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Sammanfattning 
 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors, från olika kulturer, 

erfarenheter och behov av vårdens sociala stöd efter att ha överlevt sin bröstcancer. 

Syftet var också att kvalitetsgranska den metodologiska aspekten urvalsmetod i de 

utvalda och granskade artiklarna. 

Metod: En litteraturstudie med beskrivande design. 

Resultat: Resultatet av denna litteraturstudie visar att inom informationsstöd hade 

kvinnorna erfarenheter av informationsbrist gällande fysisk och psykisk hälsa samt 

informationsbrist från läkare angående biverkningar, riktlinjer samt lymfödem. Det 

visade sig att kvinnorna hade behov av bättre och mer djupgående information, separata 

informationssamtal med vårdpersonal och rätt anpassad information vid rätt tidpunkt. 

Inom emotionellt stöd och värderingsstöd visar resultatet att kvinnorna hade 

erfarenheter av språkbarriärer och otillfredsställande läkarrelation med bristande 

helhetssyn. Kvinnorna hade behov av en tilldelad kontaktperson och 

rehabiliteringsteam, tillgänglighet till vården, extra stöd i både fysisk och psykisk 

egenvård samt individuella vårdinsatser. Övervägande del av de inkluderade artiklarna 

hade ett ändamålsenligt urval. 

Slutsats: Litteraturstudien visar på brister i eftervården till kvinnor som överlevt 

bröstcancer och lyfter även fram kvinnornas behov av socialt stöd från vården. 

Kvinnorna uppger att de behöver bättre och mer information, att vårdpersonalen inte 

uppmärksammar deras psykiska hälsa tillräckligt och att vården i hög grad borde utgå 

från ett holistiskt synsätt för att möjliggöra en förbättring av eftervården. 

 

Nyckelord: bröstcancer, överlevare, behov, socialt stöd, vårdpersonal 

 

  



 

 
 

Abstract 
 

Aim: The aim of this study was to describe women, from different cultures, experiences 

and needs of social care support after surviving their breast cancer. The aim was also to 

do a quality review of the methodological aspect selection sampling in the selected and 

reviewed articles. 

Method: A literature review with descriptive design.  

Result:  The result of this literature review shows that, within informationsupport, the 

women experience a lack of information regarding physical and mental health and a 

lack of information from the doctor about the side effects, guidelines, and lymphedema. 

It turned out that the women had a need for better and more information, separated 

information conversations with their health professionals and also the correct adapted 

information at the right time. Within the emotional support and valuation support the 

results show that women had experiences of language barriers, unmet relationship with 

physicians with a lack of holistic approach. The women were in need of an assigned 

contact-person and rehabilitation team, available healthcare and extra support in both 

the physical and psychological self-care, individual health care interventions. Mostly of 

the included articles had purposive samples. 

Conclusion: The literature review indicates deficiencies in the aftercare for women 

survivors of breast cancer and also highlights women's need for social support from 

health care. The women stated they need more and better information, that health 

professionals do not pay attention to their mental health enough and that care should be 

based on a holistic approach to enable an improvement after treatment. 

 

Keywords: breast cancer, survivor, needs, social support, health care 
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1. INTRODUKTION 
1.1 Fakta om bröstcancer  

Varje år insjuknar 55 000 i någon form av cancer i Sverige (Nystrand 2012). Av dessa 

drabbas ungefär 8000 kvinnor av bröstcancer (cancer mammae) som därmed är den 

mest utbredda cancerformen bland kvinnor. Detta innebär att det lever ungefär 90 000 

kvinnor i samhället som överlevt samt genomgått någon bröstcancerbehandling 

(Cancerfondsrapporten 2013). Det är främst kvinnor i medelåldern och äldre kvinnor 

som drabbas av bröstcancer. Genomsnittsåldern ligger runt 60 år, färre än 5 % är yngre 

än 40 år vid insjuknandet (Nystrand 2012) och ungefär 20 % av alla kvinnor som får 

sjukdomen har inte passerat klimakteriet (Cancerfondsrapporten 2013). De senaste 

årtiondena har möjligheten att kunna botas från bröstcancer ökat med anledning av 

förbättrade behandlingsmetoder samt att bröstcancern kunnat upptäckas i ett tidigt skede 

(Pellmer et al. 2012). Anledningen till att sjukdomen upptäcks i ett tidigare nu är 

mammografiscreening, vilket är en massundersökning av symtomfria kvinnor där målet 

är att upptäcka bröstcancer i ett förstadium (Törnberg 2012). I Sverige rekommenderas 

mammografiscreening från 40-års ålder, men det kan variera lite mellan olika landsting 

(Almås et al. 2011). En annan anledning är att kvinnor själva uppmärksammar 

sjukdomstecken som kan visa på bröstcancer, vilket leder till att kvinnorna söker vård i 

tid (Bergh et al. 2007). Det är dock skillnad på överlevnadstalen mellan olika länder. I 

Danmark t.ex. hade inte överlevnadstalen reducerats nämnvärt under en 40 års period 

fram till 2007 (Bergh et al. 2007). Nya studier som har jämfört bröstcancerpatienters 

överlevnad i Sverige, Danmark, England och Norge visar att Sverige ligger i topp med 

tre års överlevnad på 94.1 % (Walters et al. 2013). Under år 2008 fick c:a 1.4 miljoner i 

världen bröstcancer varav 1 miljon överlevde (Cancerfondsrapporten 2013). 

 

1.2 Patofysiologin  

Vid bröstcancer blir den normala celldelningen rubbad vilket bidrar till en ohämmad 

celltillväxt (Sandelin 2012). De nya cellerna komprimeras till en massa, en så kallad 

tumör. Detta kan dock vara en lång process och det kan ta flera år innan kvinnan kan 

känna knölen (Sköld Nilsson 2010, Almås et al. 2011). Tidigt symtom på bröstcancer 

uppträder oftast som en eller flera knölbildningar placerad i armhålan eller bröstet 

(Sandelin 2012). Senare symtom som indragen hud på bröstet eller bröstvårtan.  
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Förändring på bröstets storlek kan också förekomma (Almås et al. 2011).  

Diagnos sker enligt riktlinjer genom en så kallad trippeldiagnostik som innefattar: 

mammografi och ultraljud samt ett cellprov genom nålbiopsi från knölen (Almås et al. 

2011). Några riskfaktorer är ärftlighet och att få sin menarche tidigt i livet. Med 

stigande ålder ökar även riskerna att drabbas samt att bli gravid efter 35 års ålder eller 

att aldrig genomgå en graviditet (Ericson & Ericson 2008, Almås et al. 2011, Pellmer et 

al. 2012).  

 

1.3 Behandlingar och biverkningar 

Kirurgi är den främsta behandlingsmetoden. Ibland som enda behandling men oftast i 

kombination med andra primära behandlingar som cytostatika, strål- och 

hormonbehandling. Det görs regelbundna uppdateringar när det gäller all behandling 

kring bröstcancer samt det senaste resultatet inom forskning. I samband med det 

kirurgiska ingreppet görs oftast en axillutrymning. Det innebär att lymfkörtlar avlägsnas 

för att få svar på eventuell spridning till andra vävnader. En biverkan på detta ingrepp är 

lymfödem. Symtom som svullen arm eller tyngdkänsla och kraftlöshet i armen är 

vanligt. När lymfödem uppkommer bör detta behandlas så snabb som möjligt för att inte 

öka i storlek, vilket annars kan innebära att ödemet blir mer komplicerat att behandla 

och reducera (Almås et al. 2011). Cytostatika, så kallade cellgifter är ett samlingsnamn 

på flera läkemedel.  De används för att skada tumörcellerna och hämmar den ökade 

celldelningen. Det negativa med cytostatika är att det även skadar friska celler vilket 

kan leda till svåra biverkningar. Att tappa håret är en vanlig biverkning och kan medföra 

att kvinnan får en känsla av en förlorad identitet. Illamående och smakförändring samt 

tarmproblem kan också förekomma. Två tredjedelar av kvinnorna behandlas med 

hormoner, och en vanlig biverkning med hormonbehandlingen är att det påskyndar 

klimakteriet. Vid klimakteriebesvär är värmesvallningar, sömnbesvär, 

humörsvängningar samt hud och slemhinnebesvär vanliga (Bergh et al. 2007, Sköld 

Nilsson 2010 ). Kronisk trötthet som även kallas fatigue drabbar många kvinnor som 

överlever bröstcancer (Bower et al. 2006). Fatigue innebär en total kraftlöshet som 

patienten inte kan sova eller vila bort (Johansson et al. 2005, Sköld Nilsson 2010). En 

vanlig orsak till fatigue är cytostatika och strålbehandlingen (Bergh et al. 2007). Fatigue 

kan förekomma redan innan behandlingen och fortsätta långt efter att kvinnan är  

färdigbehandlad (Bower et al. 2006, Sköld Nilsson 2010). Andra faktorer samverkar  

även till denna översvallande trötthet som psykisk påverkan (Sköld Nilsson 2010) 
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som kan grunda sig i en oro för framtiden där tankar om återfall är vanligt (Bergh et al. 

2007, Rosedale 2009) samt nedsatt allmäntillstånd (Sköld Nilsson 2010) och 

sömnbesvär (Bergh et al. 2007).  

 

1.4 Livet som överlevare   

Dagen då behandlingen av bröstcancer tar slut är något många av kvinnorna ser fram 

emot, och då är dags att återvända till vardagen (Bergh et al. 2007, Knobf 2007).  Men 

när kvinnans behandlingar avslutats så väntar ett liv där många av de färdigbehandlade 

lider av både psykisk och fysisk påverkan (Vivar & McQeen 2005, Peuckmann et al. 

2009). Kvinnan kan känna en ensamhet som i en studie av Rosendale (2009) benämns 

överlevnadsensamheten. Ensamheten baseras i kvinnans känsla och medvetenheten om 

sin egen dödlighet vilket kan bli en ständig följeslagare i kvinnans liv, vilket i många 

fall resulterade i en förändrad känsla av identitet och sammanhang (Rosedale 2009, 

Allen et al. 2009). Rädslan om att insjukna igen kan genomsyra kvinnans tankar i flera 

år efter att hon överlevt (Grey et al. 1998, Almås et al 2011). Ensamheten kan även 

baseras på att den regelbundna och täta kontakten som fanns med sjukvården under 

behandlingen nu har avslutats (Bergh et al. 2007, Knobf 2007, Allen et al. 2009 ). 

Dessa anledningar kan bidra till depression och ångest och 30 % av alla som överlevt 

bröstcancer drabbas (Sköld Nilsson 2010).  

 

Men livet kan även bli till det bättre på olika sätt. Kvinnan kan känna sig stark och stolt 

över sig själv och sina egna resurser. Hon kan värdesätta att hon har klarat behandlingen 

och överlevt sin bröstcancer. Många kvinnor kan uppleva att de ser på livet på ett mer 

positivt sätt där små vardagliga händelser värdesätts mer än tidigare och “lever i nuet” 

(Bergh et al. 2007).   

 

Kvinnan påverkas även mycket negativt fysiskt och psykiskt av fatigue. En anledning är 

att hon inte orkar fylla sina dagar med det som det hon tidigare i livet ansåg som viktigt. 

Detta kan bli extra tydligt när hon ska återvända till sitt arbete (Bergh et al. 2007), då 

omgivningen kan förutsätta att kvinnan ska fungera på samma sätt som innan 

sjukdomen (Vivan & McQeen 2005, Bergh et al. 2007, Knobf 2007). Fatigue ger även 

kvinnan en väsentlig nersatt fysisk funktion, som kan leda till minskad fysisk aktivitetet   

i hennes vardag (Ganz & Bower 2007). Mindre mängd fysisk aktivitet kan i sin tur leda 

till ökad kraftlöshet och smärta i kroppen (Sköld Nilsson 2010). Fatigue kan positivt 

nog förebyggas och lindras av regelbunden fysisk aktivitet (Ganz & Bower 2007,  
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Kirshbaum 2007).  Individen kan stärka sig själv genom att utföra egenvårdshandlingar 

på egen hand eller med hjälp och stöd från hälso- och sjukvården (Godfrey et al. 2011).  

Vidare kan kirurgiska ingrepp innebära att kvinnan varit “tvingad” att operera bort hela 

eller delar av bröstet. Den nya kroppen kan vara svår att acceptera och den egna 

kvinnligheten kan hotas (Almås et al. 2011). Kvinnan kan uppleva att det är jobbigt att 

visa upp sin nya kropp och uppleva svårigheter i att samtala med sin omgivning om 

förändringen, vilket leder till att ämnet ofta undviks (Rasmussena et al. 2010). Känslan 

av att ha förlorat ett bröst och att kroppen känns annorlunda kan orsaka nedsatt lust till 

sexuell kontakt samt att kvinnan kan uppleva svårigheter med att beröras av sin partner 

(Sköld Nilsson 2010). Andra anledningar kan vara torra slemhinnor som klimakteriet 

orsakar och fatigue, då orsaken är att orken inte finns. Mellan 20- 30 % av kvinnorna 

upplever någon form av sexuella problem, som i många fall kan bli bestående (Bergh et 

al. 2007). Att lära känna sin egen kropp igen efter behandlingen kan ta omfattande kraft 

och tid (Almås et al. 2011). Andra följder av behandling är att kvinnan kan komma i 

klimakteriet vilket förutom tidigare beskrivna symptom innebär att möjligheten att bli 

gravid eller att få flera barn är borta, och detta kan medföra en stor sorg för kvinnan 

(Edberg & Wijk 2009). Studier visar att regelbunden fysisk aktivitet även bidrar till 

märkbara positiva skillnader hos kvinnan gällande humör, ångest samt ökad självkänsla 

i relation med den egna kroppen (Kirshbaum 2007) samt ökad livkvalitet (Almås et al. 

2011).  Att vara överlevare av bröstcancer kan ses som en livslång rörlig process 

(Thomas-MacLean 2005) där alla överlevare är olika (Koinberg et al. 2002) utifrån 

bland annat kvinnans kulturella tillhörighet (Knobf 2007, Eide & Eide 2009) och ålder 

(Thewes et al. 2004, Knobf 2007).  

 

1.5 Begreppsdefinitioner 

Socialt stöd  

Enligt Cobb (1976) definieras socialt stöd som- Informationsstöd där patienten får 

upplysningar, förklaringar och förslag -Emotionellt stöd som innebär att patienten 

upplever förståelse, tillit och respekt i mötet. Patienten behöver även ett Värderingsstöd   

som ger bekräftelse, positiva förväntningar, en samsyn och ett meningsutbyte.  

 

Överlevare  

Författarna menar att överlevare är kvinnor som avslutat den primära behandlingen för 

bröstcancer. 
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Behov 

”En persons allmänmänskliga och specifika behov, känslor och upplevelser är viktiga 

utgångspunkter för omvårdnaden. Behov är ett socialt konstruerat begrepp som är nära 

förknippat med identitet, förväntningar och sammanhang, till exempel i samband med 

hälsa” (Ehrenberg & Wallin 2009 s.86). 

Författarna menar att behov är utifrån kvinnornas förslag, önskningar och vad de anser i 

enkäter, som leder till ett bibehållet eller förbättrat socialt stöd till målgruppen. 

 

Känsla av sammanhang (KASAM)     

Aaron Antonovsky (1923-1994) skapade begreppet känsla av sammanhang (KASAM) 

utifrån sin hälsoorienterade Salutogena modell. Den Salutogena modellen belyser ett 

holistiskt synsätt, det vill säga att se hela människan både till psykisk och fysisk hälsa 

samt att stärka friskfaktorer. Den Salutogena modellen belyser även att människan har 

olika förutsättningar att hantera svåra livssituationer som exempelvis sjukdom 

(Antonovsky 1991). Enligt Edberg och Wijk (2009) ska sjuksköterskan i sitt 

omvårdnadsarbete identifiera friskfaktorer genom att lyfta fram tänkbara resurser hos 

människan och inte bara se till sjukdomen. I begreppet KASAM ingår tre komponenter 

där alla medverkar till helheten av känsla av sammanhang. Dessa komponenter benämns 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky 1991) 

Begriplighet återger hur människan förstår och uppfattar situationer som inträffar i livet. 

Det är av avgörande betydelse hur människan kan handskas både med inre och yttre 

påverkan om situationen blir tydlig och gripbar eller kaotisk och otydlig.  Att ha en 

begriplighet är själva kärnan i definitionen i KASAM.  Hanterbarhet återger hur 

människan knyter sig an de resurser personen själv upplever sig ha. Det kan även vara 

en sjuksköterska som har skapat ett förtroende med patienten som därmed får känslan 

att den här personen tror på mig och kommer att finnas till för mig som ett stöd i 

situationen Meningsfullhet återger motivationen att hitta en innebörd i en svår situation, 

att våga konfronteras med utmaningen och söka mening i det hela samt med 

självaktning arbeta sig igenom situationen (Antonovsky 1991).  
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1.6 Problemformulering   

Kvinnor som är överlevare av bröstcancer upplever en förändrad livssituation då de 

påverkas både psykisk och fysiskt (Peuckmann et al. 2009, Vivar & McQeen 2005, 

samt att flera kvinnor kan uppleva att det omsorgsfulla sociala stöd som fanns 

tillgängligt under den primära behandlingen inte fortgår (Bergh et al. 2007, Allen et. al 

2009 ). Kvinnor har efter avslutad behandling ett fortsatt behov av socialt stöd. Om 

sjuksköterskan inte har tillräcklig kunskap och kännedom om dessa kvinnors behov kan 

det leda till bristfällig omvårdnad och onödigt lidande (Vivar & McQeen 2005). Det är 

viktigt att kvinnornas behov uppmärksammas för att sjuksköterskan ska kunna planera 

och genomföra adekvat omvårdnad. 

 

1.7 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors, från olika kulturer, erfarenheter 

och behov av vårdens sociala stöd efter att ha överlevt sin bröstcancer. Syftet var också 

att kvalitetsgranska den metodologiska aspekten urvalsmetod i de utvalda och 

granskade artiklarna. 

 

1.8 Frågeställningar 

1. Vilka erfarenheter av socialt stöd från vården uppger kvinnor som överlevt 

bröstcancer att de har? 

2. Vilka behov av socialt stöd från vården uppger kvinnor som överlevt bröstcancer att 

de har? 

3. Vilken utvalsmetod har använts i de inkluderade artiklarna? 

 

2. METOD 
2.1 Design 

Föreliggande litteraturstudie har en beskrivande design (Polit & Beck 2012). 

  

2.2 Databaser 

Artikelsökning har gjorts i databaserna Cinahl, PsycINFO och Pubmed (Forsberg & 

Wengström 2013).  
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2.3 Sökord och sökstrategier 

Sökorden har varit; breast cancer, health care, after treatment, needs, survivor samt 

“social support” [MeSH]. Sökorden kombinerades genom att sätta in den booleanska 

söktermer AND mellan dem. Den manuellt sökta artikeln hittades som sekundärkälla i 

annan litteratur (Forsberg & Wengström 2013). Litteratursökningens resultat 

presenteras i tabell 1. 

Tabell 1. Översikt av databaser, söktermer, sökbegränsningar och antal träffar. 

Databas Söktermer 
Sökbegränsningar 

Antal 
träffar 

Lästa 
Abstract 

Valda 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

PsykINFO health care AND “social support”[MeSH] at breast cancer  
Peer Review 

62  30 2 1 

PsycINFO “social support”[MeSH]) from health care to breast cancer 
survivor 
Peer Review 

29 14 4 3 

PsycINFO breast cancer survivor AND “social support”[MeSH] AND 
needs 
Peer Review 

33 15 2 1 

Cinahl breast cancer AND “social support”[MeSH] after treatment 
Peer Review, Linked full text 

25 11 3 1 

Cinahl health care AND “social support”[MeSH] at breast cancer  
Peer Review, Linked full text 

37 10 3 1 

Cinahl “social support”[MeSH] from health care to breast cancer 
survivor  
Peer Review, Linked full text 

4 4 1 1 

PubMed “social support”[MeSH] from health care to breast cancer 
survivor  
Full text 

193 15 4 3 

Manuellt  
sökta 

   1 1 

Totalt  383 99 20 12 

 

2.4 Urvalskriterier 

Litteraturstudiens inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar som publicerats mellan 

åren 2007-2013 och tillgängliga på engelska. Deltagarna i artiklarna var kvinnor 18 år 

och äldre. Kvinnorna i de valda artiklarna har genomgått och avslutat de primära 

behandlingarna för bröstcancer. De artiklar som har inkluderats har varit Peer Review, 

Linked free text eller Full text.  Litteraturstudier samt även artiklar som inte uppfyller 

studiens syfte och frågeställning har exkluderats. Endast etiskt godkända vetenskapliga 

artiklar och artiklar som innehåller etiska överväganden har använts. 
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2.5 Dataanalys 

I föreliggande litteraturstudie gjorde författarna artikelsökningar i databaserna Cinahl, 

PsycINFO och Pubmed. De valda sökorden kombinerades för att kunna söka efter 

relevanta vetenskapliga artiklar där titeln innehöll flera av sökorden. Därefter synades 

valda artiklars abstract och vidare resultatet på de artiklar som författarna ansåg som 

relevanta för att kunna svara på syftet med föreliggande studie samt frågeställningar. 

Vidare synades artiklarna utifrån studiens inklusions- samt exklusionskriterier. Båda 

författarna läste 20 valda artiklar som skrivits ut för att grundligare kunna granskas 

utifrån studiens syfte samt frågeställningar. Urvalet resulterade i 12 relevanta artiklar. 

Av dessa 12 artiklar hade 4 st. en kvantitativ ansats, 7 st. en kvalitativ ansats och 1 

artikel hade en blandning av kvalitativ och kvantitativ ansats. Båda författarna läste 

grundligt de utvalda artiklarnas resultat flera gånger (Willman et al. 2011) och strök 

under relevanta meningar vilket är fördelaktigt enligt Polit & Beck (2012). 

Frågeställningarna fungerade som huvudrubriker i författarnas sökande efter relevant 

information till föreliggande studies resultat. Resultatinnehållet i artiklarna diskuterades 

grundligt mellan författarna för att bekräfta att författarna uppfattat resultaten på 

liknande sätt. vidare gjordes en översiktstabell (Willman et al. 2011) angående 

artiklarnas författare, titel, syfte och huvudresultat vilket utgör tabell 2. Författarna 

kodade systematiskt artiklarnas resultat med siffror för att identifiera liknande faktorer 

som skapade underrubriker till föreliggande litteraturstudies resultat. Vidare gjordes en 

översiktstabell (tabell 3) av författare/årtal/land, titel, ansats/design och 

urvalsmetod/undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalys (Polit & Beck 

2012) för att kunna analysera den metodologiska frågeställningen urvalsmetod. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Författarna har varit objektiva i sin sökning av artiklar och därför presenteras samtliga 

resultat för att inte påverka studien åt ett visst håll. I denna studie har urvalet av artiklar 

varit baserat utifrån tidigare dokumenterad kunskap (Forsberg & Wengström 2013). Att 

förespråka ärlighet i denna studie har varit en målsättning samt följa de riktlinjer som 

förespråkas för att undvika plagiering (Henricson 2012). Studier som har blivit etiskt 

godkända och studier som innehåller etiska överväganden har används. 
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3 RESULTAT 

3.1 Erfarenheter av socialt stöd från vården 
3.1.1 Informationsstöd 

I två av de granskade artiklarna i föreliggande litteraturstudie rapporterade hälften av 

kvinnorna i Cappiello et al. (2007) och majoriteten i Easley och Miedema (2012) att 

kvinnorna inte fått någon information om vad de kunde förvänta sig gällande den 

fysiska och psykiska hälsan efter avslutad behandling. Av de som fått information ansåg 

många kvinnor att den varit bristfällig (Cappiello et al. 2007, Oxland et al. 2008). 

Samma resultat visar studien av Griggs et al. (2007) att av 231 deltagare var endast 30 

% av deltagarna nöjda med informationen efter avslutad behandling. Brister finns i 

informationen från läkaren angående biverkningar samt riktlinjer för uppföljande vård 

(Royak-Schaler et al. 2008) samt lymfödemutveckling (Oxland et al. 2008). Vidare i 

studien av Easley och Miedema et al. (2012) var majoriteten av de unga kvinnorna 

omedvetna om det tillgängliga sociala stöd som fanns på grund av informationsbrist. 

 

3.1.2 Emotionellt stöd och värderingsstöd 

Latinamerikanska invandrarkvinnor uttryckte att språkbarriärer mellan patient och 

läkare samt avsaknad av tolk kan orsaka fördröjningar och försämrad vård. 

Språkförbistring orsakade bland annat missförstånd gällande informationen om 

hormonbehandlingens fördelar och biverkningar. Resultatet visade även att kvinnorna 

upplevde att vårdtempot är högre i USA än i deras hemländer vilket resulterade i mindre 

avsatt tid för kommunikation vilket kunde medföra förhastade beslut (Lopez- Class et 

al. 2011). I studien av Lim et al. (2012) beskriver koreanska invandrarkvinnor i USA att 

även de erfarit begränsad kommunikation med sin läkare på grund av språkbarriärer och 

tidsbrist. En annan anledning till kommunikationshinder var en otillfredsställande 

relation med läkaren. Många deltagare i en studie av Roundtree et al. (2011) har 

förtroende till eftervården, men delger också en avsaknad i deras kontakt med 

vårdgivaren då läkaren inte såg hela kvinnans behov utan bara vissa delar. Andra 

kvinnor i studien kände sig lyckligt lottade över att deras läkare hade kontakt med 

varandra och överförde viktig information angående kvinnans sjukdomshistoria och att 

detta resulterade i en helhetsyn. Kvinnorna upplevde att primärvården saknade en sådan 

helhetssyn på grund av sämre kunskaper och sämre kommunikation inom vårdteamet.  

 

 



 

10 
 

Resultatet visar i en studie av Lim et al. (2012) att asiatiska invandrarkvinnor i USA 

anser att relationen med läkaren kan orsaka eller motverka stress, beroende på läkarens 

attityd och emotionella förmåga i samtalet.  

 

Flera kvinnor uppgav en ökad oro eller rädsla för återfall i samband med återbesök till 

läkaren gällande olika tester eller den årliga mammografin. Provsvaren skickades från 

vårdgivaren via brev eller mail till kvinnorna och informerade om att de kanske hade 

hittat någon förändring som de inte ville nonchalera utan undersöka vid senare inbokat 

besök. Kvinnorna ville inte vänta utan tyckte att de skulle få komma till vården snarast 

för att få möjlighet att göra denna upprepade provtagning för att stilla deras sinne 

(Roundtree et al. 2011).  

 

3.2 Behov av socialt stöd från vården 
3.2.1 Informationsstöd 

Information är ett sätt att förbättra psykisk hälsa och livskraft hos patienter som lever 

med följdtillstånd av bröstcancer och dess behandling (Griggs et al. 2007). Resultatet 

från tre studier visade på en stark önskan om bättre och mer information efter avslutad 

behandling (Cappiello et al. 2007, Royak-Schaler et al. 2008, Easley & Miedema 2012). 

Kvinnorna förordar fördelar med ett separat informationssamtal med läkaren istället för 

information samma dag behandlingen avslutades. Det framkom även en önskan, att vid 

inbokade möten med en sjuksköterska få samtala och ställa frågor om vad kvinnan kan 

komma att uppleva i framtiden samt mer information angående livsstilsförändringar 

(Cappiello et al. 2007). I Royak-Schalers et al. (2008) fanns ett starkt intresse hos 

afrikanamerikanska invandrarkvinnorna att få ökad och aktuell information om kost och 

motion i syfte att minska risken för återfall samt bidra till förbättrad livskvalitet. 

Kvinnorna i Roundtree et al.(2011) vill även få möjligheten att kunna ställa frågor om 

riskerna för återfall. Enligt Pauwels et al. (2013) bör återanpassningen efter bröstcancer 

anpassas efter kvinnornas individuella behov. Detta genom att ge information vid rätt 

tidpunkt efter behandling samt erbjuda anpassade broschyrer och information. Unga 

kvinnor och låginkomsttagare har enligt studien ett större behov av information och 

stöd. Behov för information runt sexualitet är som högst direkt efter behandlingen. 

Resultatet i Roundtree et al. (2011) visar att eftersom kvinnor kan uppleva en nedsatt 

energi och avsaknad av lust till sexuellt umgänge så behöver detta problem 

uppmärksammas och bemötas.  
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Vidare angående information och stöd för återgång till arbete och socialt trygghet är 

behovet som högst 3-6 månader efter avslutad behandling. Resultatet i Griggs et al. 

(2007) visar att långsiktiga överlevare gynnas i starkare grad av utbildning och 

information än de som nyligen avslutat behandling. 

  

Gorman et al. (2009)  presenterar i sin studie ett följdtillstånd som nyblivna mödrar kan 

erfara, där kvinnorna i studien var motiverade att amma sitt barn trots bröstoperation. 

Resultatet visade att kvinnorna önskar att vården uppmärksammar detta känsloladdade 

följdtillstånd och därmed bidra med mer information och handledning. I studien av 

Oxland et al. (2008) anger kvinnorna ett behov av att få möjligheten att träffa eller höra 

om andra kvinnor som överlevt bröstcancer. Målet med dessa möten var att dels kunna  

stärka dem själva genom att få hopp om framtiden, samt få erfarenheten av att många 

som överlever bröstcancer kan få ett långt och meningsfullt liv.  

 

3.2.2 Emotionellt stöd och värderingsstöd  

Kvinnorna föreslår att vården kan bidra med en tilldelad kontaktperson (Oxland et al. 

2008, Easley & Miedema 2012). De föreslår även ett rehabiliteringsteam som finns 

tillgängligt för socialt stöd när de ska återgå till vardagen. Det fanns också en önskan 

om att få en lista med telefonnummer till specialister som finns tillgängliga, där 

möjligheten till konsultation finns att tillgå. I samma studie uttryckte deltagare från 

landsbygden ett behov om lika möjligheter till kontakt med vården som stadsbor 

förslagsvis via webbsidor (Easley & Miedema 2012). Webbsidor kan ha en betydande 

roll för kvinnorna i deras kontakt med vården (Pauwels et al. 2013). 

 

I studien Oxland et al. (2008) önskar kvinnorna extra stöd i själslig egenvård då 

vårdpersonalen bidrar till att stärka deras självkänsla samt stödja kvinnan till att “leva i 

nuet”. Resultatet i Hsu et al. (2011) visar att vårdpersonal kan motivera till fysisk 

aktivitet genom att uppmuntra och bekräfta kvinnans egna resurser i syfte att minimera 

fatigue i ett tidigt skede. Motivationen till fysisk aktivitet kan även uppmuntras utifrån 

fördelarna med fysisk aktivitet i relation med de biverkningar som kvinnan kan uppleva. 

Resultatet i Charlier et al. (2012) visar att kvinnor med låg ångestnivå och upplevelsen 

av positiva framtidsutsikter, rapporterade lika stort vårdbehov för fysisk aktivitet som 

kvinnor med hög ångest och upplevelsen av negativa framtidsutsikter. Detta resultat  
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tyder på att vårdbehov för fysisk aktivitet inte är kopplat till ångestnivå och betonar  

därför vikten av att uppmärksamma de individuella behoven inom fysisk aktivitet och 

skräddarsy dessa insatser. Resultatet i Hsu et.al (2011) studie visade att gensvaret i form 

av ökade fysiska aktivitetsnivåer utifrån socialt stöd var tydligare hos kvinnor över 40 år 

än hos yngre kvinnor. 

 

3.3 Metodologiska urvalsaspekter i granskade artiklar 

Urvalsmetoden i föreliggande litteraturstudie granskades i de tolv inkluderade 

artiklarna. Enligt följande redovisades urvalsmetod i de tolv inkluderade artiklarna: tio 

artiklar använde sig av ändamålsurval (Oxland et al. 2008, Roundtree et al. 2011, 

Pauwels et al. 2013, Lim et al. 2012, Easley & Miedema 2012, Gorman et al. 2009, 

Charlier et al. 2012, Lopez-Class et al. 2011, Royak-Schaler et al. 2008, Cappiello et al.  

2007), en artikel använde sig av bekvämlighetsurval (Hsu et al. 2011) och i en artikel 

användes ett konsekutivt urval (Griggs et al. 2007). 

 

4. DISKUSSION 
4.1 Huvudresultat 

Resultatet av denna studie visar att inom informationsstöd hade kvinnorna erfarenheter 

av informationsbrist gällande fysisk och psykisk hälsa samt informationsbrist från 

läkare angående biverkningar, riktlinjer samt lymfödem. Det visade sig att kvinnorna 

hade behov av bättre och djupgående information, separata informationssamtal med 

vårdpersonal och rätt anpassad information vid rätt tidpunkt. Inom emotionellt stöd och 

värderingsstöd visar resultatet att kvinnorna hade erfarenheter av språkbarriärer, 

otillfredsställd läkarrelation med bristande helhetssyn. Kvinnorna hade behov av en 

tilldelad kontaktperson, rehabiliteringsteam, tillgänglighet till vården samt stöd i både 

fysisk och psykisk egenvård samt individuella vårdinsatser. Övervägande av de 

inkluderade artiklarna hade ett ändamålsenligt urval. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

I föreliggande litteraturstudie framkommer att kvinnorna har en stor brist på information 

efter avslutad behandling (Cappiello et al. 2007, Easley & Miedema 2012, Oxland et al. 

2008, Griggs et al. 2007, Royak-Schaler et al. 2008) och en stark önskan om mer och 

välanpassad information (Easley & Miedema 2012, Royak-Schaler et al. 2008, 

Cappiello et al. 2007). Informationens betydelse lyfts även fram i andra studier (Vivar 
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& McQeen 2005, Rosedale 2009, Allen et al. 2009, Knobf 2007, Koinberg et al. 2002, 

Mallinger et al. 2005). I föreliggande studie visade resultatet att information är ett sätt 

att förbättra psykisk hälsa och livskraft (Griggs et al. 2007). I Knobf (2007) visar 

resultatet att begränsad information från vårdgivaren kan innebära en ökad risk för 

depression. Föreliggande studie visade en brist runt information gällande 

lymfödemutveckling (Oxland et al. 2008), detta visar även resultatet i studien av 

Koinberg et al. (2002) där behovet fanns för mer detaljerad information om lymfödem 

samt en gemensam gruppinformation. I föreliggande studie (Easley & Miedema 2012) 

var majoriteten av de unga kvinnorna i studien omedvetna om tillgängligt socialt stöd på 

grund av bristande information. Unga kvinnors upplevelse av informationsbrist 

redovisas även i resultatet i studien av Knobf (2007) då unga kvinnor som inte fick 

information eller möjligheten att diskutera frågor inom psykosociala och sexuella 

aspekter på uppföljningssamtalen upplevde ensamhet och “ofrivillig tystnad”.  

 

I föreliggande studies resultat visade Royak-Schaler et al. (2008) studie att det fanns ett 

starkt intresse hos kvinnorna att få ökad och aktuell information om kost och fysisk 

aktivitet i syfte att minska risken för återfall. Detta bekräftar Knobf ( 2007) då 

hälsofrämjande insatser efterfrågas i samma syfte. I studien av Alfono et al. (2009) 

framhåller resultatet att det är främst hälsofrämjande insatser inom fysisk aktivitet som 

är aktuellt för målgruppen, eftersom kvinnorna i studien överlag sökte kostinformation 

på egen hand. En svensk studie (Larsson et al. 2008) presenterar i sitt resultat att 

kvinnorna var nöjda med informationen när det gällde socialt stöd kring fysisk aktivitet 

både muntligt och skriftligt. Vidare kan vårdpersonalen ge instruktioner och motivera 

kvinnorna till fysisk aktivitet för att återfå en normal fysisk kondition. Detta bekräftas 

av Alfono et al. (2009) då socialt stöd bidrar till ökad fysisk aktivitet. Resultatet i 

föreliggande studie (Hsu et al. 2011) visar även att vårdpersonal kan motivera till fysisk 

aktivitet genom att uppmuntra och bekräfta kvinnans egna resurser för att motverka 

fatigue i ett tidigt skede.  Enligt Antonovsky (1991) är det viktigt att människan får en 

hanterbarhet i situationen genom att vårdpersonalen skapar ett förtroende med kvinnan 

och stödjer hennes egna resurser. Alfono et al. (2009) verifierar dessutom 

hälsofrämjande insatser inom fysisk aktivitet för att förebygga fatigue. 
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Föreliggande studie visar att tillgängligheten i eftervården inom socialt stöd kan 

förbättras genom en tilldelad kontaktperson (Easley & Miedema 2012, Oxland et al. 

2008) samt tillgängligt rehabiliteringsteam (Easley & Miedema 2012). Detta bekräftas i 

resultatet i två andra studier då tillgängligheten till professionell onkologisk 

sjuksköterska har en betydande roll i vårdens uppföljningsarbete (Vivan & McQeen 

2005, Koinberg et al. 2002). Resultat visar i Koingberg et al. (2002)  att sambandet 

mellan nöjda patienter och professionella sjuksköterskor var hög. Genom att 

sjuksköterskan använder sig utav ett salutogent synsätt så lyfter hon/han fram kvinnans 

friskfaktorer samt uppmärksammar att kvinnan har olika förutsättningar att kunna 

hantera situationer (Antonovsky 1991). 

 

Resultatet i föreliggande studie (Cappiello et al. 2007) visar att kvinnorna uppger en 

önskan om planerade informationsmöten till en sjuksköterska. I studien Koinberg et al. 

(2002) visar resultatet däremot på ett starkare behov av att kunna kontakta en 

sjuksköterska via telefon istället för planerade informationsmöten. Alla överlevare är 

olika och behöver information i lämplig dos och efter behov.   

 

Resultatet i föreliggande studier av Lopez- Class et al. (2011) och Lim et al. (2012) 

uppger invandrarkvinnor i USA att språkbarriärer mellan patient och läkare samt 

avsaknad av tolk kan orsaka fördröjningar och försämrad vård. Enligt Eide & Eide 

(2009) är språkförståelse en viktig förutsättning för en god kommunikation När inget 

gemensamt språk finns kan det vara nödvändigt att vårdpersonalen använder en 

professionell tolk. Enligt Antonovsky (1991) är det viktigt att människan får en 

begriplighet i sin situation. Antingen blir den tydlig och gripbar eller kaotisk och 

otydlig, beroende på hur människan förstår och uppfattar situationen.  

I en studie av Sammarco och Konecny (2008) uppmärksammades latinamerikanska 

invandrarkvinnor där syftet var att undersöka sambandet mellan upplevt social stöd och 

kvinnornas livskvalitet. Resultatet visade att upplevt socialt stöd är en betydande faktor 

för hur kvinnorna ska hantera eller bibehålla sin livskvalitet. 

 

I båda föreliggande studiers resultat (Roundtree et al. 2011, Lim et al. 2012) 

framkommer det att läkaren brister i sitt holistiska synsätt, det vill säga att se hela 

människan fysiskt och psykiskt och det emotionella bemötandet. Detta bekräftar andra 

studier (Knobf 2007, Thewes et al. 2004) då uppföljningsbesöken ofta är korta och  

 



 

15 
 

endast inriktade på bedömning av fysiska symptom och läkaren visar en ovilja att 

diskutera känslomässiga frågor. Knobf (2007) menar att det krävs insatser för att främja 

psykisk hälsa efter avslutad behandling samt uppmärksamma tidiga tecken på 

depression och ångest. Tidigare studie (Mallinger et al. 2005) betonar vikten av 

läkarens förmåga till patientcentrerad vård. Detta innebär att läkaren upprättar en 

ömsesidig förbindelse med kvinnan för att kunna lära känna henne i ett brett individuellt 

perspektiv, och vidare enligt Koinberg et al. (2002) bidra med bekräftelse och 

förtroende i mötet. Enligt föreliggande studies resultat (Pauwels et al. 2013) bör 

återanpassningen efter bröstcancer anpassas efter kvinnornas individuella behov. 

 

I föreliggande studie (Oxland et al. 2008) önskar kvinnorna extra stöd i själslig 

egenvård då vårdpersonalen kan bidra med att stärka deras självkänsla samt stödja 

kvinnan till att “leva i nuet”. Studien av Knobf (2007) bekräftar att det är värdefullt att 

hjälpa kvinnan att identifiera och främja personlig utveckling. Antonovsky (1991) 

beskriver att meningsfullhet är en viktig faktor då människan finner mening i en svår 

situation och då vågar konfrontera utmaningen för att arbeta sig framåt i situationen.  

I föreliggande studie (Oxland et al. 2008) fanns ett behov av att få träffa andra kvinnor 

som överlevt bröstcancer, dels för att kunna stärka dem själva som överlevare men 

också få erfarenheten av att många som överlever kan få ett långt och meningsfullt liv. I 

en tidigare studies resultat fanns det en uppfattning bland många yngre kvinnor om att 

de patientgrupper som fanns inte tillgodosåg deras behov på grund av deras låga ålder 

(Thewes et al. 2004).  

 

4.2.1 Diskussion av den metodologiska aspekten urval 

I denna litteraturstudie granskades de tolv valda artiklarna med stöd från litteraturen 

(Forsberg & Wengström 2013, Polit & Beck 2012). Totalt inkluderades tio artiklar 

(Oxland et al. 2008, Roundtree et al. 2011, Pauwels et al. 2013, Lim et al. 2012, Easley 

& Miedema 2012, Gorman et al. 2009, Charlier et al. 2012, Lopez-Class et al. 2011, 

Royak-Schaler et al. 2008, Cappiello et al. 2007), som använde sig av ett 

ändamålsurval. 

 

Ändamålsenligt urval innebär att en specifik grupp människor undersöks som har 

erfarenhet av det område forskaren vill fördjupa sig inom (Forsberg & Wengström 

2013). Detta överensstämmer med dessa inkluderade artiklar då deltagarna i studierna  
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tillhör en specifik grupp av människor med personliga upplevelser inom det valda 

ämnesområdet. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det vanligt att förhållandevis  

små undersökningsgrupper inkluderas. Meningen med det är att hitta färre personer med 

olika erfarenheter som ger rika skildringar av fenomenet. Inom studier med kvalitativ 

ansats används ändamålsenligt urval många gånger och anses då vara en bra 

urvalsmetod. I forskning med kvantitativ ansats är forskaren intresserad av att kunna dra 

allmänna slutsatser i sina resultat och då kan ändamålsenligt urval istället vara en 

svaghet. Men det är beroende av hur det ändamålsenliga urvalet är genomfört och hur 

stort bortfallet blev. I en av de kvantitativa studierna (Charlier et al. 2012) hade 

forskaren valt ett ändamålsurval och redovisade ett relativt litet bortfall. Det låga 

bortfallet kan ses som en styrka i studien då forskaren har som mål att kunna dra 

allmänna slutsatser.  

 

En artikel använde sig av bekvämlighetsurval (Hsu et al. 2011) då forskaren 

inkluderade deltagare som var lättast tillgängliga och som stämde med syftet. Svagheten 

med detta urval är att studien inte går att överföra till liknande grupper, eftersom det 

finns en risk att gruppen som undersöks inte representerar hela populationen (Polit & 

Beck 2012). Författare till föreliggande studie skulle rekommendera ett ändamålsurval, 

vilket kunde ha bidragit till ett mer varierat resultat samt ge ett mer överförbart resultat 

gällande målgruppen.  

 

En artikel använde sig av ett konsekutivt urval (Griggs et al. 2007) vilket innebär att 

samtliga deltagare som stämmer med urvalskriterierna väljs ut under en fast tidsperiod 

(Polit & Beck 2012). När undersökningar av patienter i sjukvården utförs är konsekutivt 

urval en relevant urvalsprincip (Forsberg & Wengström 2013). Utifrån studies syfte är 

detta en passande urvalsmetod med tanke på att studiens syfte var att undersöka 

sambandet mellan tillfredsställelse med information om behandlingsrelaterade och 

efterlevande frågor vilket kan avgöra vilken mental hälsa, inklusive vitalitet patienten 

får efter att långsiktigt överlevt bröstcancer. 
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4.3 Metoddiskussion 

Föreliggande litteraturstudie har en beskrivande design, då denna design ansågs 

lämpligast utifrån studiens syfte och frågeställningar. Syftet med en beskrivande design 

är att beskriva, notera och dokumentera aspekter hos en naturlig händelse (Polit & Beck 

2012). Syftet med en litteraturstudie är att sammanställa tidigare forskning (Polit & 

Beck 2012) för att ta reda på kunskapsläget inom ett ämne (Forsberg & Wengström 

2013). 

 

Författarna till föreliggande litteraturstudie valde att söka i de tre olika databaserna 

PubMed, Cinahl och PsycINFO (Forsberg & Wengström 2013) Varje databas har olika 

inriktningar inom medicin, psykologi, omvårdnad, vilket kan ha bidragit till att flera 

perspektiv finns med i föreliggande studies resultat och kan därför ses som en styrka. 

Författarnas intention var till en början att begränsa sökningarna utifrån att endast 

inkludera kvinnor 40-65 år. När artiklarna synades var det svårt att skilja på kvinnors 

åldrar trots att vi valt denna åldersgrupp som ett sökkriterie i databaserna. Detta hade 

kunnat leda till ett resultat som inte var sanningsenligt och som stämmer med denna 

åldersgrupp. Författarna valde därför att ändra inklusionskriterier till att inkludera 

kvinnor 18 år och äldre. 

 

Övervägande del av inkluderade artiklar är publicerade inom de senaste fem åren och 

författarna ser detta som en styrka i studien. Enligt Forsberg & Wengström (2013) är 

forskning en färskvara och forskningsresultat blir snabbt historia.  

 

Sökorden har varit breast cancer, social support, health care, after treatment, needs, 

survivor och kombinerades genom att sätta in den booleanska söktermer AND mellan 

dem. Dessa sökord gav studiens resultat ett intressant innehåll. Författarna till studien 

har efter utförd sökning utvärderat dessa sökord och anser att sökordet experience kunde 

ha utökat kvinnornas perspektiv på vården, och därmed bidragit med ett bredare resultat.  

 

Av de 12 inkluderade artiklarna hade 4 st. en kvantitativ ansats och 7 st. en kvalitativ 

ansats samt 1 artikel som hade en blandning av kvalitativ och kvantitativ ansats.  

När identifikationen vill göras av något specifikt används en kvantitativ ansats och när 

upplevelser specifikt vill lyftas fram används en kvalitativ ansats (Polit & Beck 2012).  
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Författarna till studien ville identifiera vissa faktorer utifrån kvinnornas egna 

beskrivningar och därför hade övervägande av studiens artiklar en kvalitativ ansats. 

Enligt Forsberg & Wengström (2013) strävar kvantitativa ansatser efter att se samband 

och tydliggöra vissa faktorer. Eftersom författarna till litteraturstudien även önskade 

tydligöra varför vissa ämnesområden är av betydelse för kvinnorna som t.ex. 

information inkluderades även fyra kvantitativa artiklar. 

 

De inkluderade artiklarna till föreliggande litteraturstudie var skrivna på engelska vilket 

inte är författarnas modersmål, kan det finnas en risk för feltolkningar som kan ske vid 

översättning till svenska. Författarna anser att risken till misstolkningar minskar då 

samtliga studier är bearbetade av båda författarna som läste igenom inkluderade artiklar 

upprepade gånger, och diskuterade resultatinnehållet grundligt. 

 

I föreliggande litteraturstudie har enbart etiskt godkända artiklar inkluderats för att 

försäkra oss om att kvinnornas integritet har skyddats i valda artiklar.  

Etiskt granskade artiklar är en styrka i studien då det skyddar den mänskliga integriteten 

(Forsberg & Wengström 2013, Polit & Beck 2012).  

 

4.4 Allmän diskussion 

Bröstcancerpatienter är en växande grupp i samhället. Idag lever ca 90 000 kvinnor i 

samhället som överlevt, och fler kommer att drabbas som patient(Cancerfondsrapporten 

2013) eller beröras som nära anhörig eller vän. Eftersom antalet överlevare ökar är det 

extra viktigt att vården tar sitt ansvar och stödjer dessa kvinnor. Vården behöver 

utvecklas när det gäller omhändertagandet efter avslutad behandling eftersom kvinnorna 

upplever en ovisshet på grund av otydliga riktlinjer för eftervård. Resultatet i 

föreliggande studie visade att kvinnorna upplever informationsbrist och ett bristande 

holistiskt synsätt från vården. Enligt Edberg och Wijk (2009) har alla patienter 

rättigheter till information om sitt hälsotillstånd samt vidare information för att uppnå 

och främja sin hälsa. Detta betyder att varje patient ska få så mycket information som 

krävs för att kunna ta ansvar och göra egna val kring den egna hälsan. Det är 

anmärkningsvärt att målgruppen inte får tillgång till den information de behöver för att 

kunna få adekvat vård, och att kvinnorna upplever att deras liv efter behandlingen inte 

uppmärksammas tillräckligt inom vården. Ett exempel på informationsbristen är de 

 

 



 

19 
 

unga kvinnorna i Knobf (2007) studie som upplever att vårdpersonalen inte 

uppmärksammade deras psykiska hälsa genom att undvika att samtala om psykosociala 

och sexuella aspekter, vilket skapade en känsla av ensamhet och “ofrivillig tystnad”.  

Edberg och Wijk (2009) menar att svårigheten att samtala om sexualitet ligger hos den 

som ansvarar för samtalet samt att hälso- och sjukvårdspersonal ofta är obekväma inom 

ämnet. I samtalet med patienten bör sjuksköterskan vara lyhörd, visa känslighet och 

respektera individens integritet.  

 

Ehrenberg och Wallin (2009) menar att för att få ett helhetgrepp inom vårdkedjan är det 

viktigt att varje verksam vårdgivare ser sin del som ett bidrag till den stora helheten i 

kedjan och detta kräver att alla vårdgivare samordnar sina insatser. Enligt 

socialtjänstlagen och hälsosjukvårdslagen har landsting och kommun en skyldighet att 

samarbeta. Denna helhetssyn och samarbete i vårdkedjan ser författarna till studien som 

ett viktigt underlag för en fungerande eftervård. Detta goda samarbete fick kvinnorna i 

studien av Roundtree et al. (2011) uppleva då de kände sig lyckligt lottade över att 

deras läkare hade kontakt med varandra och överförde viktig information angående 

kvinnans sjukdomshistoria och detta resulterade till att kvinnorna kände förtroende till 

eftervården. Enligt Pauwels et al. (2013) bör återanpassningen efter bröstcancer 

anpassas efter kvinnornas individuella behov. Enligt Ehrenberg och Wallin (2009) blir 

det allt mer angeläget att skapa en vårdplan där olika professioner bidrar med sin 

kunskap. Detta bidrar till en helhet i vården och runt patienten. Vårdplanen är ett viktigt 

redskap för att skapa gemensamma mål till de individuella stöd som patienten behöver.  

 

Det är viktigt att bära med sig som sjuksköterska att alla människor är unika och 

hanterar därför livet som överlevare på skilda vis. Alla kvinnor kan stärkas av att 

sjuksköterskan har kunskap och intresse av att lyfta begreppet KASAM inom 

omvårdnaden. Edberg och Wijk (2009) beskriver att komponenten Begriplighet kan 

åstakommas genom att ge tydlig information och ha en öppen och ärlig kommunikation. 

Hanterbarhet kan åstakommas genom att sjuksköterskan ser sig själv som en resurs till 

patienten samt ge återkopplingar och skapa trygghet i mötet. Meningsfullhet kan 

åstadkommas genom att sjuksköterskan uppmuntrar i syfte att motivera patienten samt 

att sjuksköterskan visar en vilja att vårda. 
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4.4.1 Slutsats 

Litteraturstudien visar på brister i eftervården till kvinnor som överlevt bröstcancer och 

lyfter även fram kvinnornas behov av socialt stöd från vården. Kvinnorna uppger att de 

behöver bättre och mer information, att vårdpersonalen inte uppmärksammar deras 

psykiska hälsa tillräckligt och att vården i hög grad borde utgå från ett holistiskt synsätt 

för att möjliggöra en förbättring av eftervården. 
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veckor efter 
avslutad 
behandling 
 

Enkäter 
 

Binär logistisk 
regressionsanalys  

Royak-
Schaler et al.  
2008  
USA 

Exploring 
patient-
physician 
communicatio
n 
in breast 
cancer care for 
african 
american 
women 
following 
primary 
treatment 

Kvalitativ 
ansats 
 
Utforskande 
design  

Ändamålsenligt 
urval 
 
Deltagare 39st i 
ålder 30-75 år, 
efter avslutande 
behandling <1-
>5år. 

Fokus grupper  Latent innehålls-
analys 
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Tabell 2. Syfte och huvudresultat i granskade artiklar. Bilaga 2 
 
Författare Årtal 
Land 

Titel Syfte Huvudresultat 

Oxlad et al. 
2008 
Australien 
 

‘I’m living with a 
chronic illness, not 
dying  
with cancer': a 
qualitative study 
of Australian women's 
self-identified concerns 
and needs following 
primary treatment for 
breast cancer 

Att identifiera de 
aktuella problem och 
behov hos 
australiensiska kvinnor 
som hade nyligen 
avslutat primär 
behandling för 
bröstcancer för att 
utveckla en arbetsbok-
tidskrift för denna 
population. 
 

Kvinnorna beskrev ett 
behov av information 
angående 
lymfödemutveckling, 
egenvård och personlig 
utveckling/självkänsla. 
Kvinnorna har ett fortsatt 
kontaktbehov från 
vårdpersonalen efter att 
behandling och kontroller 
avslutats på sjukhuset. 

Roundtree et al. 
2011  
USA 

Problems in transition 
and quality of care: 
perspectives  of breast- 
cancer 
survivors 

Att undersöka 
bröstcancer överlevares 
uppfattningar och 
attityder av deras 
nuvarande sjukvårds 
behov, screening samt 
deras 
informationsbehov. 

Kvinnorna i studien 
föredrog att träffa 
onkologläkaren för frågor 
gällande eftervård för att de 
upplevde att onkologläkarna 
hade en dialog mellan 
varandra, kunskap om 
kvinnans sjukdomshistoria 
och en holistisk helhetssyn.  
Kvinnorna upplevde att 
primärvården saknade 
denna helhetssyn och 
erfarenhet. 

Charlier et al. 
2012 
Belgien 

Physical activity levels 
and supportive care 
needs for 
physical activity 
among breast cancer 
survivors with 
different psychosocial 
profiles: a cluster-
analytical approach 

Att identifiera 
kluster av behandling-
och psykosociala 
faktorer bland överlevare 
av bröstcancer. Andra 
syftet är att utvärdera 
kluster av fysisk 
aktivitetsnivå och 
vårdbehov för fysisk 
aktivitet. 

Kvinnor 
med låg ångest och som 
sällan lider av trötthet  
samt rapporterat gott 
emotionellt välbefinnande, 
rapporterade lika stort 
vårdbehov för fysisk 
aktivitet som kvinnor med 
hög ångest och dåliga 
framtidsutsikter 
Dessa fynd tyder på att 
vårdbehov för fysisk 
aktivitet inte kopplat till 
nöd. Resultaten betonar 
vikten av att 
uppmärksamma de 
individuella behoven inom 
fysisk aktivitet och 
skräddarsy insatser oavsett 
ångestnivå. 

Griggs et al. 
2007 
USA 

Vitality, mental health, 
and satisfaction with 
information 
after breast cancer 

Att undersöka 
sambandet mellan 
tillfredsställelse med 
information om 
behandlingsrelaterade 
och 
efterlevande frågor 
vilket kan avgöra vilken 
mental hälsa, inklusive 
vitalitet patienten får 
efter att på långsiktigt 
överlevt bröstcancer 

Många kvinnor var mycket 
nöjda med diagnos och 
behandlingsinformationen 
hela 87 %, i motsats med 
informationen i eftervården 
där endast 30 % var nöjda. 
Information är ett sätt att 
förbättra mental hälsa och 
vitalitet av patienter som 
lever med följdtillstånd av 
bröstcancer och dess 
behandling.  



 

29 
 

Författare Årtal 
Land 

Titel Syfte Huvudresultat 

Långsiktiga överlevande 
gynnas i starkare grad av 
utbildning/ information än 
de som nyligen avslutat 
behandling. 

Easley & Miedema 
2012 
Canada 

Rehabilitation after 
breast cancer: 
recommendations from 
young 
survivors 

Att beskriva behoven av 
cancer rehabilitering av 
unga kvinnor efter 
bröstcancerbehandling 

94 % av de unga kvinnorna 
uppgav att de var 
omedvetna om tillgänglig 
social support pga. saknad 
information från 
professionell vårdpersonal. 
De föreslår att vården kan 
bidra med en tilldelad 
kontaktperson samt 
rehabiliteringsteam som de 
kan vända sig till efter deras 
avslutade behandling som 
finns tillgänglig för frågor 
och stöd när de skall återgå 
till vardagen i livet. 

Lopez-Class et al. 
2011  
USA 

Quality of life among 
immigrant latina breast 
cancer survivors: 
realities of culture and 
enhancing cancer care 

Att undersöka sociala, 
kulturella och hälsovårds 
faktorer 
som påverkar livskvalitet 
och 
efterlevande erfarenheter 
hos Latinska 
invandrande bröstcancer 
överlevande 

Latinska invandrade 
kvinnor i USA upplever 
problem som bröstcancer 
överlevare i vården. 
Språkbarriärer som kan 
orsaka fördröjningar, 
avsaknad av tolk. Resultatet 
visade att kvinnorna 
upplevde att vårdtempot är 
högre i USA än i deras 
hemland vilket de ansåg 
kunde medföra förhastade 
beslut och mindre avsatt tid 
för information. 

Cappiello et al. 
2007 
USA 

Breast cancer survivors 
information and 
support after 
treatment 

Att beskriva den 
information och stöd 
behoven hos kvinnor 
med tidig bröstcancer 
efter behandling som en 
grund för att  
utveckla specifika 
insatser som mer 
adekvat sätt möta 
behoven hos 
denna population 

Det finns behov 
att ge kvinnorna mera 
information när det gäller 
deras framtid och fortsatta 
planerade vård. Önskan om 
att denna information inte 
skall ges vid sista dagen i 
samband med sista 
behandling utan ett separat 
möte lite längre fram. 
 

Gorman et al. 
2009 
USA 

A qualitative 
investigation of breast 
cancer survivors’ 
experiences with 
breastfeeding 

Att utforska 
sammanhang och 
mening av kvinnors 
upplevelser 
och motiven kring 
amning 

Denna studie visade på ett 
behov av förbättrad 
tillgång till information och 
stöd till kvinnor som är 
motiverade till att kunna 
amma sitt barn efter att ha 
tagit bort ett bröst eller en 
del av ett bröst. 

Lim et al. 
2012 
USA 

Cultural health beliefs 
and health behaviors 
in asian american 
breast cancer 
survivors: 
a mixed-methods 
approach 

Att utforska sambanden 
mellan 
kulturella hälso- 
övertygelser, 
ackulturation, 
behandling-relaterade 
beslut, 

Kvinnorna anser att 
relationen med läkaren är 
viktig. Relationen med 
läkaren kan antingen orsaka 
stress eller motverka stress 
mycket beroende på 
läkarens attityd och 



 

30 
 

Författare Årtal 
Land 

Titel Syfte Huvudresultat 

läkare och patient 
relation, och hälsa 
beteenden 
bland asiat- amerikanska 
bröstcancer överlevande 
(AABCS), och den  
kontextuella innebörden 
av dessa relationer 
mellan korean- 
amerikanska bröstcancer 
överlevande (KABCS) 
och AABCS. 

emotionella förmåga i 
samtalet. Resultatet visade 
även att det fanns missnöje 
gällande språkbarriärer 
mellan patient och läkare.  

Hsu et al. 
2011 
Taiwan 

Predictors of exercise 
frequency in breast 
cancer survivors in 
Taiwan 

Att tillämpa social 
kognitiv teori för att 
belysa faktorer som 
motiverar till förändring 
i motion frekvens för 
överlevare av 
bröstcancer 
Under de sex månader 
efter avslutad 
cancerbehandling. 

Kvinnorna anser att läkaren 
bör stödja utifrån det 
aktuella forsknings 
underlagen inom fysisk 
aktivitet till målgruppen när 
de planerar hälso-utbildning 
och förebyggande insatser. 
 
 

Pauwels et al. 
2013 
Belgien 
 
 

Care needs after 
primary breast cancer 
treatment. 
Survivors’ associated 
sociodemographic and 
medical 
characteristics 

Att undersöka 
vårdbehovet hos de 
rehabiliterade som 
överlevt bröstcancer och 
bestämmer vilka 
sociodemografiska och 
medicinska 
egenskaper/särdrag som 
är förknippade med 
dessa vårdbehov. 
 

Behov av information och 
stöd inom flera 
rehabiliteringsområden.  
För att underlätta 
återanpassning bör 
insatserna anpassas efter 
behov. Genom att ge 
information vid rätt 
tidpunkt efter behandling, 
bra anpassad broschyr samt 
samtal med psykolog. Flera 
informationstillfällen och 
informativa webbplatser.  
Unga kvinnor och 
låginkomsttagare har ett 
större behov av information 
och stöd.  

Royak-Schaler et al. 
2008 
USA 

Exploring patient-
physician 
communication 
in breast cancer care 
for African American 
women 
following primary 
treatment 

Att undersöka patient 
och läkare 
kommunikation- 
ur patientens perspektiv 
angående riktlinjer och 
informationskällor 
används för att kunna 
utveckla 
överlevnadsvården och 
föredragna vägar för 
information 
överföringen till afrikan-
amerikanska bröstcancer 
överlevare. 

Deltagarna rapporterade 
brister i information från 
läkaren angående deras 
diagnos, behandlingar, 
biverkningar och 
riktlinjer för uppföljande 
vård. Deltagarna uttryckte 
starkt informationsintresse 
för egenvårds metoder som 
syftar till att minska risken 
för återfall. Mer än 90 % av 
deltagarna i studien 
rapporterade en brist på 
specifika 
rekommendationer 
angående kost och fysisk 
aktivitet. 
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