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Abstrakt 
Bakgrund: Varje dag insjuknar ca 20 kvinnor i bröstcancer, var nionde kvinna kommer 

någon gång under sitt liv att drabbas. För en patient som har drabbats av cancer har 

sjuksköterskan en viktig profession. Ett cancerbesked uppfattas ofta omtumlande, och 

patienten är i olika hög grad i behov av emotionellt stöd. Syfte: Syftet var att belysa 

nydiagnostiserade kvinnors upplevelser av att ha drabbats av bröstcancer. Metod: En 

systematisk litteraturstudie innehållande elva kvalitativa och en kvantitativ artikel. En 

innehållsanalys gjordes utifrån Forsberg och Wengström (2013). Resultat: Fyra 

kategorier framkom: Upplevelser och reaktioner vid ett bröstcancerbesked, Upplevelsen 

av en förändrad identitet och kroppsuppfattning, Ett ökat behov av stöd och förståelse 

samt Upplevelsen av förändrad livsvärld. Slutsats: Ett bröstcancerbesked framkallade 

olika reaktioner. Kvinnorna genomgick ofta en livskris. Kroppsliga förändringar bidrog 

till att kvinnorna upplevde en förändrad identitet. I och med detta fanns ett ökat behov 

av stöd och information från både anhöriga och vårdpersonal. En vilja att förstå varför 

de drabbats visade sig. Det framkom att kvinnorna i de flesta fall fick ett nytt perspektiv 

på vad som var viktigt i deras liv.   
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1 Inledning 

I Sverige ställs årligen över 8000 bröstcancerdiagnoser. Bröstcancer motsvarar ca 30% 

av all cancer hos kvinnor, och är därmed den vanligaste cancerformen hos kvinnor. 

Sjukdomen drabbar kvinnor i alla åldrar, framförallt medelålders och äldre kvinnor. 

Varje dag är det ca 20 kvinnor som insjuknar i sjukdomen (Nystrand, 2012). Var nionde 

kvinna i Sverige kommer någon gång under sitt liv att drabbas av bröstcancer 

(Cancerfonden, 2014). Författarna till litteraturstudien inser därmed att det är stor risk 

att vi själva eller någon av våra närstående kommer att drabbas av bröstcancer, därför 

anser vi att detta är ett högst relevant ämne att belysa. I och med denna litteraturstudie 

vill vi få insikt i hur det är att som kvinna drabbas av bröstcancer. 

 

2 Bakgrund 

Sjuksköterskan bör enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska i mötet 

med patienten utgå från en människosyn som vilar på en humanistisk grund, samt visa 

respekt och omsorg om patientens integritet, värdighet och autonomi. Likväl bör 

sjuksköterskan tillgodose patientens omvårdnadsbehov, ge patienten stöd och 

vägledning i vård och behandling, samt tillvarata och synliggöra det friska hos patienten 

(Socialstyrelsen, 2005). En patient som drabbats av bröstcancer kan sjuksköterskan 

möta i många olika sammanhang och i olika delar av vårdkedjan. Det kan till exempel 

vara vid en röntgen, på en vårdavdelning, på en onkologisk avdelning eller på en 

cytostatikamottagning (Sköld Nilsson, 2011). 

 

2.1 Riskfaktorer för bröstcancer 

Bröstcancer är en komplex sjukdom, som ofta utvecklas och ter sig på olika sätt från 

patient till patient. Riskfaktorerna består ofta av yttre faktorer tillsammans med en 

ärftlig förutsättning för att drabbas (Bergh et.al, 2007). Välkända riskfaktorer är dels 

radioaktiv strålning och ärftliga anlag (Sköld Nilsson, 2011). Det är dock sannolikt att 

den viktigaste faktorn för att utveckla bröstcancer är beroende av den sammanlagda 

mängd kvinnligt könshormon som bröstkörtlarna utsätts för under kvinnans liv (Bergh 

et.al, 2007). Detta innebär att olika situationer under kvinnans liv har betydelse, bland 

annat ålder då hon fick sin första menstruation, antal barn hon fött, om hon ätit 

östrogenbaserade läkemedel eller när menopaus inträffar (Sköld Nilsson, 2011).  
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2.2 Diagnostik 

Många fall av bröstcancer upptäcks genom att patienten känner en knöl i bröstet. Ett 

annat sätt att upptäcka bröstcancer är via mammografikontroller eller via ultraljud. För 

att diagnostisera bröstcancer används trippeldiagnostik. Detta innebär först en klinisk 

undersökning av den misstänkta knölen. Läkaren kommer först att noggrant känna 

igenom bröst och lymfkörtlar samt studera yttre förändringar av bröstet. Sedan kommer 

patienten att få gå igenom en mammografi samt eventuellt ultraljud. Sist görs en biopsi, 

ett vävnadsprov. Detta görs för att kunna säkerställa om det är en bening eller malign 

tumör (Sköld Nilsson, 2011).  

 

2.3 Behandlingar och dess biverkningar 

Det finns tre olika behandlingsprinciper att utgå ifrån, dessa är kirurgi, strålning och 

läkemedel, där kirurgi är den vanligaste behandlingsformen (Bergh et.al, 2007). 

Bröstbevarande kirurgi innebär att tumören och omkringliggande vävnad avlägsnas 

samtidigt som man bevarar resterande del av bröstet. Denna behandling kombineras 

alltid med strålning av den del av bröstet som återstår (Sköld Nilsson, 2011). I de fall då 

en bröstbevarande operation inte är möjlig så görs istället en komplett mastektomi, detta 

innebär komplett borttagande av bröstet (Järhult & Offenbartl, 2002).  

 

Läkemedelsbehandling med cytostatika ges för att bota, bromsa eller lindra symptom då 

bot inte är möjligt (Wallberg, 2014). Cytostatika påverkar cellerna i deras celldelning, 

detta innebär att de hindrar cellen från att dela sig och bli fler. Därför kommer 

cytostatikabehandling att skada även friska celler (Sköld Nilsson, 2011). De 

biverkningar som uppkommer av cytostatikabehandling beror på att även de friska 

cellerna tar skada, och kan komma att ge sänkt immunförsvar, håravfall och besvär med 

mage och tarm (Wallberg, 2014). En annan form av läkemedelsbehandling är hormonell 

behandling (Nystrand, 2012). Behandlingen går ut på att minska eller blockera 

östrogenets effekt i kroppen och ges ofta i förebyggande syfte för att minska risken för 

återfall. Biverkningar av dessa antihormoner presenterar sig ofta i form av 

klimakteriebesvär (Sköld Nilsson, 2011).  

 

 

 



  
 

5 

2.4 Patientens omvårdnadsbehov 

För en patient som har drabbats av cancer har sjuksköterskan en viktig profession. Ett 

cancerbesked kan ofta uppfattas omtumlande och patienten är i olika hög grad i behov 

av emotionellt stöd. Sjuksköterskan arbetar med patienten i fokus och bidrar med 

individuell omvårdnad för den enskilda cancerpatienten (Hellbom & Thomé, 2011). 

Tiden efter ett bröstcancerbesked blir för de flesta kvinnor emotionellt påfrestande. Det 

kan vara svårt för dessa nydiagnostiserade patienter att acceptera sin sjukdom då de inte 

känner sig sjuka (Frank, 2008). Det kan också vara så att patienter lever kvar i en 

förnekelse och inte vill acceptera sin sjukdom (Wrubel, Acree, Goodman & Folkman, 

2009). Här finns då ett extra behov av stöd då de grundantaganden som kvinnorna har 

om sin tillvaro helt splittras och det orsakas kaos. De flesta patienter kommer dock att 

kunna se möjligheter trots sjukdom och kommer att återfå en känsla av hopp. Att söka 

mening blir för en sjukdomsdrabbad patient essentiellt, ofta söks en avsikt bakom att 

drabbas. Patienten kan komma att ställa sig frågan; ”vad är det för mening med att jag 

drabbas?” (Arlebrink, 2012).  

 

 

2.5 Patientens livsvärld 

Livsvärlden beskrivs av Dahlberg och Segesten (2010) som sättet en människa ser på 

sig själv, andra människor och världen omkring sig, och är något högst personligt för 

varje människa. Kroppen är livsvärldens centrum och inte något individen ”har”, utan 

varje människa ”är” sin kropp. I livsvärlden är kroppen och själen ett, och sjukdom 

drabbar därmed inte bara kroppen utan också i högsta grad själen och existensen. En 

förändring av kroppen medför därför en förändring av tillgången till livet och till 

världen. En förändring av kroppen kan göra att kroppen upplevs hindra livet istället för 

att vara en förutsättning för livet (a.a). Människor har olika sätt för att upprätthålla sin 

livsvärld under sjukdom, vissa fortsätter att sträva efter samma saker som innan 

sjukdomen medan andra upplever att det ger en känsla av olycka då dessa mål kanske 

inte längre är möjliga att uppnå (Wrubel et al., 2009). För att kunna uppleva hälsa är det 

även viktigt att kunna se hur individen är som person och hur denne samspelar med 

andra människor. När en människa upplever hälsa och välbefinnande finns en trygghet i 

tillvaron, när kroppen drabbas av sjukdom kan denna välbekanta och trygga känsla 

försvinna. Människan kan uppleva tillvaron som obekant och se sin existens som 
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osäker. Därigenom kan en förändrad kropp också påverka en människas identitet och 

självkänsla (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

2.6 Patientens föreställningar 

Wright, Watson och Bell (2002) beskriver föreställningar som sanningar om subjektiva 

verkligheter. Människor ser saker på olika sätt och har olika sanningar som upplevs som 

de rätta. En människa tänker och känner utifrån sina föreställningar, den personliga 

sanningen om livet utformar det. Föreställningar kan vara medvetna och omedvetna, 

och olika betydelsefulla. De föreställningar som är mest betydelsefulla och djupast 

rotade i individen är kärnföreställningarna (a.a). Kärnföreställningar ses som en grund 

för hur en människa tänker i specifika situationer och reagerar på händelser i livet 

(Sucala, Schnur, Brackman, David & Montgomery, 2014). Utifrån kärnföreställningarna 

byggs en människas identitet, och det är de föreställningarna som är allra svårast att 

förändra. Individens föreställningar om en sjukdom kommer att påverka upplevelsen av 

sjukdomen mer än tillståndet i sig. Upplevelsen påverkas delvis av hur individen 

uppfattade sjukdomen innan denne blev drabbad, men också av föreställningar som 

förändrats till följd av att individen blivit drabbad av sjukdomen (Wright et al., 2002). 

Sucala et al. (2014) visar i resultatet i sin studie att människor som har 

kärnföreställningar om att livet alltid ska vara bekvämt och att livet alltid ska vara 

rättvist i större utsträckning upplevde sjukdom som katastrofalt och hemskt.  

  

3 Teoretisk referensram 

Joyce Travelbees (1971) omvårdnadsteori fokuserar på mellanmänskliga dimensioner 

inom vården. Inom teorin menas att omvårdnad i sig är en mellanmänsklig process 

mellan sjuksköterska och patient. Inom denna process menar Travelbee (1971) att 

sjuksköterskan bör förebygga eller behandla de upplevelser av lidande som kan 

framträda i samband med sjukdom. Omvårdnadens mål är att hjälpa en individ att 

hantera, leva med och finna mening i erfarenheterna som skapas genom lidande och 

sjukdom. Teorin beskriver begreppet hälsa som både objektivt och subjektivt. En 

människa kan till synes vara diagnostiserad med en sjukdom, men ändå uppleva sig ha 

hälsa. Likväl kan en människa uppleva att denne inte har hälsa trots att medicinska 

tecken på ohälsa saknas. Centrala begrepp inom Travelbees (1971) omvårdnadsteori är 

bland annat människan som individ, lidande, mening och mänskliga relationer.  
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Travelbee (1971) ser på människan som en högst unik individ och går därför så långt att 

hon tar avstånd från begreppen ”sjuksköterska” och ”patient”, då hon menar att dessa 

begrepp generaliserar och definierar individen. Relationer är enligt Travelbee (1971) 

ömsesidiga. Det är sjuksköterskan som ansvarar för etableringen och upprätthållandet 

av en relation, men patienten har också ett ansvar och relationen måste vara ömsesidig. I 

början av relationen känner de två personerna inte varandra, och de kommer att betrakta 

varandra som stereotypiska roller, ”sjuksköterska” och ”patient”. Efterhand som 

interaktionen mellan personerna utvecklas kommer både patient och sjuksköterska att 

istället börja betrakta den andre som en unik individ. Endast när personerna börjar 

betrakta varandra som en unik individ och inte en roll kan en mellanmänsklig relation 

skapas. Då kan målet med omvårdnaden, att hjälpa patienten hantera, leva med och 

finna mening i sin sjukdom, uppnås.  

 

Travelbee (1971) menar att skapande av mening i livets olika upplevelser är av stor 

betydelse. Att känna mening gör livet värt att leva, främst känslan av att vara behövd.  

En del människor kommer däremot behöva hjälp att finna mening, ofta personer som 

drabbats av sjukdom. I upplevelsen av sjukdom kommer den drabbade att ställa sig 

olika frågor för att kunna hitta mening. Exempel på dessa frågor är ”varför hände detta 

mig?” och ”hur ska jag ta mig igenom detta?”. Skapandet av mening är starkt kopplad 

till den enskilde individens upplevelser av dennes situation. Det är alltså bara den 

drabbade personen som kommer kunna skapa mening utifrån sitt tillstånd, eftersom 

upplevelsen om vad som är meningsfullt är individuell.   

 

Travelbee (1971) menar att lidande är ett personligt fenomen, som är oundvikligt att 

drabbas av som människa. Lidande innebär ofta en känsla av förlust, och detta sker även 

när individen drabbas av sjukdom. Denne kan då uppleva förlust av integritet, till 

exempel emotionell och kroppslig sådan. Vidare menar Travelbee (1971) att för att 

kunna uppleva lidande måste individen ha något som är betydelsefullt i dennes liv. Det 

måste vara något av betydelse som individen riskerar att förlora, eller förlorar, för att 

kunna uppleva lidande. Enligt Travelbee (1971) finns det två olika reaktioner knutet till 

lidande. ”Varför just jag?” är en av dessa, denna reaktion är en känsla av orättvisa och 

att lidandet är meningslöst. Personen förstår inte varför det är just denne som drabbats 

av sjukdom och har svårt att acceptera detta. Ett annat sätt att reagera är istället 
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accepterande, ”varför inte jag?”. Dessa människor accepterar sin sjukdom utan känsla 

av orättvisa eller meningslöshet.  

 

4 Problemformulering 

Var nionde kvinna i Sverige kommer under sitt liv att drabbas av bröstcancer. Det är 

därmed den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i Sverige. Författarna till denna 

litteraturstudie inser att det är en stor chans att vi i vårt kommande yrke som 

sjuksköterskor kommer att träffa på kvinnor som fått diagnosen bröstcancer. I varje 

möte med en patient bör sjuksköterskan sträva efter att tillgodose patientens 

omvårdnadsbehov och ge stöd och vägledning i sökandet efter hopp och mening. För 

att sjuksköterskan ska kunna tillgodose patientens omvårdnadsbehov anser författarna 

att det är viktigt att belysa vad dessa kvinnor upplever för tankar och känslor i och med 

att ha fått ett bröstcancerbesked. Ett bristande bemötande mellan sjuksköterska och 

patient kan bidra till ett lidande för patienten. Genom att belysa patientens upplevelser 

hoppas författarna kunna bidra till att öka sjuksköterskans kunskap och att detta ska 

resultera i en bättre genomförd omvårdnad för dessa patienter.  

 

5 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa nydiagnostiserade kvinnors upplevelser av att 

ha drabbats av bröstcancer. 

 

6 Metod 

Författarna till denna litteraturstudie har valt att tillämpa en kvalitativ metod som enligt 

Forsberg och Wengström (2013) är lämplig då man vill belysa och beskriva.  

 

6.1 Definition av begrepp 

Med nydiagnostiserade kvinnor avser författarna till litteraturstudien kvinnor som är 

över 18 år och blivit diagnostiserade med primär bröstcancer inom ett år. 

 

6.2 Sökprocess och urval 

Sökningen genomfördes under oktober månad 2014. Utifrån syftet valdes sökorden 

breast cancer, experiences och newly diagnosed. Breast cancer och experiences 
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översattes sedan till thesaurustermer, medan newly diagnosed användes som ett 

frisökningsord då ingen motsvarande thesaurusterm hittades. Inklusionskriterier för 

litteraturstudien var artiklar som svarade an mot syftet, som var skrivna på engelska 

eller svenska, som var publicerade 2004-2014, samt var peer-reviewed. Sökningar 

gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO, då Forsberg och Wengström 

(2013) finner dessa databaser relevanta inom omvårdnadsforskning. Sökningarna 

genomfördes genom att kombinera sökorden med ”AND”. Friberg (2012) beskriver att 

avgränsningar bör göras gällande tid och peer-reviewed, då man i en systematisk 

litteraturstudie bör använda sig av forskning som är vetenskaplig och så nypublicerad 

som möjligt.  

 

I PubMed utökades sökningen med en avgränsning på endast artiklar publicerade de 

senaste 10 åren. I Cinahl och PsycINFO avgränsades sökningen med endast artiklar som 

publicerats 2004-2014 samt var peer-reviewed. I PubMed återfinns inte någon möjlighet 

att avgränsa med peer-review, därför användes tidsskriftsdatabasen Ulrichsweb. Detta 

för att kunna kontrollera att tidskrifterna som artiklarna var publicerade i var 

vetenskapliga. Tabell över den systematiska litteratursökningen återfinns som bilaga 1. 

Titlarna som sökningarna genererade lästes individuellt. De titlar som verkade svara an 

på syftet valdes ut, och då lästes även artiklarnas abstract. Av de abstract som passade 

litteraturstudiens syfte lästes artiklarna även i fulltext. De artiklar som verkade relevanta 

att inkluderas i studien lästes sedan och bedömdes av båda författarna, som tillsammans 

beslutade om inkludering i litteraturstudien. 

 

6.3 Kvalitetsgranskning 

Tolv artiklar granskades utifrån Forsberg och Wengströms (2013) granskningsmallar för 

kvalitativa artiklar och för kvasiexperimentiella kvantitativa artiklar. Granskningsmallen 

för kvasi-experimentiella kvantitativa artiklar modifierades genom att ta bort de frågor 

som berörde jämförelsegrupper. Detta var två frågor under analysdelen i mallen. En 

fråga rörande demografisk data i jämförelsegrupperna, samt en fråga om signifikanta 

skillnader. Kvalitetsgranskningen gjordes till en början enskilt av författarna. Artiklarna 

lästes då igenom flera gånger för att skapa en helhetsbild, och granskades sedan utifrån 

frågorna i mallarna. I ett nästa steg diskuterades den genomförda granskningen mellan 

författarna, och en helhetsbedömning gjordes. Artiklarnas kvalitet bedömdes till låg, 

medel eller hög. Alla tolv artiklar bedömdes vara av medel eller hög kvalitet, vilket 
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resulterade i att samtliga artiklar inkluderades i litteraturstudien. Se artikelmatris som 

bilaga 2. 

  

6.4 Dataanalys 

En latent innehållsanalys användes vid genomförd dataanalys utifrån Forsberg och 

Wengströms (2013) beskrivning. Ett induktivt arbetssätt tillämpades. Samtliga artiklars 

resultat lästes igenom noggrant flera gånger för att skapa en överblick över materialet. 

Därefter tog författarna tillsammans ut utsagor ur texten som svarade an på 

litteraturstudiens syfte. Utsagorna behölls på engelska och skrevs in i en tabell och 

kodades, koderna skrevs på svenska. Den kvantitativa artikelns resultat sammanfattades 

i löpande text och kodades, för att resultatet skulle kunna sammanställas med de 

kvalitativa artiklarnas resultat. Detta tillvägagångssätt styrks av Polit och Beck (2012). 

Då alla utsagor kodats skrevs de ut och klipptes isär. Koderna sammanställdes därefter 

till subkategorier, och subkategorierna sammanställdes till kategorier. När detta gjorts 

klistrades alla utsagor med sin kod upp på fyra olika ark, ett för varje kategori, under 

respektive subkategori. Enligt Friberg (2012) är detta fördelaktigt då man får en tydlig 

överblick över sitt resultat. Under hela denna process hade författarna syftet uppskrivet 

framför sig. Att hela tiden ha syftet i åtanke beskrivs av Friberg (2012) som en viktig 

del i analysen. Nedan visas exempel på hur analysprocessen gått till, detta är enligt 

Forsberg och Wengström (2013) en kvalitetsaspekt.  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Utsaga Kod Subkategori Kategori 

Breast cancers that did 

not present as a lump 

raised questions as to 

weather the diagnosis 

was correct (Artikel 8) 

Frågande till sin 

diagnos  

Känslor i och med 

cancerbeskedet  

Upplevelser och 

reaktioner vid ett 

bröstcancerbesked  

Changes in apperance 

have clear implications 

on identity for women 

in this study (Artikel 1)   

Förändrat utseende 

påverkar identiteten 

Upplevelsen av en 

förändrad identitet 

Upplevelsen av en 

förändrad identitet och 

kroppsuppfattning 

Results show that when 

treatment is over, 

women need extra 

support (Artikel 5)  

Behov av stöd efter 

avslutad behandling 

Upplevelsen av stöd och 

information från 

vårdpersonal 

Ett ökat behov av stöd 

och förståelse  

Most of the women 

expressed a new 

awareness of death 

(Artikel 6)  

Ökad medvetenhet om 

sin dödlighet 

Ökad känsla av 

dödlighet 

Upplevelsen av en 

förändrad livsvärld  
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6.5 Forskningsetiskt resonemang 

Samtliga artiklar i denna litteraturstudie var etiskt godkända av en granskningskommitté 

eller etiskt diskuterade. Detta är i linje med vad Forsberg och Wengström (2013) 

förespråkar då en systematisk litteraturstudie görs. Författarna till denna litteraturstudie 

har arbetat efter bästa förmåga för att inte låta sin förförståelse påverka resultatet. 

Forsberg och Wengström (2013) menar att förförståelsen bör sättas inom parantes för 

att inte medvetet göra urval som kan påverka analys eller resultat.  

 

7 Resultat 

Fyra kategorier framkom; Upplevelser och reaktioner vid ett bröstcancerbesked, 

Upplevelsen av en förändrad identitet och kroppsuppfattning, Ett ökat behov av stöd 

och förståelse samt Upplevelsen av förändrad livsvärld. 

 

7.1 Upplevelser och reaktioner vid ett bröstcancerbesked  

Känslor i och med cancerbeskedet 

Att få ett besked om bröstcancer kan framkalla många olika känslor. Kvinnor upplevde 

chock, rädsla, ledsamhet, osäkerhet och förvåning (Shaha  Bauer-Wu, 2009; Drageset, 

Lindstrøm, Giske & Underlid, 2012; Lally, 2010). I en studie av Goldschmidt Mertz et 

al. (2012) upplevde 77% av de tillfrågade kvinnorna oro efter cancerbeskedet och 71% 

upplevde nervositet (a.a). En del kvinnor upplevde en känsla av överväldigande och 

hade svårt att ta in den information som gavs i samband med beskedet (Drageset et al., 

2012). Från att tidigare varit frisk till att bli sjuk upplevdes skrämmande och 

omtumlande. De nydiagnostiserade kvinnorna upplevde att världen förändrades snabbt 

och dramatiskt (Boehmke & Dickerson, 2006; Drageset, Lindstrøm, Giske & Underlid, 

2011). Denna förändring upplevdes surrealistiskt då de nu plötsligt ställdes inför 

flertalet undersökningar och behandlingar (Boehmke & Dickerson, 2006). Vissa 

kvinnor hade svårt att acceptera sin diagnos då de inte känt någon knöl i bröstet (Lally, 

2010; Drageset et al., 2011). En del av kvinnorna funderade till och med på om de 

verkligen blivit rätt diagnostiserade (Lally, 2010).  
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Reaktioner efter cancerbeskedet 

Kvinnorna upplevde att det var tungt att behöva berätta om sin diagnos för sina 

närstående (Drageset et al., 2011; Lally, 2010), de visste inte vad de skulle säga och var 

även rädda för närståendes reaktioner (Drageset et al., 2011). Kvinnorna upplevde dock 

att de fick en känsla av ökad styrka i denna svåra situation samt en vilja att vara stark 

för sin familjs skull (Drageset et al., 2011; Drageset, Lindstrøm & Underlid, 2009).  

 

Efter cancerbeskedet upplevde kvinnorna att de hade svårt att fokusera på annat än 

cancer. En del upplevde att deras tankar bara upptogs av cancer och att de hade svårt att 

få saker gjorda (Drageset et al., 2012; Boehmke & Dickerson, 2006). Väntan på 

operation upplevdes hopplös, lång och svårhanterlig, kvinnorna ville få operationen 

gjord och gå vidare med sitt liv (Drageset et al., 2011). Kvinnorna hade många olika sätt 

att tänka kring och hantera sin diagnos efter att beskedet fått sjunka in. Många kvinnor 

reagerade med undvikande strategier så som att distrahera sig med annat eller helt och 

hållet undvika allt som hade med cancer att göra (Drageset et al., 2009; Drageset et al., 

2012; Lally, 2010). En del kvinnor förberedde sig för det värsta, så att de inte skulle bli 

förkrossade över dåliga besked efter operationen då de skulle få besked om vilket 

cancerstadie de befann sig i (Drageset et al., 2009; Lally, 2010). Andra upplevde att det 

hjälpte att istället försöka tänka positivt (Taleghani, Parsa Yekta & Nikbakht Nasrabadi, 

2006). Kvinnor som tidigare hade positiva erfarenheter av bröstcancer lyckades i större 

utsträckning upprätthålla ett optimistiskt synsätt (Boehmke & Dickerson, 2006). 

Taleghani et al. (2006) visar att det finns en skillnad mellan hur yngre och äldre kvinnor 

tänker kring sin diagnos. De yngre kvinnorna tenderade att ha en mer hopplös syn på sin 

diagnos (a.a). Goldschmidt Mertz et al. (2012) visade också att de yngre kvinnorna 

upplever mer stress kring sin diagnos än de äldre kvinnorna.  

 

7.2 Upplevelsen av en förändrad identitet och kroppsuppfattning  

Upplevelsen av kroppsliga förändringar  

Till följd av behandlingen av bröstcancern upplevde kvinnorna ett flertal kroppsliga 

biverkningar. En av de svåraste biverkningarna var känslan av fatigue. Kvinnorna 

upplevde en trötthet som var överväldigande och hindrande, de orkade inte lika mycket 

som förut (Taleghani et al., 2006; Landmark et al., 2008; Boehmke & Dickerson, 2006; 

Tighe, Molassiotis, Morris & Richardson, 2011; Goldschmidt Mertz et al., 2012). 

Många upplevde också sömnsvårigheter som även de bidrog till minskad ork (Drageset 
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et al., 2011; Boehmke & Dickerson, 2006; Tighe et al., 2011). Trots att känslan av 

minskad ork upplevdes som en förlust insåg kvinnorna vikten av att lyssna på kroppen 

och hitta balans mellan aktivitet och vila (Landmark et al., 2008). Utseendeförändringar 

till följd av cellgifter eller mastektomi upplevdes av många kvinnor som jobbigt och 

svårt att acceptera (McCann, Illingworth, Wengström, Hubbard & Kearney, 2010; Tighe 

et al., 2011; Boehmke & Dickerson, 2006). Det fanns även de kvinnor som inte 

upplevde förlusten av ett bröst som svår, då de inte såg bröstet som någon betydande del 

av kroppen (Taleghani et al., 2006). 

 

Upplevelsen av en förändrad identitet  

Många kvinnor upplevde att deras förändrade kropp inte bara påverkade deras yttre utan 

även deras inre identitet. De upplevde en förändrad självbild, kroppsuppfattning samt ett 

sänkt självförtroende. Upplevelsen av ett sänkt självförtroende var främst kopplat till 

kirurgiska ärr och håravfall i och med cytostatika, men viktökning var även en 

bidragande orsak. Kvinnorna upplevde en känsla av att förlora sin plats i världen samt 

att bli av med sitt tidigare jag (McCann et al., 2010; Boehmke & Dickerson, 2006; 

Landmark, Bøhler, Loberg & Wahl, 2008; Lally, 2010; Taleghani et al., 2006). 

Kvinnornas kroppsliga förändringar bidrog även till en upplevelse över att vara skamsen 

över sin kropp och detta påverkade kvinnornas sexualitet (Landmark et al., 2008). I och 

med dessa kroppsliga förändringar upplevde kvinnorna en känsla av förlorad normalitet, 

men genom att göra cancern till en del av livet upplevdes att de kunde få kontroll och 

bibehålla sin integritet (Lally, 2010; Boehmke & Dickerson, 2006).  

 

7.3 Ett ökat behov av stöd och förståelse  

Upplevelsen av stöd från närstående och andra drabbade 

Familjen sågs av många kvinnor som det viktigaste stödet. Vetskapen om att familjen 

fanns där och stöttade gjorde att kvinnorna kände sig starkare och tryggare. Efter 

cancerbeskedet upplevde kvinnorna ett ökat behov av stöd från sina närstående, och 

ville helst inte bli lämnade ensamma (Landmark et al., 2008; Drageset et al., 2012). 

Kvinnorna uttryckte en önskan om att allt skulle få vara som vanligt, och att närstående 

skulle behandla dem likadant som innan. Om närstående behandlade dem annorlunda än 

tidigare upplevde kvinnorna att situationen kändes mycket allvarligare (Drageset et al., 

2012; Drageset et al, 2009). Även om kvinnorna fick ett ökat stöd från sin familj kände 

sig vissa kvinnor ensamma i sin situation, då de upplevde att anhöriga inte till fullo 
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kunde förstå vad de gick igenom (Shaha & Bauer-Wu, 2009; Landmark et al., 2008). 

Att få höra av bekanta att man såg ut att må bra upplevdes negativt av vissa kvinnor då 

de inombords kände att de inte gjorde det. En välmenande kommentar skapade istället 

en avgrund och ökade känslan av oförståelse (McCann et al., 2010; Shaha & Bauer-Wu, 

2009). Även stöd från andra bröstcancerdrabbade kvinnor upplevdes som viktigt av de 

nydiagnostiserade kvinnorna, då de kände att det fanns någon som förstod vad de gick 

igenom. De fick uppleva en känsla av samhörighet och gemenskap, då de alla gick 

igenom samma sak och kunde dela med sig av tankar och erfarenheter. Att känna att de 

inte var ensamma upplevdes som mycket värdefullt och tryggt (Lally, 2010; Landmark 

et al., 2008; Drageset et al., 2009; Drageset et al., 2012). 

 

Upplevelsen av stöd och information från vårdpersonal  

Stöd, tröst och ett gott bemötande från vårdpersonal var essentiellt för de 

nydiagnostiserade kvinnorna. Upplevelsen av att veta att stöd var tillgängligt om det 

behövdes var en trygghet. Det fanns hopp hos kvinnorna om att deras behandling också 

skulle täcka in deras emotionella behov, och en vilja att bli bemött på ett holistiskt och 

personligt sätt av vårdpersonalen (Davey, Kissil, Niño & Tubbs, 2010; Drageset et al., 

2012). Vissa kvinnor upplevde dock inte alltid att de blev bemötta på detta önskvärda 

sätt, utan att de blev ignorerade (Landmark et al., 2008). Det fanns ett behov av 

information hos kvinnorna, de ville ha tillräcklig information av vårdpersonal för att 

kunna förstå sin situation. Hur pass mycket och detaljerad information som kvinnorna 

önskade varierade (Landmark et al., 2008). En del av kvinnorna upplevde att de hade 

många obesvarade frågor och att de fick för lite information kring sitt tillstånd 

(Landmark et al., 2008; Boehmke & Dickerson, 2006), medan andra kvinnor upplevde 

att de fick all den information de kunde tänkas behöva (Drageset et al., 2012; Davey et 

al., 2010). I en studie av Davey et al., (2010) var det till och med en del kvinnor som 

upplevde sig överväldigade för att de fick för mycket information från vårdpersonal 

(a.a). I och med avslutad behandling var det kvinnor som upplevde känslor av oro, 

rädsla och ovisshet inför att åka hem, kvinnorna hade vant sig vid att komma till 

sjukhuset för sina behandlingar. Många kvinnor uttryckte ett behov av stöd även efter 

avslutad behandling, då de upplevde att de var tvungna att lära sig leva utan cancern 

(Landmark et al., 2008; Boehmke & Dickerson, 2006).  
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7.4 Upplevelsen av förändrad livsvärld 
 

Sökandet efter mening 

I och med ett cancerbesked förändrades livsvärlden för många kvinnor. Många kvinnor 

upplevde att det fanns ett syfte med att de blivit drabbade, en mening med deras 

diagnos. En del av de nydiagnostiserade kvinnorna såg på sin diagnos som en chans att 

göra personliga förändringar, eller att det var guds vilja (Drageset et al., 2011; Lally, 

2010; Taleghani et al., 2006). Många av kvinnorna ville hitta en anledning till sin 

drabbning, de la skuld på omgivningen eller såg på cancern som ett personligt 

misslyckande. Andra kunde inte förstå varför just de drabbats, medan andra kvinnor såg 

diagnosen som något som drabbar vem som helst eller som något att ta sig igenom 

(Boehmke & Dickerson, 2006; Lally, 2010).  

 

Ökad känsla av dödlighet 

I och med att ha drabbats av bröstcancer upplevde många av de nydiagnostiserade 

kvinnorna att hela deras syn på livet förändrades. Kvinnorna konfronterades med sin 

egen dödlighet och livets ändlighet på ett nytt sätt. De blev mer medvetna om sin egen 

dödlighet och döden upplevdes mer närvarande än förut (Drageset et al., 2011; Shaha & 

Bauer-Wu, 2009; Drageset et al., 2009). Döden upplevdes plötsligt inte bara som 

möjlig, utan som ett högst realistiskt slut på cancersjukdomen. Kvinnorna upplevde en 

oro inför sättet att dö på, att döden skulle vara ovärdig eller att deras närstående skulle 

minnas dem som svaga och sjuka (Shaha & Bauer-Wu, 2009). Vid tankar på döden var 

det att lämna familjen som upplevdes som det jobbigaste för kvinnorna. De hade insett 

hur viktiga de var för sin familj och sina närstående, och kände rädsla och ledsamhet 

över att kanske inte kunna finnas där för dem i framtiden (Drageset et al., 2011; Shaha 

& Bauer-Wu, 2009). 

Ökad uppskattning av livet  

Trots att cancern fört med sig mycket negativt upplevde många kvinnor att det också 

fanns positiva sidor. Många av kvinnorna upplevde att de kände sig mer levande och att 

bröstcancerdiagnosen hade varit ett uppvaknande. Kvinnorna fick ett annat perspektiv 

på livet och på vad som var viktigt i deras liv och vad som inte var det. De hade börjat 

uppskatta små och vardagliga saker och försökte leva mer i nuet (Drageset et al., 2011; 

Tighe et al., 2011; Lally, 2010; Shaha & Bauer-Wu, 2009; Landmark et al., 2008). 

Kvinnorna upplevde även att de började reflektera över vilka människor som var viktiga 



  
 

16 

för dem att ha i sina liv och vilka som inte var det, och att de fann en ökad uppskattning 

för människor som verkligen betydde något för dem (Lally, 2010). Vissa kvinnor 

upplevde i och med att ha drabbats av bröstcancer en nyfunnen styrka i livet och var 

övertygade om att de skulle gå ut ur upplevelsen som en bättre, visare, mer kärleksfull 

och mer positiv människa (Drageset et al., 2011; Lally, 2010). 

 

Tankar inför framtiden 

Även om kvinnorna upplevt cancern som en nyttig erfarenhet så kände många att det 

fanns en osäkerhet och rädsla inför framtiden. De fysiska förändringar som skett under 

behandling gjorde att kvinnorna upplevde en förlorad styrka och att detta hindrade i 

deras försök att gå vidare (Boehmke & Dickerson, 2006; Landmark et al., 2008; 

Drageset et al., 2011). Cancern hade förändrat deras liv, de insåg att de alltid skulle få 

leva med sin cancer. Kvinnorna strävade efter att få en känsla av normalitet tillbaka, 

men det var många kvinnor som upplevde den hormonella fortsättsbehandlingen, en 

tablett om dagen, som en ständig påminnelse om deras cancer. Det fanns också en oro 

hos kvinnorna för återinsjuknande, trots att de flesta hade en positiv syn på framtiden 

(McCann et al., 2010; Boehmke & Dickerson, 2006; Lally, 2010).  

 

8 Diskussion  

8.1 Metoddiskussion  

All relevant forskning inom det aktuella området ska enligt Forsberg och Wengström 

(2013) identifieras. I den systematiska sökningen som gjordes använde sig författarna 

av samma tillvägagångssätt i de tre databaserna. Trots att PubMed-sökningen 

genererade ett stort antal sökträffar (1236+143) gjordes ingen vidare avgränsning, utan 

samma sökord användes som i de två andra databaserna. Detta anser författarna höjer 

sökmetodens trovärdighet, då sökförfarandet gick systematiskt tillväga. 

En avgränsning gjordes i databaserna till artiklar publicerade inom en tioårsperiod. 

Forsberg och Wengström (2013) menar att forskning är en färskvara, och att det i en 

litteraturstudie bör ingå så nypublicerade forskningsresultat som möjligt, helst max fem 

år gamla artiklar. Detta menar författarna kan ses som en svaghet i studien, då fem av de 

tolv inkluderade artiklarna var äldre än fem år. Anledningen till att avgränsningen på tio 

år gjordes var att en testsökning med en avgränsning på fem år ansågs resultera i för få 
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sökträffar. Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör andra systematiska 

litteraturstudier undvikas och därför exkluderades dessa redan vid databassökningarna.  

Av artiklarna som ingick i litteraturstudien var elva artiklar kvalitativa och en artikel 

kvantitativ. Forsberg och Wengström (2013) menar att forskning om människors 

upplevelser oftast utgår från en kvalitativ metod. Detta ser författarna som en förklaring 

till att inte fler kvantitativa artiklar identifierades som lämpliga utifrån syftet. 

Författarna inser dock att det kan innebära en begränsning i vårt resultat. Forsberg och 

Wengström (2013) menar att för att få en högre trovärdighet bör både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar ingå.  

En granskning av artiklarna gjordes utifrån Forsberg och Wengströms (2013) mall för 

kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar, samt en modifierad mall för 

kvalitetsgranskning av kvantitativa artiklar. Alla de inkluderade artiklarna bedömdes 

vara av medel eller hög kvalitet (se bilaga 2). Att ingen artikel som användes var av låg 

kvalitet anser författarna höjer trovärdigheten i litteraturstudien, då artiklarna som 

använts har ansetts vara trovärdiga.  

Analysen gjordes till en början enskilt av författarna, då vi sökte utsagor i artiklarnas 

resultat. Sedan kodades dessa utsagor och alla koder placerades i olika subkategorier 

som sedan delades in i fyra kategorier som presenteras i vårt resultat. Detta arbete 

gjordes av bägge författarna tillsammans och eventuella skilda åsikter som fanns kring 

resultatet diskuterades tills konsensus uppnåtts. Polit och Beck (2012) styrker detta 

tillvägagångssätt och menar att detta höjer studiens trovärdighet.  

Forskningsartiklarna som inkluderats i litteraturstudien innefattar kvinnor i olika åldrar, 

från olika länder och kulturer och med olika trosuppfattningar. Detta anser författarna 

gör resultatet brett och ökar trovärdigheten och överförbarheten i litteraturstudien. Fler 

artiklar med samma författare inkluderades i studien, detta har diskuterats av författarna 

under analysen. Vi har valt att inkludera samtliga artiklar, då de skiljer sig i syfte och 

resultat och har passat vårt syfte väl.  

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa nydiagnostiserade kvinnors upplevelser av att drabbas 

av bröstcancer. Resultatet visar att ett bröstcancerbesked kan framkalla många olika 

känslor och reaktioner, till exempel chock, rädsla, ledsamhet, dödsångest och orättvisa. 
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Många upplevde diagnosen som surrealistisk, överväldigande och svår att acceptera. 

Kroppsliga förändringar så som förändrat utseende och trötthet upplevdes som svåra 

biverkningar. Resultatet visar även att det var vanligt att kvinnorna upplevde en 

förändrad identitet till följd av sjukdomen. Ett ökat behov av stöd och information från 

både anhöriga och vårdpersonal visade sig hos kvinnorna i studien. Kvinnorna sökte 

efter en förklaring till sin diagnos som tog uttryck i ett meningssökande. I resultatet 

framkom att kvinnorna fick ett nytt perspektiv på vad som var viktigt i deras liv.   

 

I samband med ett besked om sjukdom är det vanligt att patienten kommer att drabbas 

av en livskris i olika utsträckning. Det är vanligt att patienten reagerar med tomhet, 

avsaknad av känslor, och försöker förstå vad som kommer hända dem. Resultatet visar 

att kvinnorna hade svårt att ta till sig den information som gavs vid beskedet. Sköld 

Nilsson (2011) menar att det kan underlätta att ha en närstående med sig, att dels ha 

någon som lyssnar på informationen som ges men även att ha någon att prata om sin 

diagnos med. Frank (2008) menar att nydiagnostiserade kvinnor ofta inte förstår sin 

diagnos, Wrubel et al. (2009) tar också upp att en del kvinnor gärna går in i en 

förnekelse i samband med cancerbeskedet, då de inte kände sig sjuka.  

 

Resultatet visar att lägga skuld på sig själv var en vanligt förekommande reaktion, att se 

cancern som ett personligt misslyckande. Travelbee (1971) beskriver att gemensamt för 

lidande människor är försök att hitta en orsak eller en förklaring till sitt lidande. Den 

lidande människan strävar efter att finna mening med lidandet, och söker därför svar på 

frågan ”varför”. Vilka svar som skänker mening är högst individuellt för varje person 

(a.a). Kvinnor som var troende såg sin diagnos som guds vilja. Författarna reflekterar 

över om de kvinnor som var troende hade lättare att finna mening i sitt lidande än 

kvinnor som inte var troende, de kunde ”skylla” diagnosen på Gud istället för att 

ifrågasätta om de själva kunde ha gjort något för att förhindra att de drabbats. Sucala et 

al. (2014) beskriver att grunden för hur en människa tänker runt och reagerar på 

händelser i livet utgörs av vad denne har för föreställningar (a.a). Lim, Baik, och 

Ashing-Giwa (2012) fann i en studie att en människa som har en föreställning om att en 

hälsosam livsstil förebygger cancer reagerar på ett helt annat sätt på att bli drabbad än 

en människa som har en föreställning om att det inte ligger i händerna på denne själv att 

kunna förebygga att bli drabbad. 
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Travelbee (1971) menar att upplevelsen av mening starkt är förknippat med att betyda 

något för andra, att ha närstående som individen bryr sig om, och som bryr sig om 

denne (a.a). Detta påvisas i resultatet, där kvinnorna uttryckte att det de var mest rädda 

och ledsna över var att potentiellt lämna sin familj och därmed inte kunna finnas där för 

dem i framtiden. Arlebrink (2012) menar att många som blir drabbade av sjukdom tar 

till olika strategier för att undvika lidande, bland annat att man undviker att tänka på sin 

diagnos. Kanaskie och Loeb (2014) skriver om kvinnor som försöker behålla sin känsla 

av integritet och undvika lidande genom att bli introverta. Författarna har sett en 

koppling i resultatet mellan huruvida kvinnorna accepterar/inte accepterar sin diagnos 

och vad kvinnorna använder för strategier för att hantera diagnosen. I resultatet 

framkom att de kvinnor som använde undvikande strategier ofta var de kvinnor som såg 

på bröstcancerdiagnosen som något orättvist. Till skillnad från de kvinnor som 

accepterade sin diagnos och då istället hade som strategi att tänka positivt.   

 

Resultatet i denna studie visade att kvinnorna hade svårt att acceptera sin diagnos. 

Enligt Travelbee (1971) är detta en vanlig reaktion, den drabbade individen förstår inte 

varför just denne insjuknat och har därmed svårt att acceptera sin diagnos. Att reagera 

med tanken ”varför just jag?” är den vanligaste reaktionen på lidande. Men det finns 

även kvinnor som reagerar med ett accepterande sätt, ”varför inte jag?”, Travelbee 

(1971) menar att detta reaktionssätt vittnar om en person som ser på lidande som ett 

naturligt och oundvikligt villkor med livet (a.a). Detta accepterande sätt visar sig också i 

resultatet, där kvinnorna beskriver en syn på cancern som något som drabbar vem som 

helst. Dessa människor, menar Travelbee (1971), kan ofta se utgången av lidandet som 

något meningsfullt och personligt utvecklande. Studiens resultat visar att kvinnorna 

uttryckte att de upplevt en positiv förändring i och med sin cancer, vissa såg 

insjuknandet som ett uppvaknande. En ökad uppskattning av små vardagliga saker var 

återkommande i resultatet. Bröstcancer är en livshotande sjukdom och att drabbas 

kommer att ge patienten förändrade perspektiv. Sköld Nilsson (2011) menar att det är 

vanligt att uppleva en känsla av glädje i och med att ha tagit sig igenom sjukdomen, 

men omgivningens förväntningar på hur den drabbade bör ta vara på livet kan också 

upplevas som en påfrestning. Wrubel et al. (2009) visar även att det finns de som 

upplever att det är oviktigt att upprätthålla en positiv attityd vid sjukdom, då dessa 

personer menar att det inte kommer att göra att sjukdomen försvinner.  
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En vanlig upplevelse hos bröstcancerdrabbade kvinnor visade sig vara att diagnosen 

medförde ett hot mot den personliga integriteten och medförde en känsla av att förlora 

sin plats i världen och bli av med sitt tidigare jag. Att sjukdom drabbar hela människans 

existens styrks av Dahlberg och Segesten (2010), som menar att sjukdom inte bara 

drabbar kroppen utan också kan drabba hela människans syn på sig själv och på världen. 

Den välkända tillvaron som människan tidigare har varit i har plötsligt förändrats och 

kan upplevas mycket främmande och overklig. Travelbee (1971) beskriver varje 

sjukdom eller skada som ett potentiellt hot mot människans ”jag”, och poängterar 

sjuksköterskans ansvar gentemot den enskilda människan. Det är av yttersta vikt att 

sjuksköterskan inte förhåller sig till individens diagnos i sig, utan istället fokuserar på 

dennes tankar, känslor och upplevelser kring sin sjukdom.  

 

I resultatet framkom att kroppsliga förändringar så som förlust av hår, förlorat bröst 

eller biverkningen fatigue var jobbigt och svårt att acceptera för kvinnorna. Denna 

kroppsliga förändring menar Travelbee (1971) kan orsaka en förlust av kroppslig 

integritet, denna förlust blir starkt förknippat med ett lidande. Lidande är kopplat till det 

som individen finner betydelsefullt (a.a). Att förlora håret, bröstet eller att inte orka 

aktiviteter som förr betydde något för kvinnorna i denna studie. Författarna anser då att 

det är en naturlig reaktion att uppleva lidande när dessa attribut går förlorade eller 

förändras. Det fanns även de kvinnor som inte upplevde förlusten av ett bröst som 

jobbig. Detta resultat återfanns endast i en artikel, vilket också var den enda artikeln 

som endast hade informanter som var troende muslimer. Författarna funderar därför 

över om upplevelsen av förlusten av ett bröst delvis kan ha en koppling till religiösa 

och/eller kulturella skillnader. 

 

Stöd sågs av många kvinnor som viktigt efter att de drabbats av bröstcancer. Samtidigt 

som många kvinnor upplevde ett ökat stöd från sin familj och sina anhöriga som tryggt 

och positivt, fanns det vissa kvinnor om kände sig ensamma i sin situation och upplevde 

att deras närstående inte förstod vad de gick igenom. Dahlberg och Segesten (2010) 

beskriver att det bara genom att vara bland människor inte ger någon garanti för att en 

person inte känner sig ensam. Denna känsla av ensamhet kan komma av att personen 

känner sig annorlunda än alla runt omkring, och detta kan skapa ett utanförskap som 

bryter gemenskapen. Författarna funderar över detta som en förklaring till att många 

kvinnor upplevde stödet från andra bröstcancerdrabbade kvinnor som viktigt. Även 
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Wrubel et al. (2009) tar upp att sjukdomsdrabbade individer ofta söker sig utanför den 

närmsta familjen, till andra drabbade för att finna stöd (a.a). Troligt är att kvinnorna i 

gemenskapen med andra drabbade kvinnor inte behövde känna sig annorlunda, utan var 

som vem som helst. 

 

Att bli bemött på ett personligt sätt av vårdpersonalen och inte bli behandlad som en 

patient i mängden visades i resultatet vara värdefullt för bröstcancerdrabbade kvinnor. 

Detta är något som författarna upplever som viktigt. Inom Travelbees (1971) 

omvårdnadsteori ses varje människa som en unik individ. Enligt detta synsätt bör ingen 

människa behandlas som en i mängden, eftersom ingen är lik någon annan. Genom att 

mötas som sjuksköterska och som patient finns det en risk att de två individerna har en 

generaliserad bild av varandra utifrån sin förförståelse. Genom att istället mötas som två 

medmänniskor skapas en förutsättning för ett personligt möte. Arlebrink (2012) 

poängterar att brist på empati i ett möte mellan sjuksköterska och patient är en av de 

faktorer som kan komma att orsaka vårdlidande hos patienten.  

 

9 Förslag till fortsatt forskning  

Författarna upplever att det återfinns mycket forskning som utgår från ett 

patientperspektiv. För att skapa ett helhetsperspektiv kan fortsatt forskning förslagsvis 

rikta in sig på närståendes upplevelser av att en nära anhörig nydiagnostiserats med 

bröstcancer. Det vore även intressant att utforska hur vårdpersonal tänker kring att vårda 

kvinnor nydiagnostiserade med bröstcancer, samt om de anser sig ha tillräckligt stor 

kunskap att möta dessa kvinnor. 

 

10 Slutsats 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa nydiagnostiserade kvinnors upplevelser 

av att ha diagnostiserats med bröstcancer. Resultatet visar tydligt att det finns ett behov 

av emotionellt stöd hos kvinnor som nyligen diagnostiserats med cancer. Det är högst 

individuellt för varje patient hur dessa behov ter sig. I resultatet visades en önskan hos 

kvinnorna att få stöd, information och ett personligt bemötande av vårdpersonal, att inte 

endast bli sedd för sin sjukdom. I de fall där patienter inte fått tillräckligt med stöd från 

sjuksköterskan framkom att dessa patienter i högre utsträckning kände sig ignorerade. 

En slutsats författarna kan dra av denna studie är att genom att synliggöra dessa unika 



  
 

22 

omvårdnadsbehov kan sjuksköterskan ha en avgörande roll för hur dessa drabbade 

patienter upplever sin sjukdom. Genom att ha belyst patientens upplevelser hoppas 

författarna kunnat bidra med den kunskap som behövs för att kunna genomföra en god 

omvårdnad för dessa kvinnor.  
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understanding of 
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meanings and 
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that women 
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health-care 

context. 

To investigate how 

women with a 

newly diagnosed 

breast cancer 

experience their 

needs in a health-

care context. 
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2011, 

Norge 
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To describe 

women´s 

experiences after 
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diagnosis and 

awaiting primary 

surgery.  
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deskriptiv design. 

Prospektiv 

tvärsnittsstudie. 
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semistrukturerade 
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‘‘The support I 
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Women’s 

experiences of 

social support after 

having received 

breast cancer 

diagnosis and 

awaiting surgery. 

To describe 

women´s 

individual 

experiences of 

social support after 

having recieved a 

breast cancer 

diagnosis and 

awaiting surgery.  

Kvalitativ 

deskriptiv design. 

Prospektiv 

tvärsnittsstudie. 

Semistrukturerade 

individuella 

intervjuer med 21 

kvinnor med 
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bröstcancer. 
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innehållsanalys.  

Psykosocialt stöd 
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8. Lally, R.M., 2011, 

USA 

Cancer Nursing, 

Acclimating to 
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process of 

maintaining self-

integrity in the 

pretreatment 
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To develope a 

grounded theory of 

the pretreatment 

thought process 
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women with newly 

diagnosed breast 

cancer. 

Kvalitativ 

Grounded Theory. 

Prospektiv, 

longitudinell 

studie. Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer, 18 

kvinnor 
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med bröstcancer. 

Teoretisk mättnad 

tillämpad. 

Jämförande analys 

har använts.  

En oro inför hotad 

integritet 

upplevdes vid 

cancerbeskedet. 

Existentiella frågor 
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Kvinnorna 

upplevde också en 

ökad uppskattning 

för livet.  

Hög 

 

 



  
 

V 

Artikel Nr Författare, år, 

land 

Tidskrift, titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

9. Shaha, M, & 

Bauer-Wu, S., 

2009, USA 

Cancer Nursing, 

Early adulthood 

uprooted: 

Transitoriness in 

young women 

with breast cancer. 

To describe how 

young women 

with breast cancer 

experience 

transitoriness and 

how it influences 

their everyday life. 

Kvalitativ 

deskriptiv design. 

Sekundäranalys.  

Primärstudie: 

Prospektiv 

longitudinell 

datainsamling. 

Dagboksstudie 

med 16 kvinnor 

nydiagnostiserade 

med bröstcancer. 

Tematisk analys av 

data. 

Döden upplevdes 

mer närvarande än 

tidigare, kvinnorna 

oroade sig för att 

dö ifrån sina 

anhöriga och att 

döden skulle vara 

ovärdig. 

Kvinnorna 

upplevde också att 

de kände sig mer 

levande och hade 

en ökad 

uppskattning av 

livet. 

Medel 

10. Drageset, S., 

Lindstrøm, T.C., 

& Underlid, K., 

2009, Norge 

Journal of 

Advanced Nursing, 

Coping with breast 

cancer: Between 

diagnosis and 

surgery. 

To describe coping 

strategies used by 

women between 

diagnosis of breast 

cancer and 

surgery.  

Kvalitativ 

deskriptiv design. 

Prospektiv 

tvärsnittsstudie. 

Semistrukturerade 

individuella 

intervjuer med 21 

nydiagnostiserade 

kvinnor. Kvalitativ 

meningskondenser

ing av data. 

Bröstcancerdiagno

sen medförde en 

ökad medvetenhet 

om sin egen 

dödlighet, men 

också en ökad 

uppskattning av 

livet för de 

drabbade 

kvinnorna.  

Hög 

 

 

 

 



  
 

VI 

Artikel Nr Författare, år, 

land 

Tidsskrift, titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

11. Davey, M.P., Kissil, 

K., Niño, A., & 

Tubbs, C.Y., 2010, 

USA 

Journal of 

Psychosocial 

Oncology, ”They 

paid no mind to my 

state of mind”: 

African american 

breast cancer 

patients’ 

experiences of 

cancer care 

delivery. 

To describe the 

experiences of 

cancer care delivery 

for breast cancer 

patients. 

Kvalitativ 

deskriptiv design. 

Prospektiv 

tvärsnittsstudie. 

Semistrukturerade 

fokusgruppsintervju

er med 8 kvinnor 

och 1 man som 

nyligen 

diagnostiserats med 

bröstcancer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys av 

insamlad data.  

Relationen till 

vårdpersonalen 

upplevdes om 

viktigare än deras 

medicinska 

skicklighet. 

Kvinnorna uttryckte 

ett behov av en 

personlig relation 

och att få känna att 

de inte bara var en 

bröstcancerpatient i 

mängden.  

Hög 

12. Taleghani, F., Parsa 

Yekta, Z., & 

Nikbakht 

Nasrabadi, A., 

2006, Iran 

Journal of 

Advanced Nursing, 

Coping with breast 

cancer in newly 

diagnosed Iranian 

women. 

To explore coping 

with breast cancer 

in newly diagnosed 

Iranian women and 

to provide some 

culturally based 

foundations for 

their nursing care. 

 

Kvalitativ, 

beskrivande 

fenomenologi.  

Prospektiv 

tvärsnittsstudie. 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer med 19 

kvinnor med 

nydiagnostiserad 

bröstcancer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys av 

insamlad data.  

Strategier för att 

hantera sin 

cancerdiagnos var 

främst positiva. Tro 

och religion spelade 

en stor roll i hur 

kvinnorna 

hanterade sin 

diagnos.  

Medel 

 


