara en bidragande orsak till en försämrad arbetskapacitet. Kvinnorna var väl medvetna om den 
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kognitiva svikt som uppstår på grund av behandlingen och detta medför en dålig självkänsla, en 
osäkerhet på hur de ska prestera när de väl återvänder till sitt arbete. Resultatet visar på att denna 
grupp av patienter behöver mer information om hur de ska på ett optimalt vis återvända till sitt 
arbete. Detta behov kan även ses i Schmid-Büchis et al. (2013) studie där kvinnor anser sig vara i 
behov av både mer information om att återgå till sitt arbete men även mer stöd från vården. Att 
återvända till sitt arbete associeras oftast enligt Banning (2011) till ett normaltillstånd, att man 
börjar bli friskare och att då inneha en anställning anses vara en viktig del i en cancerpatienters liv. I 
föreliggande studie framgick även att bröstcancerpatienter oroade sig om hur familjen kommer att 
klara sig finansiellt om de eventuellt skulle gå bort. Denna problematik kan man även se i Bannings 
(2011) studie där nästan hälften av kvinnorna känner en förpliktelse mot familjen i att återvända till 
arbetet fast de inte känner sig redo men för att de känner att de behöver bidra rent ekonomiskt. 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 107) är en vårdares uppgift att ha en hälsofokuserad 
inställning där patienten förstås som individ med även som person i sammanhang. Om man ska 
vårda ur ett patientperspektiv med fokus på patientens livsvärld måste man tänka ur ett större 
perspektiv där man i sin omvårdnad inkluderar till exempel patientens arbetslivet. I studiens resultat 
framkommer att mer information behövs om hur patienten på ett tryggt och smidigt sett kan återgå 
till arbetet under behandling eller efter behandling. Ett sätt att uppnå detta kan vara att om man som 
sjuksköterska tillsammans med patient tar upp tankar och känslor patienten kan känna inför att 
återvända till sitt arbete även kan lindra den ångest som kan uppstå i samband med att återvända. 
Detta gör att samtidigt som ett eventuellt lidande minimeras kan patienten känna sig mer delaktig i 
beslutet och mer redo att återvanda till sitt arbete. 
 
Av resultatet i denna litteraturstudie framkommer det att den psykosociala ohälsa som uppstår i 
samband med bröstcancer och behandling går att lindra med hjälp av stödgrupper. När drabbade 
patienter deltar i stödgrupper upplevs en ökad medvetenhet om sina inre styrkor hos denna 
patientgrupp likaså medför mötet i stödgruppen att man delar med sig och lär sig av varandras 
erfarenheter om sjukdomen och det sociala livet runt den. I studiens resultat framgår att ett stort 
kunskapsutbyte i stödgrupper leder till kunskap och en acceptans på individnivå vilket även 
dokumenterats i Martin-Silva, Crespo och Canavarros (2012) studie som visar ett samband mellan 
stödgrupper och att de medverkande uttrycker en ökad livskvalitet och minskad ångest under sin 
behandling. Resultatet i föreliggande studie visar att patienter förväntar sig att bli informerade om 
att dessa stödgrupper existerar och kan erbjudas av vården. Dock framgår det i Schou, Ekeberg, 
Karensen och Sorensen (2008) studie att bara för att dessa stödgrupper finns på vårdavdelningarna 
behöver det inte garantera att alla bröstcancerpatienter kommer att delta i någon form av stödgrupp, 
utan vissa behöver stöd och motivation för att även bara ta sig till ett möte. Stödgrupper ser vi som 
ett vårdande möte.  Dahlberg och Segesten (2010, s. 192-193) beskriver ett vårdande möte som en 
beröring där patienten berättar och ger uttryck för sin subjektiva hälsosituation. Ett vårdande möte 
kan ske mellan flera olika vårdinstanser men vi ser även att detta kan ske i stödgrupper där 
patienterna delar med sig av sina erfarenheter och lär sig av varandra. I resultatet framgår att 
bröstcancerpatienter som deltar i stödgrupper upptäcker nya perspektiv om livet och om sig själv. 
Denna kunskap resulterar i att de klarar sig bättre i dagliga situationer t.ex. sociala sammanhang 
vilket skapar en normalitet i vardagen, i livsvärlden och på sikt tror vi att den minskar 
sjukdomslidande vilket i sin tur ger patienten kraften att aktivt bli mera delaktig i sin omvårdnad. 
 
Bröstcancerpatienter hade ett stort behov av information och god kommunikation med vårdpersonal 
i samband med behandling eftersom patienterna känner rädsla och ovisshet inför framtiden. Denna 
ovisshet påvisas även i Schmid-Büchi et al. (2013) studie där strax över en tredjedel av deras 
deltagare känner en stor ovisshet inför framtiden och bröstcancerpatienterna anser att deras behov 
av information inför just framtiden inte uppfylls av vårdpersonalen. I föreliggande studie framgår 
även samma observation, att bröstcancerpatienter inte får tillräcklig information och vägledning 
under pågående behandling. Informationen som efterfrågas mest handlar enligt Schmid-Büchi et al., 
(2013) om hur dessa kvinnor ska kunna hantera sin sjukdom och de biverkningar som påverkar det 
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psykosociala livet så som att uppehålla ett normalt familjeliv likaså hur de ska hantera att återgå till 
sitt arbete vilket är i enighet med vårt aktuella resultat. Var patient är unik, det är vårdarens uppgift 
att känna till sina patienters specifika situation och behov.  
 
I resultatet framkom att bröstcancerpatienterna förväntade sig att vårdpersonal skulle besitta 
kunskap om den psykosociala ohälsa som kan uppkomma vid sjukdom och adekvat 
bröstcancerbehandling. Schou et al. (2008) belyser vikten av information och menar på att 
psykosociala åtgärder inom vården kan på lång sikt minska den ångest som kan uppkomma för 
bröstcancerpatienter under behandling. Dock framgår det i vårt resultat att patienterna inte riktigt 
vet vem de ska vända sig till för att få stöd men hade gärna sett sjuksköterskan som en 
kontaktperson för att få information. Som sjuksköterska måste man alltid vårda ur ett 
patientperspektiv, detta innebär att man måste individanpassa sin omvårdnad och se till patientens 
upplevda livsvärld. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 127) måste en vårdare inneha täckande 
kunskap och ha förmåga att se hur det är för individen som vårdas för att kunna ge optimal vård. 
Detta innebär att vårdaren ser vad hälsa och välbefinnande betyder för patienten och på en subjektiv 
nivå se hur det är för just henne eller honom att vara sjuk och vårda utefter den kunskapen. 
Professionella vårdare besitter medicinsk kunskap som patienten eventuellt inte har, dock besitter 
alltid patienten mest kunskap om sig själv. När en människa blir sjuk sätts den utanför sitt vanliga 
sammanhang enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 108-109) vilket kan leda till ett lidande. För att 
minska detta lidande anser Dahlberg och Segesten (2010, s. 108-109) att vårdaren måste hjälpa 
patienten att komma in i ett nytt och vårdande sammanhang, få patienten att känna sig delaktig och 
framför allt få vara delaktig i sin vård. I föreliggande litteraturstudie framkommer det att 
individanpassad information var en bristvara vid behandling av bröstcancerpatienter. Att som 
vårdare tillgodose individanpassad information om eventuella valmöjligheter och stödgrupper kan 
på lång sikt skapa en känsla av delaktighet för patienten vilket i sin tur kan öka patientens 
välbefinnande och i sin tur få henne att uppleva en form av hälsa trots sjukdom. 
 
Föreliggande litteraturstudie har visat att det finns behov av ytterligare kvalitativ forskning kring 
psykosocial ohälsa hos patienter vars livsvärld omkullkastas. Vid sjukdom ändras hela patientens 
livsvärld då även inkluderat den sociala världen. Därför anser författarna till studien att mer 
forskning kring bröstcancer och sambandet med psykosocial ohälsa bör göras. Stödgrupper har varit 
hjälpsamt för många bröstcancerpatienter, samtidigt har det visat sig att hela familjen och de 
närstående påverkas vid en bröstcancerdiagnos och här finns framtida forskningsbehov för att göra 
familj, närstående och arbetskamrater delaktiga i vårdkedjan. 
 
Slutsatser 
Denna litteraturstudie har som syfte att ur ett livsvärldsperspektiv belysa psykosocial ohälsa bland 
bröstcancerpatienter under behandling. Författarna till studien anser att studien visar på en utbredd 
psykosocial ohälsa bland kvinnliga bröstcancerpatienter. I resultatet och i resultatdiskussion 
framkom att patienter vid en bröstcancerdiagnos och under behandling påverkas både fysiskt och 
psykiskt. En bröstcancerdiagnos innebär indirekt att hela familjen drabbas av sjukdomens psykiska 
konsekvenser. Patienten kan komma att behöva stötta sina anhöriga, vilket i föreliggande studie 
framkommit kan leda till psykosocial ohälsa hos patienten. Trötthet och kognitiva besvär som 
uppstår vid bröstcancer och under behandling skapar ett lidande för kvinnan, vilket resulterar i att 
hon drar sig från att återvända till sig arbete av rädsla för att underprestera. Enligt resultatet och 
resultatdiskussionen i studien går den psykosociala ohälsa som uppstår att lindra med hjälp av 
stödgrupper. Deltagandet i stödgruppen ökar medvetenheten om de inre styrkorna den drabbade har, 
samtidigt lärde sig deltagarna av varandras erfarenheter om hur man ska hantera de psykosociala 
biverkningarna bröstcancern förde med sig. Information och god kommunikation med 
vårdpersonalen var viktigt och enligt föreliggande studie ansågs dessa faktorer ibland saknas i 
omvårdnaden. Denna brist på information ökade den redan existerande rädslan och ovisheten inför 
framtiden som den bröstcancerdrabbade kvinna redan upplevde. 
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Databassökning          Bilaga 1 
 
Databas Datum Sökord Antal träffar Inkluderade 
Cinahl 13-04-16 (MM "breast neoplasms") 

+ 
(MH "radiotherapy") or (MH 
"chemotherapy, cancer") or (MH 
"treatment outcomes") 
+ 
(MH "Qualitative studies+") 

14 338 
 
 
2263 
 
 
30 

2 

Cinahl 13-04-16 Breast cancer 
+ 
relationship 
+ 
social 
+ 
qualitative 

14 002 
 
819 
 
101 
 
20 

2 

Cinahl 13-04-17 Breast cancer 
+ 
chemotherapy 
+ 
psychosocial 
+ 
qualitative 

14 002 
 
2853 
 
282 
 
36 

2 

Cinahl 13-04-17 Breast cancer patients 
+ 
patient attitudes 
+ 
interviews 

3278 
 
78 
 
34 

1 

Cinahl 13-04-18 Breast neoplasms 
+ 
empowerment 

18 282 
 
37 

1 

MEDLINE 13-04-16 Breast neoplasms 
+ 
Quality of Life 
+ 
psychological 
+ 
qualitative 

74 094 
 
2889 
 
689 
 
72 

1 

MEDLINE 13-04-16 Breast neoplasms 
+ 
coping 
+ 
interviews 

74 094 
 
427 
 
75 

1 

 
* Endast sökningar där resultartiklar valts ut presenteras. 
** Samtliga sökningar är gjorda med "peer reviewed" markerad och "publication date" 2005 och 
framåt. 
 
 
 
 

 



 

Kvalitetsbedömning           Bilaga 2 
 
Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 
Ur Willman och Stoltz (2006). 
 
Beskrivning av studien 
 
Tydlig avgränsning/problemformulering?   Ja   Nej   Vet ej 
 
Patientkarakteristiska:    Antal: 
      Ålder: 
      Man/kvinna: 
 
Är kontexten presenterad?     Ja   Nej  Vet ej 
 
Etiskt resonemang?      Ja   Nej   Vet ej 
 
Urval 
 - Relevant?      Ja   Nej   Vet ej 
 - Strategiskt?      Ja   Nej   Vet ej 
 
Metod för 
 - urvalsförfarande tydligt beskrivet?   Ja   Nej   Vet ej 
 - datainsamling tydligt beskriven?   Ja   Nej   Vet ej 
 - analys tydligt beskriven?    Ja   Nej   Vet ej 
 
Giltighet 
 - Är resultatet logiskt, begripligt?   Ja   Nej   Vet ej 
 - Råder datamättnad?     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 
    Bra   Medel    Dålig 
 
Kommentar: 
 
Granskare (sign.): 
 

 



 

Artikelöversikt               Bilaga 3 s. 1(10) 
 

Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Munir, F., 
Kalawsky, K., 
Lawrence, C., 
Yarker, J., 
Haslam,  C., 
Ahmed, S. 
 
2011  
 
Storbritannien 
 
Cancer 
Nursing™ 

Cognitive 
intervention for 
breast cancer 
patients undergoing 
adjuvant 
chemotherapy. 
 

Att utforska vilken typ av 
information och stöd det 
finns inom sjukvården för 
att hjälpa 
bröstcancerpatienter att 
förstå effekterna av 
kemoterapi och hur denna 
behandling kan påverka 
det dagliga livet i hemmet 
och i arbetslivet. Även att 
utforska vilken typ av 
information och stöd 
dessa patienter anser är 
hjälpfulla och behövliga. 

Studien har gjorts 
utifrån en kvalitativ 
ansats. 
Semistrukturerade 
intervjuer genomfördes i 
3 etapper. Första 
etappen var intervjuer 
med 31 patienter som 
vårdades på en 
bröstcancermottagning. 
Andra etappen bestod av 
fem personer som 
jobbade på den aktuella 
mottagningen. 15 
kvinnor ur den första 
etappen fick sedan fylla 
i ett kortare 
frågeformulär som 
bestod av lämpliga 
informations-och stöd 
åtgärder utgjorde den 
tredje etappen. 

n=36(50) Deltagarna rapporterade om 
utmattning, nedstämdhet, 
problem med minnet och 
koncentrationssvårigheter. 
Vanligaste problemet ansågs 
vara att minnas uppgifter på 
sin arbetsplats. Deltagarna 
begärde mer information 
och stöd om kognitiva 
svårigheter som kan dyka 
upp. Personalen som deltog 
ansåg att det behövs 
information och stöd om 
kognitiva förändringar. 
Fynden i studie resulterade i 
4 intervations och 
framförande metoder. Dessa 
var information och 
aktiviteter kring kognitiva 
strategier, hjälp vid 
kognitiva besvär på grund av 
emotionell stress och 
rådgivning till familjen och 
arbetsgivare. 

Bra 
13/14p 
(93%) 
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Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Schnur, JB., 
Ouellette, SC., 
Dilorenzo, TA., 
Green, S., 
Montgomery, 
GH. 
 
2010  
 
USA 
 
Psycho- 
Oncology 

A qualitative 
analysis of acute 
skin toxicity among 
breast cancer 
radiotherapy 
patients. 
 

Att genom en kvalitativt 
ansats få en bättre 
förståelse om hur 
påverkan på huden vid 
strålbehandling kan 
komma att påverka 
patientens livskvalité. 
 

Studien har gjorts 
utifrån en kvalitativ 
ansats. 
Semistrukturerade 
intervjuer 
genomfördes med de 
20 deltagarna mellan 
november 2008 och 
juni 2009. Varje 
intervju tog i 
genomsnitt 25 minuter. 
Alla intervjuer 
spelades in, 
transkriberades och 
analyserades utifrån en 
tematisk analys. 

n=20(4) Tre teman identifierades. 
Första: behandlingens 
påverkan på huden försämrar 
patientens livskvalitet på 
olika plan. Hudförändringen 
orsakar fysiskt obehag, 
påverkar kroppsbilden, 
skapar oro, och påverkar det 
dagliga livet negativt. Andra: 
individuella skillnader 
påverkar kvinnans upplevelse 
av problemet. Generellt är 
amerikanska kvinnor med 
afrikanskt ursprung, yngre 
kvinnor, singlar, kvinnor som 
genomgår behandling under 
sommaren, kvinnor som är 
mer måna om sitt utseende, 
mer belägna att mår sämre 
p.g.a. hudskadorna som 
uppkommer vid behandling. 
Tredje: kvinnor använder 
olika strategier för att klara 
av biverkningarna av 
behandlingen, t.ex. 
meditation, alternativmedicin 
etc. 

Bra/medel 
11/14p 
(79%) 
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Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

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. 
 

Att undersöka och 
presentera svårigheter 
som kan uppkomma och 
hjälpmedel som kan 
komma att hjälpa kvinnor 
att hantera deras 
biverkningar som kan 
uppkomma vid en 
bröstcancerbehandling. 
 

Studien har gjorts 
utifrån en kvalitativ 
ansats. En longituidal 
intervjustudie som 
pågick under ett år. 
Nio kvinnor 
intervjuades fyra 
gånger och en kvinna 
intervjuades 3 gånger 
vilket resulterade I 39 
intervjuer totalt. 
Intervjuerna hölls 
hemma hos kvinnor 
och tog cirka 1-1,5 
timme. Alla intervjuer 
spelades in, 
transkriberades och 
analyserades utifrån en 
tematisk analys. 
 

n=10(19) Insamlade iakttagelserna 
antydde på hur kvinnor 
relaterade till coping och 
mening i samband med deras 
relationer, att börja jobba 
igen och hur de hanterar sina 
bröstcancersymptom. Den 
överväldigande inverkan av 
bröstcancern var individuell 
men stämde överens med det 
tidigare rapporterade 
biverkningarna en 
behandling kan medföra. 
Dessa var bland annat 
utmattning, håravfall och 
kroppsligförändring t.ex. 
efter en operation. Kvinnorna 
ansåg att informationen 
gällande dessa faktorer var 
dålig och de tyckte även att 
det behövs parrådgivning 
gällande de sexuella 
svårigheterna som kan 
uppkomma vid en diagnos 
och behandling. 

Bra/medel 
11/14p 
(79%) 
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Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Harcourt, D., 
Frith, H. 
 
2008  
 
Storbritannien 
 
J Health 
Psychol 

Women´s 
experience of an 
altered appearance 
during 
chemotherapy: An 
indication of cancer 
status. 

Att undersöka 
erfarenheten av att få ett 
förändrat utseende under 
en kemoterapibehandling 
efter en 
bröstcancerdiagnos med 
en målsättning att 
informationen ska kunna 
ge vårdpersonal feedback 
och råd om hur de ska 
kunna bemöta dessa 
upplevelser. 

Studien har gjorts 
utifrån en kvalitativ 
ansats. 
Semistrukturerade 
intervjuer 
genomfördes och 
fotografier på de 
kroppsliga 
förändringarna som 
uppstod. 
Fotona utgjorde en 
grund för den andra 
intervjun, alltså 
gjordes två intervjuer 
med varje kvinna. 
Intervjuerna 
genomfördes i 
kvinnornas hem 
förutom två som ville 
bli intervjuade på 
sjukhuset. Alla 
intervjuer 
transkriberades och 
analyserades utifrån en 
induktiv tematisk 
analys. 

n=19 Två huvudteman. Första är 
att det blir synligt att de lider 
av en cancersjukdom. 
Kvinnorna kände en ångest 
över att kemoterapin kommer 
att framställa de som 
“riktiga” cancerpatienter i 
och med det att de tappat 
håret. Detta gör att de känner 
att deras sjukdom inte är 
privat eftersom omgivningen 
kan se att de tappat sitt hår. 
Andra temat är hur dessa 
kvinnor integrerar med 
människor som de känner 
och nya människor. De 
känner att fokusen överlag 
ligger på deras sjukdom och 
att många vill prata om den. 
De kunde tacka nej till 
sociala möten för att slippa 
visa sig ute och slippa folks 
medlidande och eventuella 
åsikter. Även att deras 
partnerrelation blev sämre 
eftersom kvinnorna var 
missnöjda med sitt utseende. 

Bra 
12/14p 
(86%) 
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Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Frith, H., 
Harcourt, D., 
Fussell, A. 
 
2007  
 
Storbritannien 
 
European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 

Anticipating an 
altered appearance: 
Women undergoing 
chemotherapy 
treatment for breast 
cancer. 
 

Att belysa kvinnors 
förväntningar på håravfall 
vid en 
kemoterapibehandling, 
vad deras reaktion på 
eventuell hårförlusten kan 
vara och hur dessa 
kvinnor kan komma att 
förbereda sig för dessa 
händelser. 
 

Studien har gjorts 
utifrån en kvalitativ 
ansats och ingår i en 
större kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer 
genomfördes. 
Deltagarna 
intervjuades två 
gånger, den första 
intervjun ägde rum i 
anslutning till första 
kemoterapibehandling
en och den andra efter 
avslutad behandling.  
Intervjuerna 
genomfördes i hemmet 
eller sjukhuset. Alla 
intervjuer spelades in, 
transkriberades och 
analyserades utifrån en 
tematisk analys. 

n=19 Fynden i studien visar på att 
kvinnor aktivt förväntar sig 
håravfall och förbereder sig 
genom att införskaffa sig 
peruker och dylikt redan 
innan håravfallet har ägt rum. 
Fyra huvudteman 
identifierades: förväntat 
håravfall, att acceptera det 
oundvikliga håravfallet, 
förberedelser och ta kontroll. 
Dessa teman kan ses som en 
förhands-coping kvinnorna 
använder under förloppet. 

Bra 
12/14p 
(86%) 
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Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Stang, I., 
Mittelmark, 
M.B. 
 
2009  
 
Norge 
 
Journal of 
Clinical 
Nursing 
 
 

Learning as an 
empowerment 
process in breast 
cancer self-help 
groups. 

 

En interventionsstudie 
vars syfte var att belysa 
och undersöka 
egenmaktsprocessen 
under kvinnors 
återhämtning efter en 
bröstcancerdiagnos och 
hur deras deltagande i 
stödgrupper påverkade 
denna. 

Har gjorts utifrån en 
kvalitativ ansats med 
semistrukturerade 
intervjuer. En 
interventionsstudie där 
författarna deltog i 
stödgrupperna som 
observatörer och 
utförde även 
intervjuer. 5-7 kvinnor 
i varje grupp och blev 
intervjuade tre gånger. 
Träffades i 4 v., 1gg i 
v. och mötet varade i 
90 min. Data som 
observerades gjorde 
grund för författarnas 
förståelse av 
stödgruppernas kultur, 
förhållande till 
varandra och själva 
processen. 
Intervjuerna spelades 
in, transkriberades och 
analyserades utifrån en 
tematisk analys. 
 

n=18 Den mest framträdande 
aspekten i empowerment 
processen visade sig vara 
förmågan att lära sig om sig 
själv och om sjukdomen 
generellt. Denna 
inlärningskomponent består 
av 4 faktorer: väcka 
medvetandegraden, att man 
förvärver objektiv kunskap, 
att man lär sig av andra i 
gruppen och att man 
upptäcker nya perspektiv i 
livet och ser sig själv i ett 
nytt perspektiv. Studien visar 
att stödgrupper bidrog med 
en värdefull information för 
dessa kvinnor och hjälpt de i 
sin återhämtning från 
bröstcancern. 

Bra 
13/14p 
(93%) 
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Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Fisher, C., 
O´Connor, M. 
 
2012  
 
Australien 
 
Cancer 
Nursing™ 
 
 
 

“Motherhood” in 
the context of 
living with breast 
cancer. 

 

Att undersöka hur 
bröstcancer påverkar 
yngre kvinnor som 
mammor. 

Studien har gjorts 
utifrån en kvalitativ 
ansats med 
djupgående intervjuer 
(mindre strukturerade) 
och ur ett 
socialkonstruktivistisk
t paradigm. Deltagarna 
intervjuades 1 gång 
och detta skedde 
hemma hos de. Data 
mättnad rådde efter 8 
intervjuer. Intervjuerna 
spelades in, 
transkriberades och 
analyserades för att 
sedan codas och skapa 
teman. 

n=8 Fyra teman byggdes upp som 
speglar kvinnornas 
upplevelser och identifierar 
sammanhängande 
rekonstruktioner om hur det 
är att leva med bröstcancer. 
Dessa är: diagnos och 
sönderfall, att bibehålla 
normalitet, att behålla 
mammarollen, att uppleva 
överlevnad. Bröstcancern 
påverkar kvinnornas identitet 
som mammor. 

Bra/medel 
11/14p 
(79%) 
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Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Spichiger, E., 
Rieder, E., 
Müller-
Fröhlich, C., 
Kesselring, A. 

 
2011 
 
Schweiz 
 
European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 
 
 
 
 
 
 
 

Fatigue in patients 
undergoing 
chemotherapy, their 
self-care and the 
role of health 
professionals: A 
qualitative study 

 

Att undersöka patienter 
som genomgår 
kemoterapi och deras syn 
på eventuell utmattning, 
med fokus på 
kommunikation med 
vårdpersonal, 
självhjälpsaktiviteter, och 
hur effektiva dessa är. 
 

Studien har gjorts 
utifrån en kvalitativ 
ansats med 
individuella intervjuer 
som utfördes på 
sjukhuset. Data har 
analyserat med hjälp 
av grundad teori 
metoden. Intervjuerna 
genomfördes av två 
sjuksköterskor med 
onkologi som 
specialitet som varade 
i ca 30-65 min. 
Intervjuerna spelades 
in, transkriberades och 
utvalda frågor 
översattes från tyska 
till engelska och 
reviderades av en 
tvåspråkig 
sjuksköterska. 

n=19(2) I början av patienternas 
kemoterapi blev de 
informerade av 
vårdpersonalen om 
utmattningen och dess effekt 
som kunde komma p.g.a. 
behandlingen. Alla 
deltagarna hade olika former 
av utmattning men alla kunde 
härda ut för den större nyttan 
med kemoterapin. 
Utsträckningen på 
utmattningen berodde främst 
på vilken livsstil patienten 
hade men även vilken typ av 
cancer. Patienterna utförde 
egenvård när de kom till 
utmattningen och ingen 
senare kommunikation eller 
input förkom från 
vårdpersonalen under 
behandlingen. 

Bra/medel 
11/14p 
(79%) 
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Remmers, H., 
Holtgräwe, M., 
Pinkert, C. 
 
2010  
 
Tyskland 
 
European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stress and nursing 
care needs of 
women with breast 
cancer during 
primary treatment: 
A qualitative study. 

 

Att undersöka de 
specifika påfrestningarna 
som påverkar kvinnor i 
detta skede och deras 
behov och förväntningar 
på sjuksköterskorna. 

Studien har gjorts 
utifrån en kvalitativ 
ansats med 
semistrukturerade 
intervjuer med två test 
intervjuer för att 
kvalitetssäkra 
frågorna. Intervjuerna 
tog mellan 20-50 min 
och hölls på sjukhuset. 
Intervjuerna spelades 
in, transkriberades och 
teman byggdes upp 
med hjälp av en 
innehållsanalys av 
data. 

n=42 Kvinnorna led av större 
psykiska besvär än fysiska 
under behandling och 
önskade mer emotionellt 
stöd. Dataanalysen 
resulterade i fyra teman av 
påfrestning: direkt 
påfrestning efter operation, 
rädsla p.g.a. ovisshet, 
förändringar i självbilden och 
påfrestning från den sociala 
miljön. Vårdbehoven som 
kom fram delades in i tre 
kategorier: önskan om en 
relation med 
sjuksköterskorna, 
professionell kompentens 
och fokus på yttre 
förhållande under 
omvårdnaden. 

Bra 
12/14p 
(86%) 
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Van Uden-
Kraan, C.F., 
Drossaert, 
C.H.C., Taal, E., 
Shaw B.R., 
Seydel, E.R., 
Van de Laar, 
A.F.J. 
 
2008  
 
Nederländerna 
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Breast cancer, 
arthritis, or 
fibromyalgia 
empowering 
processes and 
outcomes of 
participation in 
online support 
groups for patients 
with breast cancer, 
arthritis, or 
fibromyalgia. 

 

Undersöka om och på 
vilket sätt patienter känner 
sig stärkta av att delta i 
stödgrupper på internet. 
Även vilka stärkande och 
även ohälsosamma 
processe uppkommer av 
att delta i grupperna. 

Studien har gjorts 
utifrån en kvalitativ 
ansats med 
semistrukturerade 
intervjuer. Deltagarna 
intervjuades hemma 
eller på valfritt ställe, 
tre intervjuades via 
telefon och intervjun 
tog mellan 45min upp 
till 2 h. Intervjuerna 
spelades in, 
transkriberades och 
data analyserades med 
en induktiv ansatts. 

n=32(12) Analysen visade på följande 
stärkande faktorer under 
processen i stödgrupperna: 
Utbyte av information, 
emotionell support, dela 
erfarenheter, få ett 
erkännande, hjälpa andra och 
ett nöje. Mindre stärkande 
faktorer förekomma mer 
sällan i data. Dock nämndes 
att faktorer som skulle kunna 
leda till en större känsla av 
hälsa är bättre information 
från vården, att känna större 
tillit till sin läkare, sin 
behandling och sin sociala 
omgivning, ökade acceptans 
av sjukdomen, optimism och 
kontroll, ökat 
självförtroende, socialt 
välmående och ett kollektivt 
agerande. 

Bra 
12/14p 
(86%) 

  

 


