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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Vård och behandling ska utgå ifrån patientens egna önskningar och 

förutsättningar där patientens delaktighet är en rättighet. Bröstcancerpatienter har olika 

individuella förutsättningar av att vara delaktiga i att ta beslut om den behandling som 

de ska välja.  

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva bröstcancerpatienters upplevelse av 

delaktighet vid val av behandling samt hur de vill vara informerade för att uppleva 

delaktighet vid behandlingsbeslut. Avsikten var också att granska artiklarnas kvalitet i 

förhållande till undersökningsgruppen. 

 Metod: Litteraturstudien hade en deskriptiv design och den genomfördes i de för ämnet 

relevanta databaserna CancerLit och PsycINFO under oktober 2013. Elva artiklar 

inkluderades och resultat bearbetades utifrån studiens syfte. Artiklarna identifierades 

och färgkodades i tre färger efter följande indelning: val, alternativ och beslut utifrån en 

trestegsmodell om delat beslutsfattande. 

Huvudresultat: Tydliga skillnader framkom i beskrivningarna av kvinnornas 

upplevelser av delaktighet i de olika faserna i trestegsmodellen. Kvinnornas upplevelse 

av delat beslutsfattande beskrevs rikligast i trestegsmodellens fas alternativ. 

Sammanställningen visade att upplevelsen av information var den mest betydande 

kategorin vid delaktighet om behandlingsbeslut. 

Slutsats: Det är individuellt hur kvinnorna upplever i vilken grad de vill vara delaktiga i 

beslutsfattandet om behandling vilket gör att vårdgivaren bör vara lyhörd och öppen för 

kvinnornas preferenser. För att nå delaktighet upplever kvinnorna att de har stöd i olika 

former av beslutsstöd. 
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ABSTRACT 

 

Background: Care and treatment should be based on the patient's own wishes and 

circumstances in which the patient's participation is a right. Breastcancer patients have 

different individual circumstances to be involved in the decision-making about their 

choice of treatment. 

Aim: The aim was to describe breast cancer patients' experience of participation in the 

selection of treatment by a theoretical three-stage model SDM, shared decision making 

(shared decision-making) and how they want to be informed to experience participation 

in treatment decisions. The aim also included examination of the quality of the articles 

in relation to the sample. 

Method: A descriptive literature review was used and the literature search was carried 

out in a systematic manner in relevant databases CancerLit and PsycINFO during 

October 2013. The literature review included 11 articles and the results were processed 

on the basis of the study´s aim. Based on a three-stage model of shared decision 

making, the result was identified and colored in three different colors for the 

classification: choice, option, and decision. 

Main results: Clear differences emerged in the descriptions of women's experiences of 

involvement in the various phases of the three-step model. The women's experience of 

shared decision making was described abundantly in the three-step model phase option. 

The compilation demonstrated that the experience of information was the most 

significant category for participation on treatment decisions. 

Conclusion: It is individual how women experiencing the degree to which they want to 

be involved in decision-making about treatment which leads to that the caregiver should 

be receptive and open to women's preferences. To achieve participation the women felt 

that they had support in various forms of decision aid. 
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1. Introduktion 
 

1.1 Cancer och bröstcancer  
 

Orsaken till att cancer utvecklas är att celler på någon plats i kroppen börjar dela sig 

ohämmat och stimulerar sin egen tillväxt. Det är förändringar i cellernas arvsmassa, så 

kallade mutationer, som leder till cancer. Cellerna växer in i omkringliggande vävnad 

och stimulerar till egen blodkärlstillväxt för att förse sig med näring och syre. Specifikt 

för cancercellen är att den inte dör när dess tid är utmätt utan den bildar successivt en 

tillväxande tumör som inkräktar på omkringliggande vävnad och som även kan ge 

fjärrmetastaser. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen för kvinnor och utgör 30 % 

av alla cancerfall hos kvinnor i Sverige (Ringborg 2008). Mammografiscreening görs 

via masshälsokontroller för kvinnor i åldrarna 40-74 år vilket har gjort att 

femårsöverlevnaden har ökat. Tumörerna upptäcks i ett tidigt skede och behandling kan 

sättas in tidigt vilket leder till minskad dödlighet i sjukdomen med upp till 45 % (Duffy 

et al. 2002).  

 

1.2 Bröstcancer och behandling 
 

Nationella riktlinjer föreslår vissa kvalitetsindikatorer som ska säkerställa kvaliteten i 

omhändertagandet för dessa patienter bland annat genom täckningsgrad i nationella 

kvalitetsregister, bedömning vid multidisciplinära konferenser och att optimera 

väntetider inom cancervården (Socialstyrelsen 2007). En samlad interdisciplinär 

diskussion ska hållas om varje patient och retrospektiva kohortstudier visar att det har 

en positiv inverkan på långtidsöverlevnaden för patienter med bröstcancer. När 

bröstcancer diagnosticerats är tumören nästan alltid tekniskt möjlig att operera. Nya 

moderna diagnostiska metoder och möjligheter att undersöka tumören för prognostiska 

och prediktiva faktorer gör att varje patient får en specialkomponerad behandling. 

Behandlingen kan bestå av endast kirurgisk behandling eller i kombination med 

adjuvant behandling som cytostatika/antikroppsbehandling, strålbehandling och 

hormonbehandling. Behandlingen sträcker sig ofta över en tidsperiod om månader till 

flera år (Ringborg 2008). 
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1.3 Krisreaktioner  
 

Att få diagnosen bröstcancer leder ofta till det som i psykologin kallas trauma och 

efterföljs alltid av en kris. Cullberg beskriver en normalpsykologisk modell där krisens 

olika faser delas upp i chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas 

(Cullberg 2001). När cancerbeskedet lämnas hamnar de flesta patienterna i chock. 

Reaktionerna efter beskedet kan komma i uttryck som förtvivlan, ångest, irrationellt 

beteende eller att patienten inte alls kan ta till sig den information som ges. Chockfasen 

kan pågå allt ifrån omedelbart efter att beskedet lämnats upp till någon vecka. 

Cancerpatienter fastnar ofta i chockfasen och kommer inte vidare (Carlsson 2007). Att 

få en cancerdiagnos är en traumatisk upplevelse vars psykologiska effekter inte ska 

underskattas. Ångest och depressiva reaktioner är vanliga, och det psykiska lidandet kan 

vara invalidiserande och associerad med sämre total återhämtning. Psykologiskt stöd till 

patienten bör sättas in i det mest kritiska skedet som misstänks vara den inledande 

konsultationen. Dock finns det en brist på relevanta studier som tar upp denna fråga, 

och resultaten från refererad studie föreslår att det kritiska skedet kan vara före den 

inledande konsultationen eller vid diagnosbeskedet. Många patienter upplever ångest 

efter en cancerdiagnos och att behöva informera om diagnosen kan vara känslomässigt 

laddad för sjukvårdspersonal och resultera i negativa eller blockerade funktioner vid 

mötet (Tobin, Begley 2008). Flera studier stärker patientens behov av psykosocialt stöd 

vid cancerdiagnos (Ivanauskiene et al. 2014, Linden et al. 2012, Schumacher et al. 

2013). 

 

1.4 Delaktighet  
 

Hälso- och sjukvårdslagen beskriver att patienten om möjligt ska vara delaktig i val av 

behandling och få förutsättningar för det (Svensk författningssamling ). En lagändring 

är under utarbetning där patientens delaktighet och val av behandlingsalternativ ska 

tydliggöras och stärkas. Vården ska utgå ifrån patientens egna önskningar och 

förutsättningar och beskrivs i ett delbetänkande ur riksdagens utredning 

patientmaktsutredningen (Sverige. Patientmaktsutredningen 2013). Det finns olika 

definitioner av delaktighet. I Svenska akademins ordlista definieras delaktig som: har 

del i eller har del i något (Svenska akademien). Delaktighet har gjorts möjligt att 

definiera teoretiskt och definitionen har stärkts i en senare studie. Deltagande av 

patienter i praktisk omvårdnad föreligger när alla identifierade attribut är närvarande: en 



 

3 

 

etablerad relation mellan sjuksköterska och patient, överlämnande av viss makt eller 

kontroll av sjuksköterskan, delad information och kunskap och aktivt engagemang 

tillsammans i intellektuella och/eller fysiska aktiviteter (Cahill 1996, Sahlsten et al. 

2008). Adekvat information är en förutsättning för delaktighet vid val av behandling. 

Patienterna ser läkaren som sin primära informationskälla och övrigt informations 

material som ett komplement (Kav et al. 2012, Socialstyrelsen 2007). I en studie med 

683 studiedeltagare fann man att patienter som var delaktiga i beslutsprocessen hade 

bättre beslutsrelaterade resultat (Brown et al. 2012). Faktorer som bland annat 

uppmuntrar till delaktighet och reflektion över behandlingsalternativen för 

cancerpatienter är tillit till läkaren, närvaro av anhörig vid konsultationen, erhålla 

skriftlig information om behandlingsalternativ samt att ett nytt besök bokas in för att nå 

beslut om behandling (Shepherd, Tattersall & Butow 2008). 

 

1.4.1 Information 
 

Information är en av de centrala delarna av cancervården och patienten är i behov av 

information som är relevant vid deras specifika situation (Matsuyama et al. 2013). Att få 

information är också en skyldighet som slås fast i bland annat Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Det är vårdgivarens skyldighet att ge patienten 

information om hälsotillståndet, undersökningsmetoder samt om den vård och 

behandling som finns (Sverige. Socialstyrelsen 2012). Informationen ska vara 

individuell och patienten ska om möjligt vara delaktig i val av behandling. Att få en 

cancerdiagnos upplevs ofta som chockartat och det kan vara svårt att ta till sig flera 

informationsuttalanden vid samma tillfälle. Det som anses vara viktigast för patienten är 

att få information om prognos, sjukdomens utbredning, olika behandlingsalternativ samt 

biverkningar (Socialstyrelsen 2007). Det föranleder att informationen ges på ett för 

kvinnorna strukturerat och hanterbart sätt där hänsyn tas till deras möjlighet att komma 

ihåg vad som blivit sagt (Matsuyama et al. 2013). Svårigheter finns dock för läkare och 

specialistsjuksköterskor att möta dessa behov (Brown et al. 2011). Färre påståenden och 

information om de viktigaste delarna först är betydelsefullt för att ta till sig 

informationen (Parker, Aaron & Baile 2009).  
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1.4.2 Beslutsstöd 
 

För att vara delaktig i beslut om sin behandling kan patienten behöva stöd i 

beslutsfattandet genom olika metoder. Det kan ske genom muntlig och skriftlig 

information, bildmedia, via internet eller stödgrupper. Flera studier har undersökt 

patienters upplevelse av att använda beslutsstöd. I en artikel rapporterade patienterna att 

beslutsstödet hjälpte dem att diskutera behandlingen med anhöriga (75-100%) det 

hjälpte dem att känna delaktighet i beslutsprocessen (63-100%). En stor del (83-100%) 

av patienterna upplevde att de fick hjälp att göra en avvägning av 

behandlingsalternativen med läkaren. Beslutsstödet gav också möjlighet för 

professioner inom onkologi att samarbeta för att förbättra kommunikationen relaterad 

till de svårigheter patienter upplever vid beslutsfattande (Hollen et al. 2013). Många 

verktyg, såsom beslutsstöd, har utformats för att underlätta SDM processen. Beslutsstöd 

har visat sig öka patientens kunskap, minska deras oro och beslutskonflikter samt 

förbättra kommunikationen mellan patienten och vårdgivaren i diskussioner om 

behandlingsbeslut. Beslutsstödet påverkar beslutsprocessen vid vissa tillfällen som vid 

val av behandling. SDM är mer än att bara rekommendera eller ordinera en patient 

beslutsstöd. Det handlar om kommunikation mellan patienten och vårdgivaren där 

vårdgivaren kan ge input utifrån sin kliniska expertis och patienten kan ge input utifrån 

sina symptom, erfarenheter och preferenser så att alla inblandade kan nå en ömsesidigt 

överenskommen plan (Politi, Studts & Hayslip 2012). 

 

1.4.3 Förutsättningar till delaktighet 
 

Multipla faktorer påverkar upplevd delaktighet i beslutsprocessen vid val av behandling. 

Det kan vara ålder och närhet till onkologisk vård. Samspelet mellan nämnda faktorer 

varierar (Mac Bride et al. 2013). Kvinnor med högskoleutbildning visade sig signifikant 

mer benägna att ha en aktiv roll i behandlingsbeslutet (Janz et al. 2004). Önskan om att 

vara involverad i beslut varierar utifrån ålder och/eller utbildningsnivå (Hawley et al. 

2007). Låg socioekonomisk status associerades med sen diagnos, vald 

behandlingsstrategi, given behandling och död (Bradley, Given & Roberts 2002). 

 

1.4.4 Delat beslutsfattande 
 

Det finns ett växande intresse från patienter, beslutsfattare och vårdgivare om delat 

beslutsfattande som ett medel för att involvera patienter i medicinska beslut och 
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översätta evidens till klinisk praxis. Delat beslutsfattande bygger på en bra relation i det 

kliniska mötet där information kan delas och patienterna får stöd att överlägga och 

uttrycka sina önskemål och synpunkter under beslutsprocessen.  

Delat beslutsfattande hjälper till att informera patienter om vilka åtgärder som är mest 

effektiva under specifika omständigheter. De omfattar patienternas behov och 

värderingar till beslut, och syftar till att förbättra patient- läkarens dialog om beslut 

(Politi, Studts & Hayslip 2012). Delat beslutsfattande förespråkas därför att modellen 

respekterar patienterna som individer, den kan ha en positiv påverkan på hälsoresultat 

och för att kliniska beslut blir förenliga med patienternas värden. Forskning om delat 

beslutsfattande har fokuserats på definitioner och komponenter, hur man främjar den 

med till exempel beslutsstöd eller om hur läkarnas kompetensbehov ska definieras för 

denna modell (Murray et al. 2007). Det finns tre olika modeller som beskriver det 

medicinska beslutsfattandet. Modellerna innebär allt från att patienten inte deltar alls, 

paternalistiskt förhållningssätt, till att patienten själv tar beslut, informerat 

förhållningssätt. I kontrast till dessa två modeller beskrivs delat beslutsfattande, där 

vårdgivare och patienter är jämlika och delar ansvaret för besluten genom gemensamt 

informationsutbyte (Vogel, Helmes et al. 2008, Brown, Butow et al. 2012, Murray, 

Pollack et al 2007). Delat beslutsfattande definieras bland annat som ett 

tillvägagångssätt där kliniker och patienter delar den bästa möjliga evidensen då de ska 

ta beslut. Patienterna ges stöd att överväga olika alternativ för att nå informerade 

preferenser (Elwyn, Frosch et al. 2012). Interaktionsprocessen mellan vårdgivaren och 

patienten karaktäriseras genom ett ömsesidigt engagemang och delaktighet, där 

informationen är delad i ett sammanhang som erkänner att patienten och vårdgivaren 

har olika värderingar och preferenser om behandlingsbeslutet (Brown, Butow et al 

2012). Forskare har antagit en definition som överväger kvaliteten på ett beslut. Ett 

högkvalitativt beslut är definierat som ett beslut som är baserat på komplett och 

noggrann information gällande risker och fördelar med behandlingen och är konsistent 

med de beslutsfattandes underliggande värderingar (Hawley 2010). Principerna för delat 

beslutsfattande nämndes redan 1982 men det finns fortfarande brist på beskrivningar av 

tillvägagångssätt hur det ska tillämpas kliniskt. Självbestämmande är ett önskvärt mål 

och kliniker behöver stödja patienter att nå detta mål när det är möjligt. Autonomin hos 

patienterna behöver stödjas och kommunikationen mellan kliniker och patienter behöver 

stärkas. Patientens socioekonomiska bakgrund kan vara ett hinder och för vissa 

patienter som kommer från olika kulturella bakgrunder saknas en tradition av att 



 

6 

 

individer fattar självständiga beslut. Det kan därför inte nog betonas att delat 

beslutsfattande måste byggas på kärnkompetens för god klinisk 

kommunikationsförmåga där konsultationerna struktureras (Elwyn et al. 2012).  

 

1.6  Teoretiskt ramverk  
 

Författarna har valt SDM modellen enligt Elwyn för litteraturstudien (Elwyn et al. 

2012). I denna modell presenteras tre olika steg för att nå delat beslutsfattande vilka är 

choice (val), option (alternativ) och decision (beslut). Det är en väldokumenterad 

modell som belyser bristen på tidigare beskrivningar av hur delat beslutsfattande nås. 

Modellen är användbar då patientens upplevelse av delaktighet vid val av behandling 

undersöks. Ramverkets syfte är att skapa förslag om hur man använder delat 

beslutsfattande i den kliniska vardagen, att integrera god kommunikationsförmåga med 

hjälp av beslutsstöd. Den vilar i grunden på etiska principer, att acceptera enskilt 

självbestämmande som ett önskvärt mål och att vårdgivaren måste stödja patienten att 

uppnå detta mål när så är möjligt. Självbestämmande i samband med delat 

beslutsfattande betyder inte att individen är övergiven. Det tillgodoser behovet av att 

stödja självständighet genom att bygga bra relationer, respektera både individuell 

kompetens och samarbete med vårdgivaren. Dessa är de viktigaste principerna i både 

självbestämmande och relationell autonomi. Vi beskriver tre viktiga steg i delat 

beslutsfattande för klinisk praxis, nämligen: choice talk (val), option talk (alternativ) 

och decision talk (beslut), där vårdgivaren stöder överväganden under hela processen. 

Valfasen avser steget att hjälpa patienterna att känna till vilka rimliga alternativ som 

finns tillgängliga. Alternativfasen avser att ge mer detaljerad information om 

alternativen och beslutsfasen avser att stödja arbetet att betrakta preferenser och 

bestämma vad som är bäst. Modellen är en stegvis process, men det är viktigt att inse att 

modellen inte är normativ, kliniska interaktioner är en absolut nödvändighet. Verktyg 

för beslutsstöd är avgörande i denna process. 
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Patientens                                                                                Patientens 

initiala preferenser                                                                 informerade preferenser 

 

         Val                            Alternativ                           Beslut                            Beslut 

 

 

                                                 Beslutsstöd    

 

Figur 1. Trestegsmodell för delat beslutsfattande, processbeskrivning fritt efter SDM 

beskrivning i Elwyn et al. 2012. 

 

1.7 Problemformulering 
 

Forskning och dokumentation om delaktighet i omvårdnad av cancerpatienter och deras 

upplevelse av delaktighet har pågått sedan länge (Cahill 1996, Elwyn et al. 2012). Vid 

eftersökningen av forskning om upplevd delaktighet var den kvantitativa ansatsen 

överrepresenterad. Vid beskrivning av upplevelser är kvalitativ ansats lämpligast (Polit, 

Beck 2012). Bröstcancerpatienter som vid diagnostillfället ska få information om sin 

behandling befinner sig ofta i kris med ångest och/eller depressiva besvär som följd 

(Ivanauskiene et al. 2014, Keyzer-Dekker et al. 2014). De har olika individuella 

förutsättningar att vara delaktiga i beslutsfattandet om den behandling som de ska välja 

(Bradley, Given & Roberts 2002, Hawley et al. 2007, Janz et al. 2004). Förutsättningar 

för delaktighet kan bero på socioekonomiska orsaker, utbildningsnivå och ålder (Mac 

Bride et al. 2013, Hawley et al. 2007). För att vara delaktig vid val av behandling 

behöver vårdgivaren ge patienten förutsättningar samt information om 

behandlingsalternativ utifrån aktuell evidens (Lansdown, Martin & Fallowfield 2008, 

Step et al. 2009, Matsuyama et al. 2013, Elwyn et al. 2012). Beslutsstöd är en 

betydelsefull komponent för att patienten ska vara delaktig i beslut om behandling 

(Hollen et al. 2013). Som kliniskt verksamma sjuksköterskor upplever vi det inte som 

en självklarhet att patienten är delaktig vid beslut om vilken behandling som skall 

väljas.   

 

 

  V                                                                 
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2.  Syfte 
 

Syftet med denna studie är att beskriva bröstcancerpatienters upplevelse av delaktighet 

vid val av behandling samt hur de vill vara informerade för att uppleva delaktighet vid 

behandlingsbeslut. Avsikten var också att granska artiklarnas kvalitet i förhållande till 

undersökningsgruppen. 

 

2.1  Frågeställningar 
 

- Hur vill bröstcancerpatienter vara informerade för att uppleva delaktighet inför 

val av behandling? 

- Hur upplever bröstcancerpatienter delaktighet vid val av behandling? 

- Vilken kvalitet har artiklarna i studien i förhållande till undersökningsgruppen? 

 

3. Metod 
 

3.1 Design 
 

Litteraturstudiens design är deskriptiv (Polit, Beck 2012).  

 

3.2 Databaser 
 

Litteratursökningen genomfördes i för ämnet relevanta databaser CancerLit och 

PsycINFO under oktober 2013. 

 

3.3 Sökord 
 

Använda sökord: breast neoplasms, shared decision making, treatment, patient 

participation, patient experiences. I databassökningen användes sökord i olika 

kombinationer utifrån antal träffar. Sökorden valdes utifrån studiens syfte. För att 

begränsa sökningarna användes den booleska operatorn AND och där MeSH term inte 

fanns användes för ämnet specifika söktermer.   
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3.3.1 Urvalskriterier och utfall av databassökningar 
 
Databas Söktermer Antal träffar  Valda källor (exl. dubletter) 

CancerLit Breast neoplasms (MeSH) AND shared 

decision making AND treatment (MeSH) 

AND patient participation (MeSH) 

181 

 

0 

CancerLit Breast neoplasms (MeSH) AND shared 

decision making AND treatment (MeSH) 

AND patient participation (MeSH) AND 

patient experiences 

14 

 

5 

PsycINFO Breast neoplasms (MeSH) AND shared 

decision making AND treatment (MeSH) 

29 5 

PsycINFO Breast neoplasms (MeSH) AND shared 

decision making AND treatment (MeSH) 

AND patient participation (MeSH) 

5 1 

 

 

 

PsycINFO Breast neoplasms (MeSH) AND shared 

decision making AND treatment (MeSH) 

AND patient participation (MeSH) AND 

patient experiences 

2 0 

 

 

3.5 Urval 
 

Författarna började med att begränsa databassökningen genom att kombinera sökord 

utifrån studiens syfte. Då ett rimligt antal träffar uppnåtts för att författarna skulle ha 

möjlighet att gå igenom dem lästes titlarna. De artiklar som inte svarade mot studiens 

syfte valdes bort. Därefter lästes abstrakten och de artiklar som inte gick att hämta hem 

kostnadsfritt i fulltext via högskolan och sjukhusbiblioteket i Gävle exkluderades. 

Resterande artiklar lästes i fulltext och de som uppnådde inklusionskriterierna 

inkluderades. Totalt 11 internationella artiklar valdes. Två artiklar inkluderade även 

andra cancerdiagnoser men togs med då upplevelsen av delaktighet i förhållandet till 

diagnosen var tydligt beskriven. Inklusionskriterierna till litteraturstudien var att 

deltagarna i artiklarna var över 18 år, hade en bröstcancerdiagnos, kunde beskriva 

upplevelser av delaktighet vid val av behandling. Artiklarna var skrivna på engelska, 

humans, högst 10 år gamla (2003-2013), av kvalitativ design, etiskt godkända, gratis 

fulltext samt peer reviewed. Artiklar som inte uppfyllde studiens syfte eller med enbart 

läkares upplevelse av delaktighet exkluderades. 
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3.6 Dataanalys 
 

Författarna analyserade det insamlade materialet i enlighet med vald teoretiskt ramverk, 

SDM (Elwyn et al. 2012). Vid indelningen av teman användes trestegsmodellen som 

presenteras i ramverket: choice genom att beskriva kvinnornas upplevelse av att få 

kännedom om tillgängliga behandlingsval, option genom att beskriva kvinnornas 

upplevelse av att få detaljerad information om behandlingsalternativ och decision talk 

genom att beskriva kvinnornas upplevelse av att ta beslut vid val av behandling. 

Författarna frågade artiklarna om patienternas upplevelser av delaktighet samt hur de 

upplevde att de ville vara informerade inför behandlingsbeslut genom denna 

trestegsmodell. Bearbetningen av artiklarna som inkluderades i litteraturstudien 

genomfördes med hjälp av två artikelmatriser där författare, år, titel, land, syfte, design, 

datainsamling, resultat, urval och undersökningsgrupp presenterades (bilaga 1 & 2). 

Artiklarna skrevs ut och granskades. Artiklarnas resultat översattes till svenska och 

sammanfattades utifrån studiens syfte. Utifrån ramverkets trestegsmodell identifierades 

och färgkodades resultatet i artiklarna i tre färger efter följande indelning: val, alternativ 

och beslut. Därefter översattes det färgkodade materialet i ett nytt dokument med citat 

som stärkte resultatet. Det färgkodade materialet skrevs ut och sammanfördes i mindre 

hanterbara kategorier utifrån trestegsmodellen. De färgade kategorierna klipptes ut och 

fästes på ett större pappersark utifrån begreppen val, alternativ och beslut för att uppnå 

överskådlighet samtidigt som kategorierna lästes och återkopplades i sina sammanhang 

för att säkra innebörden av kategorierna.  

Artiklarnas undersökningsgrupp granskades avseende kvaliteten utifrån en guide för 

kritisk granskning (Polit, Beck 2012). Följande frågor ställdes: Är populationen 

beskriven? Är inklusionskriterierna specificerade? Vilken typ av urval användes? Hur 

rekryterades deltagarna till urvalet? Är urvalet tillräckligt detaljerat beskrivet? Var 

möjliga felkällor/svagheter gällande urvalet identifierade av forskarna? Utifrån dessa 

frågor bedömdes kvalitén vara otillräcklig, otillfredsställande, tillfredsställande eller 

adekvat.  

 

3.7 Forskningsetiska överväganden 
 

Vid genomförandet av litteraturstudien togs hänsyn till relevanta etiska överväganden 

genom att de personer som deltagit i studierna skyddats från skada och kränkning. Fakta 

presenterades noga utifrån de texter som ingick i studierna genom att referera korrekt 
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och inte heller plagiera eller omarbeta de studier eller arbeten som ingick. Studierna 

som ligger till grund för refererade artiklar hade samtliga granskats och godkänts av 

etisk kommitté. Alla inkluderade artiklar har redovisats. Resultatet presenteras 

oberoende om det stöder/inte stöder vårt problemområde. Våra subjektiva synpunkter 

ingår inte i resultatet. 

 

4. Resultat  
 

I denna litteraturstudie granskades elva artiklar. Resultatet presenteras i löpande text 

utifrån formulerade frågeställningar som svarar på studiens syfte. Inkluderade artiklar 

redovisas i tabellform (bilaga 1). Granskning av kvaliteten avseende 

undersökningsgrupp redovisas i löpande text samt i tabellform (bilaga 2). Resultatet av 

artikelgranskningen utifrån begreppen i trestegsmodellen: val, alternativ och beslut 

visade återkommande gemensamma kategorier. Betydelsen av kategorierna växlade 

mellan de olika begreppen i trestegsmodellen. Faktorer som påverkar val av behandling 

beskrivs som viktigast i början av beslutsprocessen. Vid granskningen av artiklarna 

framkom upprepade upplevelser som sorterades in i följande kategorier: information, 

emotioner, kommunikation och psykosocialt stöd. Frågeställningarna besvarades utifrån 

begreppen i trestegsmodellen under varje kategori (Figur 2). 

 

Hur vill bröstcancerpatienter vara informerade för att uppleva delaktighet inför val av behandling? 

 

       Val       Alternativ        Beslut 

      

   Beslutsstöd  

      

 

Information 

få förberedande 

information 

 

 få utbildande information  få förankrande 

information 

Emotioner individuella 

preferenser 

 hämmade/stärkande 

preferenser 

 

 bekräftade preferenser 

Kommunikation __________  uppleva bekräftande 

kommunikation 

 

 uppleva stödjande 

kommunikation 

Psykosocialt stöd få inledande stöd  få bekräftande stöd 

 

 stärkande relationer 
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Hur upplever bröstcancerpatienter delaktighet vid val av behandling? 

  

              Val      Alternativ        Beslut 

      

   Beslutsstöd  

      

 

Information 

 

få förväntad information 
 

  

få beskrivande 
information 

  

_____________ 

Emotioner sårbarhet  bekräftande relation 

 

 självbekräftelse 

Kommunikation 

 

styrd kommunikation  bekräftande 

dialog 

 

 stärkande dialog 

 

Psykosocialt stöd 

 

villkorslöst stöd  bekräftande stöd  beslutsstärkande stöd 

Figur 2. Sammanställning över hur bröstcancerpatienter vill vara informerade för att uppleva delaktighet samt hur det upplever sin 
delaktighet vid val av behandlig. 

 

4.1 Hur bröstcancerpatienter vill vara informerade för att uppleva 

delaktighet inför val av behandling 
 

4.1.1 Upplevelse av information 

 

Val – få förberedande information  

Vid den initiala beslutsprocessen upplevde kvinnorna att det var viktigt att i lugn och ro 

ta till sig och fokusera på inhämtad information (Lally 2009). När kvinnorna inte visste 

något om sjukdomen och behandlingsval före diagnos värdesatte de möjligheten att 

förbereda sig med information då de var mycket engagerade i sin hälsa (Pieters et al. 

2012). Kvinnorna upplevde att de kunde förbereda sig inför val av behandling genom 

att själva påverka mängden och tiden för information (Lally 2009, Gorman et al. 2011) 

 

Alternativ – få utbildande information 

Att söka information stärkte kvinnans självbild av att vara så aktiv och informerad som 

möjligt. Kvinnorna använde inhämtad kunskap till att förbereda sig inför konsultationen 

med läkaren och det hjälpte dem att formulera frågor om symtom och behandling 

(Grimsbo et al. 2012, Lally 2009). Kvinnor som nyligen diagnosticerats med 

bröstcancer var inte enbart positiva utan även entusiastiska över hjälpen beslutsstödet 

gav. Det hjälpte kvinnorna att ha en mer aktiv roll tillsammans med 

sjukvårdspersonalen (Jones et al. 2013). Skriftlig och verbal information vid upprepade 

tillfällen hjälpte kvinnorna att förstå många nya fakta (Pieters et al. 2012, Caldon et al. 

2011). Utbildningsmässigt material var ett av kvinnornas önskemål för att hjälpa dem 

under processen av att värdera behandlingsalternativ. Anatomiska illustrationer av 

bröstet i broschyrer var användbart och hjälpte dem att formulera frågor inför 
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konsultationen (Wong et al. 2011, Pieters et al. 2012). Det kan vara viktigt att kvinnor 

med bröstcancer träffas för att utbyta erfarenheter vilket styrker deras 

informationsbehov. Information användes för att granska behandlingsalternativ för att 

därefter ta beslut om meningsfull behandling (Pieters et al. 2012). Andra kvinnors 

berättelse kunde i vissa fall vara stressande och undveks därför (Kreling et al. 2006). 

Vissa föredrog personlig information andra önskade minimalt med information för att 

inte bli påmind om cancer (Lally 2009). Utifrån det individuella informationsbehovet 

valde vissa kvinnor att inte själva söka information utan de var inriktade på resultatet av 

behandlingen (Weber, Solomon & Meyer 2013). När patienter tillfrågades om 

delaktighet uttryckte de ett starkt behov av specifik information om konsekvenserna av 

behandlingen, behandlingsdetaljer samt prognos. Några patienter påpekade betydelsen 

av patientcentrerat förhållningssätt. Genom att läkaren lyssnade och svarade på 

patientens frågor kunde patienterna uttrycka oro och få den mängd av information de 

önskade för att hjälpa dem att hantera situationen (Wong et al. 2011, Weber, Solomon 

& Meyer 2013, Gorman et al. 2011). Kvinnorna värderade informationen och flera av 

dem sade att de var benägna att följa sina vårdgivares rekommendationer men uttryckte 

ändå en önskan om att vara välinformerade (Wenzel, Shaha 2008).  

 

Beslut – få förankrande information 

 

Att använda beslutsstöd tillsammans med en sjuksköterska eller läkare för att undersöka 

fördelar och nackdelar med behandlingen hjälpte kvinnorna att få insikt i att ta 

behandlingsbeslut (Jones et al. 2013). Kvinnorna kände stöd i andra kvinnors 

erfarenheter för att ta behandlingsbeslut, även om de aldrig tidigare träffat kvinnorna 

(Lally 2009).  

 

4.1.2 Emotioner 

 

Val – individuella preferenser 

Kvinnorna ville förbereda sig med allt som gick om sjukdomen och behandling för att 

uppleva kontroll (Pieters et al. 2012). Vid förberedelse upplevde kvinnorna det 

stressande att ta sig igenom all tillgänglig information då informationen inte var specifik 

för den enskildes situation (Kreling et al. 2006). Kvinnornas tidigare erfarenheter av 

personliga kontakter med cancersjuka gjorde att synen på behandlingar påverkades ur 

olika aspekter och beskrevs som skrämmande (Kreling et al. 2006).   
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Alternativ – hämmande/stärkande preferenser 

Vid förberedelse med hjälp av beslutsstöd upplevde nyligen diagnosticerade kvinnor 

med bröstcancer entusiasm och positivitet över den hjälp de fick (Jones et al. 2013). För 

mycket information upplevdes skrämmande och oroande vid förberedande övervägande 

om behandlingsalternativ. Förberedande information från läkaren värdesattes mest. 

Vissa kvinnor upplevde att den information de fick genom att läsa material om sjukdom 

och behandling var skrämmande och störande (Kreling et al. 2006). Att förbereda sig 

genom att söka råd och rekommendationer från familj och vänner rapporterades vara 

kontraproduktivt om kvinnorna kände sig pressad att inta en mer aktiv roll än vad de 

kände sig bekväma med (Wenzel, Shaha 2008). 

 

Beslut – bekräftande preferenser 

Genom att förbereda sig med information upplevde vissa kvinnor ökad kontroll över 

relationen med läkaren. Det stärkte möjligheten att ta rätt beslut (Grimsbo et al. 2012). 

Kvinnorna kände sig uppmanade att ta snabba beslut över behandlingar som hade 

kortvariga och långvariga konsekvenser. De kände sig oförberedda och jämförde sin 

känsla av sårbarhet som hjälplösheten hos ett litet barn (Pieters et al. 2012).   

Vissa kvinnor önskade få kontakt med kurator eller psykolog för att hjälpa dem att 

komma tillrätta med sin stressupplevelse och förbereda sig inför behandlingsbeslut 

(Wong et al. 2011). 

 

4.1.3 Kommunikation 

 

Val 

Fanns inte beskrivet i granskade artiklar. 

 

Alternativ – uppleva bekräftande kommunikation 

Kvinnorna använde informationen de tillgodogjort sig genom beslutsstöd för att 

förbereda sig inför konsultationen med läkaren, och att hjälpa dem kommunicera frågor 

om symtom och behandling (Grimsbo et al. 2012). De kände sig uppmärksammade, 

respekterade och engagerade när deras frågor besvarades. De beskrev incidenter när de 

fick möjlighet att engagera sig i en dialog där frågor och svar ökade deras kunskap om 

bröstcancer och behandlingar och underlättade förberedelseprocessen (Pieters et al. 

2012). Tydlig kommunikation betydde att vårdgivaren skulle hjälpa patienterna att 

förstå den medicinska terminologin och det logiska med behandlingarna. Kvinnorna 
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ville veta konsekvenserna av behandlingen och prognosen. Patienter ville också veta 

skälen bakom behandlingsdetaljer såsom varför antalet av strålbehandlingar varierar. 

Tillgång till utbildnings material och beslutsstöd var ett av patienternas önskemål för att 

hjälpa dem under processen av att förbereda sig. Materialet underlättade för kvinnorna 

att formulera frågeställningar vid kommunikationen med läkaren (Wong et al. 2011). 

Kvinnorna uppskattade känslan av att läkaren gav dem tid att ställa frågor och få dem 

besvarade i förståeliga termer. De flesta kvinnorna beskrev läkaren som en viktig 

informationskälla och någon de kunde kommunicera sina problem med (Gorman et al. 

2011).  

 

Beslut – uppleva stödjande kommunikation 

Gifta kvinnor förberedde sig genom att fråga sin make angående behandlingsbeslutet. 

Responsen från denne var ett stöd men kvinnan tog själv beslutet (Lally 2009). Många 

kvinnor beskrev att de hade en god kommunikation med sin läkare. Det innebar den 

mängd av tid som spenderats med dem, förklaring av behandlingsval, lugn dialog om 

skrämmande biverkningar vid olika behandlingar fick dem att känna sig förberedda 

inför behandlingsbeslutet (Kreling et al. 2006).   

 

4.1.4 Psykosocialt stöd 

 

Val – få inledande stöd 

Inledningsvis vid förberedelse av behandlingsbeslut berättade kvinnorna om sin diagnos 

för utvalda i omgivningen för att undvika oönskade råd om behandlingar. Många 

kvinnor upplevde att de fick stöd från familj och vänner vid val av kirurgisk behandling, 

oavsett vilket val de själva gjort (Lally 2009). 

 

Alternativ – få bekräftande stöd 

Ett sätt att förbereda sig vid behandlingsöverväganden var att bjuda med andra kvinnor 

som nyligen genomgått behandling mot bröstcancer. Deras upplevda erfarenhet gjorde 

att kvinnorna kunde ställa relevanta frågor (Pieters et al. 2012). Kvinnorna upplevde att 

interaktioner med vårdgivaren, familjen och vänner påverkade dem och förberedde dem 

vid beslutstagandet om behandling (Lally 2009). Vid förberedande information om 

behandlingsalternativ uppskattade kvinnorna att få psykosocialt stöd (Wong et al. 

2011). 
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Beslut – stärkande relationer 

Kvinnorna sökte stöd från olika sociala sammanhang när de förberedde sig inför 

behandlingsbeslutet. De frågade sina makar men kvinnorna tog själva 

behandlingsbeslutet. Makarnas synpunkter upplevdes dock som ett stöd (Lally 2009). 

Vid beslut om behandling är familjemedlemmarna viktiga. Kvinnorna beskriver att till 

exempel barnbarnen får dem att värdera behandlingarna annorlunda (Kreling et al. 

2006). Behovet av kontakt med kurator eller psykolog för att hantera psykosociala 

besvär uttrycktes av några kvinnor. Det var betydelsefullt att få information om 

psykosocial terapi (Wong et al. 2011).  

 

4.2 Bröstcancerpatienters upplevelser av delaktighet vid val av behandling 
 

4.2.1 Upplevelse av information 

 

Val – få förväntad information 

Inledningsvis i beslutsprocessen upplevde kvinnorna att det var viktigt att ges tid och 

möjlighet att inhämta övergripande information samt att få informationen vid rätt 

tidpunkt för att kunna vara delaktiga vid behandlingsval (Lally 2009). De beskrev att 

det även var viktigt att bli informerade om tillgängliga val (Caldon et al. 2011, Gorman 

et al. 2011). Bristfällig information om val beskrevs av flera kvinnor vilket resulterade i 

att de valde det läkaren presenterade och inte efter egna preferenser (Kreling et al. 

2006). Informationen förväntades vara individuellt anpassad, lättillgänglig och tydlig 

för möjlighet till delaktighet.  Kvinnorna beskrev samtidigt att de undvek för mycket 

information då de kände sig överväldigade (Lally 2009). 

 

Alternativ – få beskrivande information 

Upplevelse av individuell information beskrivs som nödvändig för att möta olika 

beslutsstilar, behov och undvika irrelevant information (Kreling et al. 2006, Wong et al. 

2011, Gorman et al. 2011). När patienten blir presenterad flera alternativ kan 

informationen upplevas överväldigande (Wong et al. 2011). När det är frågan om att ge 

mer detaljerad information om alternativ finns flera tydliga beskrivningar av upplevelser 

av delaktighet där beslutsstöd underlättar och spar tid och ger goda möjligheter till 

förberedelse (Grimsbo et al. 2012, Jones et al. 2013, Wong et al. 2011). Visuellt stöd, 

skriftlig och verbal information upplevs vara positivt samtidigt som det kan upplevas 

negativt, som en påminnelse av cancersjukdomen (Lally 2009, Pieters et al. 2012). 
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Olika informationskällor upplevs på olika sätt. Kvinnorna beskriver att information från 

vårdgivaren är en specifik och övertygande informationskälla (Pieters et al. 2012, 

Kreling et al. 2006, Wenzel, Shaha 2008). Eventuella föreställningar avdramatiserades 

när informationen gavs direkt av sjukvårdspersonal (Wenzel, Shaha 2008, Gorman et al. 

2011). Information från andras berättelser och erfarenheter upplevdes positivt men 

ibland även negativt (Pieters et al. 2012, Wenzel, Shaha 2008). Klar och koncis 

information med konkreta exempel som hjälpte kvinnorna att hantera sin situation 

upplevdes positivt. Kvinnorna ville ha en rak och tydlig information om prognos och 

behandlingsupplägg (Wong et al. 2011, Pieters et al. 2012).  

 

Beslut 

Fanns inte beskrivet i granskade artiklar. 

 

4.2.2 Emotioner 

 

Val – sårbarhet 

Att få diskutera behandlingsval upplevdes positivt och som en trygghet (Moumjid et al. 

2003). Öppen och omfattande information som gav möjlighet till val gjorde att 

kvinnorna kände sig delaktiga utan tvång (Caldon et al. 2011). Kvinnorna kände sig 

uppmanade att ta snabba beslut över behandlingar som hade kortvariga och långvariga 

konsekvenser. De kände sig oförberedda och jämförde sin känsla av sårbarhet med ett 

barns hjälplöshet (Pieters et al. 2012). Information som gavs utan valmöjlighet eller som 

en rekommendation av läkaren gjorde att kvinnor kände sig styrda i sina beslut. Även 

presentationen av olika behandlingar styrde kvinnornas val (Caldon et al. 2011). När 

behandling valdes utan att lyssna in kvinnornas preferenser upplevdes en känsla av att 

känna ånger till taget beslut (Gorman et al. 2011, Caldon et al. 2011, Kreling et al. 

2006). När kvinnorna i lugn och ro kunde ta till sig och läsa information före det 

kirurgiska ingreppet gav det en känsla av tillfredsställelse. Det kunde även göra att 

kvinnorna kände sig överväldigade (Lally 2009). 

 

Alternativ – bekräftande relation 

Kvinnorna kände tillit till läkaren då den sågs som en viktig källa till information. 

Någon de kunde räkna med att förtroendefullt kunna diskutera sina problem med och 

som kunde svara på deras frågor (Gorman et al. 2011). Läkarens sätt att agera gjorde att 

kvinnorna kände sig omhändertagna och kände tillit (Lally 2009). Kvinnorna upplevde 



 

18 

 

sig bekräftade när läkaren talade direkt till dem och ställde sammanfattande följdfrågor 

(Lally 2009). Envägskommunikation från läkaren gjorde att kvinnorna inte kände sig 

bekräftade (Caldon et al. 2011). Några patienter påpekade betydelsen av patient-

centrerat förhållningssätt. Kvinnorna ville att läkarna skulle förstå känslorna och 

upplevelserna som fanns runt bröstcancerdiagnosen och behandlingen och inte bara se 

kvinnorna utifrån deras sjukdom och symtom. Genom att lyssna och svara på 

kvinnornas frågor kunde de uttrycka oro och få den mängd information de önskar för att 

hjälpa dem att hantera situationen. Detta beskriver kvinnorna som ett empatiskt 

förhållningssätt (Wong et al. 2011). Kvinnorna kände sig uppmärksammade, 

respekterade och engagerade när deras frågor besvarades av läkare (Pieters et al. 2012, 

Lally 2009). Att konstant söka information var kopplat till kvinnornas rädsla och oro 

om de fick tillgång till den bästa möjliga behandlingen (Grimsbo et al. 2012). För att 

minska oro och ångest valdes den behandling som gjorde att hela bröstet opererades 

bort samt även kompletterande behandling för att förbättra resultat på lång sikt (Caldon 

et al. 2011).  

Att aktivt söka information stärkte kvinnornas självbild av att vara så aktiva och 

informerade som möjligt (Grimsbo et al. 2012). En kombination av olika influenser 

såsom familjemedlemmar, vänners upplevelser, vårdgivares råd, informationssökning, 

familjehistoria och självförtroende stärker upplevelsen av trygghet hos kvinnorna 

(Weber, Solomon & Meyer 2013). Kvinnorna vill undvika att ångra sina beslut genom 

att få tid att tänka igenom behandlingsrelaterade konsekvenser (Gorman et al. 2011). 

Upplevd misstro till sjukvården hanterades genom att ta kontroll i form av sökningar i 

beslutsstöd (Grimsbo et al. 2012). Kvinnor valde den operation som verkade vara minst 

störande, orsakade minst avbrott i livet och gav minst påverkan på åtaganden under 

behandlingen. Det kunde också innebära en potentiell påverkan på kroppsuppfattningen 

och sexuella relationer. Bröstbevarande kirurgi var extremt viktigt eftersom det inte 

påminde kvinnorna om bröstcancerdiagnosen på samma sätt som när hela bröstet 

opererades bort (Caldon et al. 2011).  

 

Beslut – självbekräftelse 

Oro för förändrad kroppsuppfattning och rädsla för återfall styrde behandlingsbeslutet 

och vissa kvinnor pendlade mellan dessa (Caldon et al. 2011). En kvinna beskrev hur 

hon själv tog beslut om behandlingen för att inte belasta någon annan om beslutet inte 

visade sig vara optimalt (Pieters et al. 2012). Kvinnorna tog sina egna beslut oavsett om 
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de kände att kirurgen höll med i deras val eller om de hade valt efter kirurgens inrådan. 

De kände sig bekväma med det egna beslutsfattandet utifrån förtroendet de kände för 

kirurgen (Lally 2009).  

Flera kvinnor hävdade att deras egen efterforskning var det primära bakom behandlings 

beslutet och det återspeglade förtroendet för den egna förmågan att ta eget beslut om 

behandling (Caldon et al. 2011, Weber, Solomon & Meyer 2013). En del kvinnor 

beskrev att tillit till läkare gjorde att de helt förlitade sig på dennes beslut, de såg 

läkaren som en pålitlig källa av expertis inom bröstcancer och lämnade därför över 

beslutet (Weber, Solomon & Meyer 2013, Gorman et al. 2011, Wenzel, Shaha 2008). 

God kommunikation med läkaren där kvinnorna blev bekräftade i sin oro över 

behandlingsrelaterade biverkningar underlättade för dem att vara delaktiga i 

behandlingsbeslut (Kreling et al. 2006). Kvinnor beskriver olika känslor om 

upplevelsen av att vara involverad i behandlingsbeslutet speciellt när det inte var i linje 

med läkarens (Caldon et al. 2011). 

 

4.2.3 Kommunikation 

 

Val – styrd kommunikation 

Ett återkommande tema var att kvinnorna kände att de inte hade något behandlingsval. 

De blev tillsagda vad de skulle göra och gjorde det. Många föredrog detta sätt. Andra 

kvinnor sa att de hörde att läkaren lade fram flera valmöjligheter men fortfarande kände 

att de inte hade något val. Vissa kvinnor upplevde att läkaren inte hade tid eller var 

tillräckligt lyhörd (Kreling et al. 2006). Flera kvinnor beskrev att läkaren inte lyssnade 

till deras preferenser då läkaren endast kommunicerade sitt eget behandlingsval (Caldon 

et al. 2011). 

 

Alternativ – bekräftande dialog 

En förutsättning för att vara delaktig vid behandlingsbeslutet var att vara förberedd med 

hjälp av olika beslutsstöd vid kommunikation av olika alternativ med läkaren (Grimsbo 

et al. 2012). För att få information användes i vissa fall en interaktion genom att ställa 

frågor så att kvinnorna kunde granska behandlingsalternativen och sen ta beslut om 

behandlingar som var meningsfulla. De flesta kvinnorna ville ha information från 

läkaren. Deltagarna kände sig uppmärksammade, respekterade och engagerade när deras 

frågor besvarades (Pieters et al. 2012). Många kvinnor beskrev god kommunikation 

med läkaren i form av mängden av tid som spenderades med dem, förklaring av 
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behandlingsalternativ, lugn dialog om skrämmande biverkningar vid olika behandlingar 

(Kreling et al. 2006). En kvinna beskrev att kirurgens uppförande fick henne att känna 

sig omhändertagen och upplevde tillit vilket hjälpte henne att besluta sig om det 

kirurgiska alternativ hon trodde att kirurgen föredrog (Lally 2009). Kvinnor upplevde 

fördelar i att kunna bli bekräftade av att de förstått given information men även 

nackdelar, rent av obehag av ett förlängt läkarbesök. Detta var mest påtagligt när 

patienten uttryckte behandlingspreferenser som inte var helt i linje med läkarens. 

Patientens uppfattning om vidden av sjukdomen och vilken behandling de skulle 

genomgå influerades av hur vårdgivare betonade eller minimerade vissa karaktäristika 

av cancer (Caldon et al. 2011). Flera av de äldre patienterna beskrev att 

kommunikationen med onkologen önskades vara tydlig och rak angående 

behandlingens fördelar och nackdelar. Tydlig kommunikation betyder också att läkare 

ska hjälpa patienter att förstå den medicinska terminologin och det logiska med 

behandlingsbeslutet. Patienterna ville veta skälen bakom behandlingsdetaljer, 

konsekvenserna av behandlingen och prognosen (Wong et al. 2011).  

 

Beslut – stärkande dialog 

Beslutsstödet var en hjälp för kvinnorna att kommunicera sina preferenser med läkaren. 

Utan stödet upplevde de att de inte hade haft insikten om hur de klart skulle kunna 

uttrycka sina önskemål vid behandlingsbeslutet (Jones et al. 2013). Kvinnorna upplevde 

kommunikationen med läkaren positiv om de blev bekräftade och fick ett empatiskt 

bemötande. Uppföljande frågor av läkaren upplevdes förtroendeingivande. I motsats 

beskrev kvinnor att ett okänsligt bemötande av läkaren inte accepterades. Det skulle 

tydligt framgå vid mötet vilken erfarenhet läkaren hade för att nå en trygg 

kommunikation inför behandlingsbeslutet (Pieters et al. 2012). 

 

4.2.4 Psykosocialt stöd 

 

Val – villkorslöst stöd 

Oavsett vilket behandlingsval som kvinnorna gjorde upplevde de att läkarens stöd ingav 

självförtroende. Att selektivt berätta om sin diagnos visade sig vara framgångsrikt då de 

flesta kvinnorna upplevde stöd från familj och vänner gällande kirurgiska val, oavsett 

vilket val de själva gjorde (Lally 2009).  
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Alternativ – bekräftande stöd 

En kvinna beskrev att kirurgens bemötande fick henne att känna tillit och att vara 

omhändertagen, det hjälpte henne att besluta sig om det kirurgiska alternativet (Lally 

2009). 

En annan kvinna betonade att hon inte fick information om psykosocial behandling och 

skulle ha uppskattat att ges det alternativet för att få stöd i beslutsprocessen. Några 

patienter påpekade betydelsen av patientcentrerat förhållningssätt. Kvinnorna ville att 

läkarna skulle förstå känslor och upplevelser som fanns runt bröstcancerdiagnosen och 

behandlingen och inte bara se kvinnorna utifrån deras sjukdom och symtom (Wong et 

al. 2011). 

 

Beslut – beslutsstärkande stöd 

Fertila kvinnor uppgav att de hade mycket goda relationer med sina läkare när de tog 

viktiga behandlingsbeslut. Emellertid blev förhållandet senare ansträngt då vissa 

kvinnor inte fick stöd vid beslut om graviditet. Kvinnor beskrev att brist på stöd från 

läkaren vid behandlingsbeslutet gjorde att de känner sig besvikna och skuldbelagda 

(Gorman et al. 2011).  

Relationen med läkaren var av större vikt än förståelsen av konsultationen. En kvinna 

brydde sig inte om sin begränsade förståelse, istället kände hon sig stärkt av 

relationskomponenten i situationen. De flesta kvinnorna kände stöd från läkarna vid 

behandlingsbeslutet och betonade noga att beslutet inte togs för att få ett godkännande 

(Pieters et al. 2012). Förtroendet för läkaren och sjusköterskan gjorde att många kvinnor 

kände sig bekväma i beslutsfattandet. Förtroendet reducerade kvinnornas önskan om en 

förnyad medicinsk bedömning (Lally 2009). Familjemedlemmar är betydelsefulla för 

äldre kvinnors beslut om behandling, till exempel gjorde barnbarnen att kvinnorna 

värderade valet av behandlingen annorlunda (Kreling et al. 2006). Några kvinnor 

önskade kontakt med kurator eller psykolog för att hjälpa dem att komma tillrätta med 

påfrestningarna relaterade till sjukdomen. En kvinna sa att hon inte hade fått 

information om psykosocial terapi och att hon hade uppskattat det (Wong et al. 2011).  

 

4.3 Artiklarnas kvalitet i förhållande till undersökningsgruppen 
 

I de artiklar som författarna valde att granska beskrevs undersökningsgruppen i samtliga 

11 artiklar. Antalet deltagare i undersökningsgrupperna varierade mellan 10 och 160. I 

nio av artiklarna deltog kvinnor med enbart bröstcancer. I en artikel deltog även män 
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med prostatacancer (Grimsbo et al. 2012) och i ytterligare en artikel deltog 

bröstcancerkvinnor, män med prostatacancer och män och kvinnor med lungcancer samt 

deras närstående (Jones et al. 2013). Bekvämlighetsurval användes i 5 artiklar. Det 

innebar att man valde personer som fanns tillgängliga. Deltagare i en interventionsgrupp 

i en randomiserad studie tillfrågades (Grimsbo et al. 2012, Pieters et al. 2012, Lally 

2009, Kreling et al. 2006, Weber, Solomon & Meyer 2013). Strategiskt urval användes i 

fem artiklar. Deltagare hämtades ur en kliniks planeringsunderlag för besök (Jones et al. 

2013), deltagare som uppfyllde urvalsramen från tre strategiskt valda 

bröstspecialistavdelningar (Caldon et al. 2011). Forskaren på en strålenhet kontaktade 

patienter efter att de hade avslutat strålbehandlingen (Wong et al. 2011). Urvalet 

hämtades från en större randomiserad kontrollerad studie samt medlemmar ur en 

förening (Gorman et al. 2011). Deltagare från två universitetssjukhus och två mindre 

cancercentra (Wenzel, Shaha 2008). Konsekutivt urval användes i en artikel där 

deltagare rekryterades från ett cancercentrum (Moumjid et al. 2003). 

Inklusionskriterierna är beskrivna i samtliga elva artiklar. Svagheter redovisades i åtta 

av artiklarna (Grimsbo et al. 2012, Jones et al. 2013, Pieters et al. 2012, Lally 2009, 

Caldon et al. 2011, Kreling et al. 2006, Wong et al. 2011, Gorman et al. 2011). Felkällor 

identifierades i en artikel (Caldon et al. 2011). I två artiklar beskrevs inte deltagarnas 

ålder (Grimsbo et al. 2012, Moumjid et al. 2003). Det presenterade åldersspannet i 

övriga artiklar är < 30 år till 94 år. Populationen är adekvat beskriven i fem artiklar 

(Jones et al. 2013, Pieters et al. 2012, Weber, Solomon & Meyer 2013, Wong et al. 

2011, Wenzel, Shaha 2008). I de övriga sex artiklarna är populationen tillfredsställande 

beskriven. 

 

5. Diskussion 
 

5.1 Huvudresultat 

 

Det framkom att det var varierande i vilken utsträckning kvinnorna ville informera sig 

inför behandlingsvalet. Behovet av att vara informerad var tydligast i alternativfasen. 

Den emotionella upplevelsen var mångfasetterad och påverkade i vilken utsträckning 

kvinnorna ville förbereda sig. Upplevelsen av kommunikation beskrevs tydligast i 

alternativfasen vid förberedelse inför behandlingsbeslut. Kommunikationen 

underlättade och ökade förståelsen för kvinnorna vid val av behandling. Kvinnorna 

upplevde stöd från andra som genomgått liknande upplevelser eller från vårdgivaren för 
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att kunna uttrycka relevanta frågor vid beslutsfattandet. Tydliga skillnader framkom i 

beskrivningarna av kvinnornas upplevelser av delaktighet i de olika faserna i 

trestegsmodellen. Kvinnornas upplevelse av delat beslutsfattande beskrevs rikligast i 

trestegsmodellens alternativfas. I sammanställningen av resultatet framkom det att 

upplevelsen av information var den mest betydande kategorin vid delaktighet om 

behandlingsbeslut. En del kvinnor ville inte vara delaktiga utan de överlämnade 

behandlingsbeslutet till vårdgivaren medan en del kvinnor föredrog att aktivt söka 

information på egen hand. Det var individuellt i vilken grad kvinnorna själva ville 

inhämta information om diagnos och behandling. Informationsaspekten var tydligast i 

val och alternativfasen. I beslutsfasen beskrevs inte informationsaspekten av 

upplevelsen vid delaktighet lika tydligt. Kvinnorna uttryckte tillit och bekräftelse som 

viktiga faktorer för att kunna vara delaktig. I kommunikationen med vårdgivare var 

bekräftelse och bemötande viktigt vilket inte beskrevs i beslutsfasen. Inhämtandet av 

stöd från både närstående och läkaren var tydligast i beslutsfasen. Kvinnorna ville ha 

kontroll genom användandet av beslutsstöd och genom sin relation till vårdgivaren 

vilket var tydligast i alternativ och beslutsfasen.  

 

5.2 Resultatdiskussion  
 

5.2.1 Hur bröstcancerpatienter vill vara informerade för att uppleva delaktighet inför val 

av behandling 

 

I valfasen var informationen viktig vid kvinnornas förberedande agerande inför 

behandlingsbeslutet. Kvinnorna ville i lugn och ro fokusera och reflektera över 

inhämtad information om diagnos och behandlingsalternativ (Lally 2009). I 

alternativfasen beskrev många kvinnor att utbildande beslutstöd var till stor hjälp för att 

uppnå delaktighet (Lally 2009, Pieters et al. 2012). Vissa kvinnor undvek information 

från beslutsstödet då det påminde dem om sjukdomen och resulterade i att upplevelsen 

av information blev stressande (Lally 2009, Kreling et al. 2006). Samtida forskning 

stärkte de positiva aspekterna av beslutsstöd där både vårdgivare och patienter upplever 

att de blev stärkta i processen av beslutsfattandet (Hollen et al. 2013, Politi et al. 2011). 

Kvinnor beskrev en önskan från vårdgivaren om ett patientcentrerat förhållningssätt för 

att hjälpa dem att hantera sin situation och för att få sitt individuella informationsbehov 

tillgodosett (Weber, Solomon & Meyer 2013, Gorman et al. 2011, Wong et al. 2011). 

Detta är vårdgivarens skyldighet vilket beskrivs av Socialstyrelsen (Sverige. 

Socialstyrelsen 2012). I beslutsfasen uttryckte kvinnor att beslutstödet hjälpte dem att se 
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på beslutet ur olika aspekter (Jones et al. 2013). Patienter blir hjälpta av att granska för 

och nackdelar med behandling för att nå ett beslut vilket stärks i en nyligen genomförd 

studie (Hollen et al. 2013).  Kvinnorna beskriver olika emotionella upplevelser vid 

förberedelser inför behandlingsbeslut i beslutsprocessen. De behöver olika grader av 

emotionellt stöd för att nå ett beslut (Ivanauskiene et al. 2014, Linden et al. 2012, 

Schumacher et al. 2013). De upplevda känslorna beskrevs som skrämmande och 

stressande (Kreling et al. 2006). De psykiska konsekvenserna som en cancerdiagnos 

innebär med kris, ångest och depressiva besvär är beskrivna i en studie (Tobin, Begley 

2008) samt i litteraturen (Carlsson 2007, Cullberg, Bonnevie 2001). Beslutsstödet vara 

både negativt och positivt i alternativfasen. Det beskrevs som skrämmande, oroande och 

störande men vissa kvinnor upplevde även entusiasm och hade en positiv inställning till 

beslutsstödet (Jones et al. 2013, Kreling et al. 2006). Utifrån genomgången litteratur 

beskrivs främst de positiva effekterna av beslutsstöd. I en studie beskrev man att 

beslutsstödet var en betydelsefull komponent i SDM processen då den minskade 

patientens oro och beslutskonflikter (Politi, Studts & Hayslip 2012). 

I beslutsfasen upplevde vissa kvinnor att de var oförberedda och kände sig sårbara inför 

behandlingsbeslutet. Kvinnorna befann sig i kris, fastnade i chockfasen och kunde ha 

svårt att ta till sig given och inhämtad information vilket beskrevs i litteraturen 

(Carlsson 2007). 

I valfasen fann vi inga beskrivande upplevelser av kommunikation. I alternativfasen är 

bekräftelse viktigt. Kvinnorna vill ha respons på inhämtad information och få svar på 

frågeställningar och sina egna preferenser (Gorman et al. 2011, Wong et al. 2011, 

Grimsbo et al. 2012). I SDM modellen styrks patientens rättighet att bli bekräftad när 

det gäller evidens för att uppnå delaktighet (Elwyn et al. 2012). I beslutsfasen var 

stödjande kommunikation från närstående och vårdgivare viktig för att kvinnorna skulle 

uppleva sig väl förberedda inför behandlingsbeslutet (Kreling et al. 2006, Lally 2009). 

En studie beskrev att bröstcancerkvinnor behövde feedback på sina preferenser (Hawley 

et al. 2007) för att uppnå delaktighet och det stärker betydelsen av kommunikation. 

Kvinnor upplevde att stöd från närstående var betydelsefullt i valfasen (Lally 2009). 

Studier visar att patienter behöver stöd i ett tidigt skede eftersom de befinner sig i 

chockfasen (Tobin, Begley 2008). Först i alternativ och beslutsfasen beskriver kvinnor 

att de behöver psykosocialt stöd (Wong et al. 2011) och i interaktion med vårdgivaren 

och närstående upplevde de att de kunde förbereda sig inför beslutsfattandet (Lally 

2009, Kreling et al. 2006). Detta stämmer överrens med aktuell forskning (Ivanauskiene 
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et al. 2014). I början av beslutsprocessen beskrev vissa kvinnor en önskan om att 

läkaren tog behandlingsbeslutet (Kreling et al. 2006). Beslutsfattandet överläts till 

läkaren för att minska bördan på sig själva då de redan är psykiskt överbelastade 

(Wenzel, Shaha 2008). I en studie ville majoriteten av deltagarna vara delaktig i 

beslutsfattandet men i enlighet med resultatet av vår litteraturgranskning upplevde vissa 

kvinnor att beslutet skulle fattas av läkaren (Murray et al. 2007). I alternativfasen 

informerade sig kvinnorna genom att använda beslutsstöd. Kvinnorna upplevde kontroll 

vilket stärkte dem i relationen till vårdgivaren (Grimsbo et al. 2012, Gorman et al. 2011, 

Wong et al. 2011). Denna upplevelse stärks i en studie som beskriver upplevd nytta av 

beslutsstöd (Hollen et al. 2013). I beslutsfasen beskrevs informationssökandet som den 

primära källan bakom behandlingsbeslutet (Jones et al. 2013, Weber, Solomon & Meyer 

2013). För att detta ska bli optimalt krävdes att informationen gavs på ett sätt där 

hänsyn togs till individuella förutsättningar (Matsuyama et al. 2013). 

 

5.2.2 Bröstcancerpatienters upplevelse av delaktighet vid val av behandling 

I valfasen beskrev kvinnorna faktorer som påverkade upplevelsen av information. De 

beskrev betydelsen av tidsaspekten för information, lättillgänglighet och tydlighet för att 

vara delaktiga. Bristfällig information gjorde att kvinnorna överlät beslutet till läkaren 

(Lally 2009, Kreling et al. 2006). Detta bekräftas i SDM modellen där det framgår att 

patienten behöver få information om behandlingens fördelar och risker. Information 

byggs på evidens och ska möta patientens preferenser (Elwyn et al. 2012). Detaljerad 

information kan upplevas överväldigande men även underlättande och tidsbesparande i 

alternativfasen. Behovet betonas av individuellt anpassad information (Grimsbo et al. 

2012, Jones et al. 2013, Wong et al. 2011). Samtida forskning styrker individuellt 

anpassad information (Matsuyama et al. 2013).  I beslutsfasen har kvinnorna redan 

inhämtat information inför behandlingsbeslutet därför finns det inte representerat i 

diskussionen. I valfasen beskrivs den emotionella upplevelsen på olika sätt. Att ges 

möjlighet till delaktighet upplevdes positivt med trygghet och delaktighet utan tvång. 

Kvinnorna upplevde tillfredsställelse vid inhämtning av information i lugn och ro (Lally 

2009, Moumjid et al. 2003). När kvinnorna inte fick tid och möjlighet att sätta sig in i 

behandlingen upplevde de sig vara sårbara, överväldigade och oförberedda att fatta 

beslut. När kvinnornas preferenser inte möttes av vårdgivaren upplevdes en känsla av 

ånger till taget beslut och att de blev styrda i sitt beslut (Gorman et al. 2011, Caldon et 

al. 2011, Lally 2009, Pieters et al. 2012). Det styrktes av en studie där det beskrevs att 
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patienter som var delaktiga i beslutsprocessen hade bättre förutsättningar att ta beslut 

om behandlingen (Brown et al. 2012). I alternativfasen hade läkaren en betydande roll i 

kvinnornas upplevelse av att vara delaktiga i behandlingsbeslutet. Upplevelse av att 

känna tillit och få bekräftelse av läkaren beskrevs återkommande av kvinnorna (Lally 

2009, Pieters et al. 2012). Kvinnorna ville få tid att reflektera över alternativen för att 

säkra beslut om behandling och inte känna ånger. Kvinnorna beskrev en aktiv roll som 

stimulerande och stärkte deras självbild (Grimsbo et al. 2012, Gorman et al. 2011). I 

samtida forskning har tillit till läkaren, reflektion över behandlingsalternativen varit 

faktorer som uppmuntrat till delaktighet (Shepherd, Tattersall & Butow 2008). 

Kvinnorna upplevde att de blev bekräftade av sitt eget agerande och i relationen med 

läkaren vilket stimulerade till delaktighet i beslutsfattandet. Det styrktes i flera av de 

granskade artiklarna (Caldon et al. 2011, Lally 2009, Kreling et al. 2006, Weber, 

Solomon & Meyer 2013, Gorman et al. 2011, Wenzel, Shaha 2008). Kvinnornas 

upplevelser av bekräftelse fanns beskrivna i en artikel som belyser bekräftelsebehovet 

vid behandlingsbeslutet (Politi, Studts & Hayslip 2012). Upplevelse av kommunikation 

med vårdgivaren i valfasen vid beslutsfattandet beskrevs av visa kvinnor som en 

envägskommunikation. Kvinnorna upplevde att de inte hade något val, inte fick den tid 

de behövde och att läkaren inte var tillräckligt lyhörd inför kvinnornas preferenser. 

Andra kvinnor föredrog detta sätt (Caldon et al. 2011, Kreling et al. 2006). Detta är 

motsägelsefullt i relation till vald teoretisk modell som står för ett delat ansvar för beslut 

genom gemensamt informationsutbyte (Elwyn et al. 2012). I alternativfasen upplevde 

kvinnorna att de vill ha en tydlig och rak, bekräftande dialog om behandlingsalternativ. 

Läkarens agerande påverkade kvinnornas upplevelse av delaktighet både positivt och 

negativt (Caldon et al. 2011, Lally 2009, Wong et al. 2011). Vårdgivaren bör vara 

uppmärksam inför patientens preferenser och vara tydlig i sin kommunikation vilket 

framkommer i aktuell forskning (Politi, Studts & Hayslip 2012). Beslutsstöd och ett 

bekräftande, empatiskt och professionellt bemötande upplevdes viktigt i beslutsfasen för 

att kvinnorna skulle kunna kommunicera sina preferenser och uppleva delaktighet i 

behandlingsbeslut (Jones et al. 2013, Pieters et al. 2012). Delat beslutsfattande tydliggör 

vikten av att vårdgivaren ger information utifrån evidens och att patienten ger 

information utifrån sina preferenser för att nå ett ömsesidigt behandlingsbeslut (Politi, 

Studts & Hayslip 2012). I valfasen upplevde kvinnorna ett behov av villkorslöst stöd 

från närstående och vårdgivaren medan behovet styrdes över till bekräftelse av 

vårdgivaren i alternativfasen (Lally 2009, Wong et al. 2011). Det föll sig naturligt att 
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läkaren hade störst roll i alternativfasen då en dialog skapades för att utforska 

kvinnornas preferenser (Elwyn et al. 2012). Behov av psykosocialt stöd upplevdes 

starkast i beslutsfasen men det var främst relationen med vårdgivaren och dennes stöd 

som det beskrevs rikligast (Gorman et al. 2011, Lally 2009, Pieters et al. 2012). I 

modellen SDM bekräftades det genom att det är i denna fas som intrycken förankrades 

med läkaren (Elwyn et al. 2012). Strategin i valfasen inriktades främst i en önskan att 

vara passiv vid behandlingsvalet (Wenzel, Shaha 2008) medan kvinnorna i 

alternativfasen sökte kontroll på olika sätt vid granskandet av behandlingsalternativ 

genom beslutsstöd och stöd från närstående (Grimsbo et al. 2012, Pieters et al. 2012). I 

alternativfasen hade kunskap och information inhämtats om diagnos och 

behandlingsalternativ vilket gjorde att kvinnorna kunde ha ett mer aktivt 

förhållningssätt (Elwyn et al. 2012). Primär kontroll över behandlingsbeslut upplevdes 

stärkande för kvinnorna i beslutsfasen. Vissa kvinnor beskrev dock att de fördrog 

strategin att inte vara delaktiga då läkaren ansågs vara expert och att överlämnandet var 

tidsbesparande (Wenzel, Shaha 2008, Gorman et al. 2011, Weber, Solomon & Meyer 

2013). Det bekräftades av tidigare studier (Caldon et al. 2011, Lally 2009, Kreling et al. 

2006, Weber, Solomon & Meyer 2013, Gorman et al. 2011, Wenzel, Shaha 2008). 

5.2.3 Metodologisk aspekt 

 

I denna litteraturstudie granskade författarna undersökningsgruppen i samtliga 11 

artiklar. Bekvämlighetsurval användes i fem artiklar (Grimsbo et al. 2012, Pieters et al. 

2012, Lally 2009, Kreling et al. 2006, Weber, Solomon & Meyer 2013) och strategiskt 

urval användes i fem artiklar (Jones et al. 2013, Caldon et al. 2011, Wong et al. 2011, 

Gorman et al. 2011, Wenzel, Shaha 2008). Bekvämlighetsurval och strategiskt urval är 

väl grundade urvalsmetoder i kvalitativ forskning (Polit, Beck 2012). Metoden lämpade 

sig väl för att hitta deltagare som kunde beskriva upplevelser i en specifik situation 

vilket var syftet med författarnas arbete. Konsekutivt urval användes i en artikel 

(Moumjid et al. 2003) men används främst inom kvantitativ forskning exempelvis så 

inkluderas personer allt eftersom de blir aktuella (Polit, Beck 2012). Då deltagarna var 

operabla bröstcancerpatienter som skulle få behandling ansågs denna urvalsmetod ändå 

lämplig. Antalet deltagare i undersökningsgrupperna varierade mellan 10 och 160. Tio 

personer är en liten undersökningsgrupp men då de beskrev sina upplevelser rikligt 

valde författarna att ta med dessa artiklar. I nio av artiklarna deltog kvinnor med enbart 

bröstcancer. I en studie deltog även män med prostatacancer (Grimsbo et al. 2012) och i 
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ytterligare en studie deltog bröstcancerkvinnor, män med prostatacancer och män och 

kvinnor med lungcancer samt deras närstående (Jones et al. 2013). Författarna anser att 

det inte påverkade resultatet då upplevelsen av delaktighet i förhållandet till diagnosen 

var tydligt beskriven. Inklusionskriterierna beskrevs i samtliga elva artiklar men det 

skiljde sig i hur utförligt de beskrevs. I en artikel hänvisade författaren 

inklusionskriterierna till en annan artikel (Caldon et al. 2011).  Svagheter redovisades i 

åtta av artiklarna (Grimsbo et al. 2012, Jones et al. 2013, Pieters et al. 2012, Lally 2009, 

Caldon et al. 2011, Kreling et al. 2006, Wong et al. 2011, Gorman et al. 2011). Utifrån 

använd granskningsmall bedömde författarna att svagheterna var adekvat till 

tillfredsställande beskrivna. Detta anser författarna styrker resultatet för granskade 

artiklar. Felkällor identifierades i en artikel (Caldon et al. 2011). Felkällan kan vara att 

tidsintervallet mellan kirurgi och intervju var upp till sex veckor och då beskrevs detta 

som en eventuell felkälla eftersom patienter tenderar att glömma upplevelsen. Då det 

endast är en artikel som beskriver identifierad felkälla bidrar det till ett osäkert resultat. 

I två artiklar beskrevs inte deltagarnas ålder (Grimsbo et al. 2012, Moumjid et al. 2003). 

Det presenterade åldersspannet i övriga artiklar är < 30 år till 94 år. Beskrivning av 

deltagarnas ålder var av betydelse då kvinnorna hade olika prioriteringar i livet och 

erfor olika upplevelser utifrån ålder. Med ett stort ålderspann fås en rikligare 

beskrivning av olika upplevelser vilket stärker resultatet. Populationen är adekvat 

beskriven i fem artiklar (Jones et al. 2013, Pieters et al. 2012, Weber, Solomon & 

Meyer 2013, Wong et al. 2011, Wenzel, Shaha 2008). I de övriga sex artiklarna är 

populationen tillfredsställande beskriven. Utifrån använd granskningsmall bedömde 

författarna att populationen var adekvat till tillfredsställande beskrivna vilket stärkte 

resultatet i granskade artiklar. 

 

5.3 Metoddiskussion 
 

Författarna valde att göra en litteraturstudie med deskriptiv design då detta var 

ändamålenligt för att svara på syfte och frågeställningar när det gällde upplevelser. Vid 

de inledande databassökningarna överrepresenterades studier med kvantitativ ansats 

men då de inte beskrev kvinnornas upplevelser valdes kvalitativ ansats. Detta styrks 

också i litteraturen som rekommenderar kvalitativ ansats som lämpligast vid forskning 

som beskriver upplevelser (Polit, Beck 2012). I databassökningen användes sökord i 

olika kombinationer utifrån antal träffar. Sökorden valdes utifrån studiens syfte. För att 

begränsa sökningarna användes den booleska operatorn AND och där MeSH term inte 
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fanns användes för ämnet specifika söktermer. Detta är en styrka eftersom sökningen 

blev mer preciserad. För att databassökningen skulle generera aktuell forskning inleddes 

sökningarna med tidsbegränsningen fem år men då antal artiklar inte blev 

tillfredsställande inom det intervallet ökades sökningen till inom tio år. I genomgången 

av artiklar framkom det att forskning om delaktighet har pågått under lång tid men 

patienternas upplevelser i samband med delaktighet beskrevs i mindre omfattning. För 

att begränsa och specificera databassökningen så att endast relevanta artiklar framkom 

användes inklusionskriterierna bröstcancerdiagnos, mer än 18 år, kunde beskriva 

upplevelser av delaktighet vid val av behandling. Artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska, humans, högst 10 år gamla (2003-2013), av kvalitativ design, etiskt godkända, 

gratis fulltext samt peer reviewed. Två artiklar innefattade även andra cancerdiagnoser 

men inkluderades ändå. Detta kan ses som en svaghet men då upplevelserna var tydligt 

relaterade till diagnosen ansåg författarna att det inte påverkade resultatet. Då 

författarna valde att inkludera endast artiklar med gratis fulltext via högskolan och 

sjukhusbiblioteket i Gävle kan vissa värdefulla artiklar ha missats vilket kan anses vara 

en svaghet. Att använda sig av artiklar på engelska som översattes av författarna kan 

också anses vara en svaghet. Dock har författarna goda kunskaper i det engelska språket 

vilket är en styrka. De artiklar som inte svarade på studiens syfte eller med enbart 

läkarens upplevelse av delaktighet exkluderades. Det teoretiska ramverket som 

författarna använde vid dataanalys och presentation av resultatet ansåg författarna vara 

en styrka då denna modell är väldokumenterad vid beskrivning av patienters upplevelse 

av delaktighet vid val av behandling. Ramverket vilar på etiska principer och är ett 

verktyg för vårdgivare och patient. Ramverket har varit ett stöd i processen att 

genomföra och presentera resultatet.  

Hela processen att genomföra litteraturstudien gjordes gemensamt av författarna och har 

dokumenterats på gemensam datalagringsplats. Författarna kommunicerade regelbundet 

med handledaren via mailkontakt, telefon och fysiska möten för att diskutera 

fortskridandet av arbetet. Författarna anser det vara en styrka.  

 

5.4 Klinisk betydelse 
 

I vårt arbete som sjuksköterskor på en onkologisk klinik träffar vi ofta patienter som blir 

föreslagna olika behandlingsstrategier mot bröstcancer. Patienter som får möjlighet att 

vara delaktiga vid behandlingsval ges större möjlighet att påverka sin situation vilket i 

sin tur leder till att patienten känner sig trygg och till bättre behandlingsresultat. 
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Delaktighet motiverar och underlättar för patienten att vara följsam i föreslagen 

behandling vilket säkrar kvaliteten på behandlingen. En förutsättning för det är att alla 

professioner runt patienten har insikt och kunskap om hur det ska genomföras. Det är 

därför viktigt att undersöka patienters upplevelser av delaktighet för att utarbeta 

arbetssätt som främjar detta. Föreliggande litteraturstudie beskriver upplevelsen av 

delaktighet och kan därigenom öka förståelsen och förutsättningarna för patienternas 

delaktighet. Sjuksköterskans omvårdandsroll stärks vilket ökar omvårdnadskvaliteten 

och patientsäkerheten. Förslag till fortsatt forskning är att undersöka vilka faktorer som 

gör att patienter inte vill vara delaktiga i behandlingsbeslut för att utarbeta en 

handlingsplan när patienter väljer denna strategi. Fortsatt forskning kan också vara att 

undersöka informationens betydelse och kvaliteten för upplevd delaktighet.  

 

 

6. Slutsats 

  
Upplevelser av SDM beskrivs tydligast i alternativfasen när kvinnorna inhämtar 

information och begrundar behandlingsalternativen för att nå ett tryggt beslut. Det är 

individuellt i vilken grad kvinnorna vill vara delaktiga i behandlingsbeslutet vilket gör 

att vårdgivaren bör vara lyhörd och öppen för kvinnornas preferenser. För att nå 

upplevelse av delaktighet beskriver kvinnorna att det är betydelsefullt att använda 

beslutsstöd i olika former. 
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Bilaga 1: Artiklarnas syfte, design, datainsamlingsmetod och resultat 
Artikelnummer/ Författare/ 

År/Titel/Land 

Studiens syfte Artikelns design Datainsamlings metod Resultat 

Nr 1, Groh. Grimsbø, Gunn H. 

Engelsrud, Cornelia M. Ruland, & 
Arnstein Finset, 2012, “Cancer patients’ 

experiences of using an Interactive 

Health Communication Application 
(IHCA)”, Norway 

Att utforska cancer patienters perspektiv 

av och upplevelser i samband med 
användning av IHCA (interactive health 

communication applications) kallad 

WebChoice i sina hem. 

Fenomenologisk. Djupintervjuer, med interaktions 

perspektiv. 

Flitiga användare av systemet 

anammade WebChoice som en vän i sitt 
liv. Det gav stöd genom deras kamp mot 

cancer. WebChoice blev en integrerad 

del av deras liv som de kunde lita på och 
söka stöd från. WebChoice bidrog till 

ökad förståelse för några av de 

oavsiktliga utmaningar som 

genomförandet av IHCA i den privata 

sfären av svårt sjuka patienter kan 
skapa. Patienterna ska få stöd, och det 

får de ofta, men en IHCA kan också öka 

lidande och osäkerheten.  
 

Nr 2, Randy A. Jones, Richard Steeves, 

Mary E. Ropka,  and Patricia Hollen, 

2013, “Capturing Treatment Decision 
Making Among Patients With Solid 

Tumors and Their Caregivers”, USA 

 

Att undersöka möjligheten och 

acceptansen av att använda ett besluts 

stöd med en interaktiv beslutsprocess 
hos patienter med solida tumörer och 

deras anhöriga under cancer-relaterade 

behandlingar. 

Fenomenologisk. Tagen ur en 

övergripande studie med mixed method 

design. 

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes via telefon eller 

individuellt. 

Resultatet mynnade ut i tre huvudteman: 

(a) beslutsstödet bidrog till att patienten 

och närstående förstod behandlings 
beslut, (b) beslutsstödet hjälpte 

patienten och närstående att vara mer 

delaktiga i beslut om behandling, och 
(c) täta kontakter med 

studiesjuksköterskan var värdefull. 

 

Nr 3, Huibrie C. Pieters,  MarySue V. 

Heilemann, Sally Maliski, Katrina 

Dornig, and Jan Mentes,  2012, 
“Instrumental Relating and Treatment 

Decision Making 

Among Older Women With Early-Stage 
Breast Cancer”, USA 

 

 

Att förstå hur kvinnor i åldern 70 år och 

äldre som nyligen hade genomgått 

behandling för bröstcancer i tidigt 
stadie, upplevde beslutsfattandet om 

behandling. 

Kvalitativ, deskriptiv. Semistrukturerade, individuella 

intervjuer.  

Ett huvudfynd var att styrkan att 

spontant relatera var ett redskap som 

användes till att knyta an till andra 
vilket författarna kallade för 

”Instrumental relating”. Denna process 

grundades i ömsesidig omtanke för sin 
egen del samt för andra. Kvinnorna 

använde tre sätt att relatera till 

delaktighet i behandlingsbeslut: erhålla 
information, tolka sjukvårdspersonal, 

bestämma tillförlitligheten till 

sjukvårdspersonal. Dessa sätt att relatera 
gjordes samtidigt och utan ansträngning. 
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Nr4, Robin M. Lally, 

2009, “In the Moment: Women Speak 
About Surgical Treatment Decision 

Making Days After a Breast Cancer 

Diagnosis”, USA 
 

 

 

 

 
 

 

Att utforska tankar och beteenden före 

behandling hos kvinnor nyligen 
diagnostiserade med bröstcancer om 

deras upplevelse av beslutsfattandet vid 

kirurgisk behandling. 
 

Kvalitativ, deskriptiv.  Öppna och semistrukturerade intervjuer.  Kvinnornas tankar före behandlingen 

samt beteenden relaterade till kirurgiska 
behandlingsbeslut karaktäriserades 

genom bearbetning av information, 

övervägande av val och interaktion med 
andra. Behandlingsvalen begrundades 

och preferenser formades oftast före den 

initiala kirurgiska konsultationen 

Med givna behandlings val och en 

känsla av trygghet förmedlad av 
kirurgen och onkologisjuksköterskorna 

tycktes det att kvinnorna med lätthet 

kom fram till behandlingsbeslut innan 
de lämnade kirurgen. 

 

Nr 5 LJM Caldon, KA Collins, DJ 

Wilde, SH Ahmedzai, TW Noble, A 
Stotter, DM Sibbering, S Holt and 

MWR Reed 

2011, “Why do hospital mastectomy 
rates vary? Differences in the 

decision-making experiences of women 

with breast cancer”,  UK 
 

 

 
 

 

 
 

Att utforska relationen mellan skillnader 

i antalet mastektomier och 
bröstcancerpatienters upplevelse av 

konsultationen och beslutsfattandet med 

specialistläkare. 
 

Kvalitativ. Semistrukturerade intervjuer. 

 

Enheter med få antal mastektomier hade 

markanta skillnader av erfarenheter vid 
beslutsfattandet jämfört med enheter 

med medel/högt antal mastektomier. 

Behandlingsvariationen var associerad 
med patienters perception av den mest 

betryggande och minst störande 

behandlingen; innehållet och stilen av 
erhållen information, nivå av 

patientdeltagandet i beslutsfattandet; 

tiden och processen av beslutsfattandet 
och patientautonomi i beslutsfattandet. 

Bröstbevarande kirurgi genomfördes 

mer sällan när kvinnan fick omfattande 
och mindre ledande information. Det 

gav upplevelse av ökad autonomi, tid 

samt stöd av oberoende beslutsfattande. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 1: Artiklarnas syfte, design, datainsamlingsmetod och resultat 

Artikelnummer/ Författare/ 

År/Titel/Land 

Studiens syfte Artikelns design Datainsamlings metod Resultat 

Nr 7, Barbara Kreling, Melissa I. 

Figueiredo, Vanessa L. Sheppard and 
Jeanne S. Mandelblatt, 2006, “A 

qualitative study of factors 

affecting chemotherapy use in older 
women with breast cancer: barriers, 

promoters, and implications for 

intervention”,  USA 

Att undersöka äldre 

bröstcancerpatienters attityder till 
kemoterapi och faktorer som påverkade 

deras beslut att anamma eller inte denna 

behandlingsform. 
 

Induktiv, kvalitativ.  Fokusgruppsintervjuer. Många kvinnor kände att de inte hade 

något val och gjorde vad doktorn sa åt 
dem att göra. De som sa att de var 

delaktiga i beslutet använde tid att 

utbyta information med sin läkare och 
inkluderade sina familjemedlemmar för 

att nå optimalt beslutsfattande vilket 

ledde till att man valde kemoterapi. Man 

fann två barriärer för att använda 

kemoterapi. De var negativa 
förväntningar över biverkningar och 

brist på information specifikt för 

kvinnans individuella omständigheter. 
Färgade kvinnor rapporterade mindre 

läkarkommunikation och information 

delvis på grund av språksvårigheter och 
upplevda bias; dessa faktorer var 

barriärer till kemoterapi. 

 

 

Nr 11, Kirsten M. Weber , Denise 
Haunani Solomon & Bonnie J. F. 

Meyer, 2013, “A Qualitative Study of 

Breast Cancer Treatment Decisions: 
Evidence for Five Decision-Making 

Styles”,  UK 

Att identifiera mönster av hur 
fundamentala faktorer formar patientens 

besluts stil. Faktorerna beskrivs som 

informations preferenser, förståelse 
bland patienter, patienter och läkares 

involvering i val av en behandling, olika 

sorters stöd patienter får när de står inför 
ett behandlingsbeslut samt 

beslutskonflikt upplevd av patienten. 

Kvalitativ. Semistrukturerade djupintervjuer. I resultatet beskriver författarna att de 
har identifierat fem beslutsstilar: (a) 

medicinsk expert, (b) upplevelse av 

individens egen förmåga, (c) 
relationsinverkan, (d) hämning, och (e) 

konstellation av information. Två 

dimensioner av information (dvs. lågt 
till högt informationsbehov och egna till 

andras preferenser) betonades. 

Nr 13, Jennifer Jing-Wen Wong & 

Laura D’Alimonte & Jan Angus & 
Lawrence Paszat & Barbara Soren & 

Ewa Szumacher, 2011, “What Do Older 
Patients with Early Breast Cancer Want 

to Know While Undergoing Adjuvant 

Radiotherapy?,  Canada 
 

 

Att undersöka informationsbehovet och 

unika upplevelser av bröstcancer hos 
äldre kvinnor (70+) i tidigt stadie, vid 

beslutsfattande om adjuvant behandling. 
 

 

 
 

 

 

Kvalitativ. Fokusgruppsintervjuer. 

En individuell intervju. 

Kvinnorna identifierade sina upplevelser 

och informationsbehov relaterade till 
diagnos, delaktighet vid 

behandlingsbeslut, tid för start av 
behandling och oväntade 

livsförändringar.  Det som man främst 

såg i studien var att kvinnorna hade 
individuellt informationsbehov samt att 

behoven inte var tillfullo uppfyllda. 



 

 

 

Bilaga 1: Artiklarnas syfte, design, datainsamlingsmetod och resultat 

Artikelnummer/ Författare/ 

År/Titel/Land 

Studiens syfte Artikelns design Datainsamlings metod Resultat 

Nr 14, Jessica R. Gorman, Usita, Lisa 

Madlensky, and John P. Pierce, 2011, 
”Young Breast Cancer Survivors: Their 

Perspectives on Treatment Decisions 

and Fertility Concerns”, USA 

Att undersöka hur unga kvinnor tar 

beslut om bröstcancerbehandling och 
betydelsen av oro rörande fertilitet i 

denna process.  

Kvalitativ Telefonintervjuer. Fyra huvudteman identifierades. 1) Jag 

var ung, jag ville göra allt för att leva 
vidare och inte få tillbaka cancern, 2) 

Fertilitets frågor är olika för varje 

kvinna 3) Min onkolog var bra ... en stor 
del i min överlevnad, och 4) De 

berättade inte om mina alternativ och 

jag tänkte inte på fertiliteten förrän det 

var för sent. 

Nr 15, Wenzel J. & Shaha Ml, 2008 

“Experiencing cancer treatment 
decision-making in managed care”,  

USA 

Att undersöka kvinnors uppfattningar 

om och erfarenheter av beslutsfattandet 
för bröstcancerbehandling inom 

managed care organizations (MCOs) 

Kvalitativ, deskriptiv, fenomenologisk. Intervjuer.  Resultaten presenteras som ett enda 

tema: ”beslutskonflikt i managed care”, 
med två olika kategorier: Beslut 

angående (1) MCO:s och (2) 

behandling. För studiedeltagare, var det 
mindre svårt att välja MCO än att 

hantera frågorna om behandlingsbeslut. 

Kvinnor rapporterade att deras 
viktigaste behandlingsrelaterade beslut 

var omgärdat av diagnosen och att välja 

en behandlingsklinik och vårdgivare. 
När en tillfredsställande 

behandlingsklinik och vårdgivare valts 

ut, föredrog dessa kvinnor att lämna 
över behandlings beslutet till sin 

vårdgivare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 1: Artiklarnas syfte, design, datainsamlingsmetod och resultat 

Artikelnummer/ Författare/ 

År/Titel/Land 

Studiens syfte Artikelns design Datainsamlings metod Resultat 

Nr 16, Nora Moumjid , Marie-Odile 

Carre`re , Marie Charavel  
and Alain Bre´mond,2003, ”Clinical 

issues in shared decision-making 

applied to breast cancer”, France  

Att bedöma (1) de kliniska frågor som 

behandlas under medicinskt möte, (2) 
möjligheten att delta i processen med 

delat beslutsfattande i klinisk praxis och 

(3) patienters önskningar beträffande 
frågan ‘vem som bör fatta beslut i bröst 

cancerbehandlingar?’  

 

Kvalitativ pilotstudie. Läkare fyllde i formulär efter 

patientkonsultationer. 
 

(1) Tjugoen patienter deltog i beslutet 

om operation; alla valde konservativ 
behandling; 15 patienter förde sin egen 

talan om kemoterapi (nio valde ingen 

kemoterapi, sex valde kemoterapi). (2) 
Att delta i behandlingsvalet genererade 

oro för en majoritet av patienterna. En 

del var missnöjda eftersom de var 

tvungna att göra ett val och därmed ge 

upp det andra alternativet. Slutligen, var 
några osäkra på att göra rätt val. Ändå 

var de flesta nöjda med den information 

som gavs och möjligheten att delta i 
beslutsprocessen om behandlingen. (3) 

Den totala tiden för hela processen för 

delat beslutsfattande är förenlig med den 
tid som spenderades med patienter med 

sådan allvarlig sjukdom. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2: Urval och undersökningsgrupp 
Artikelnummer/ Författare/  

År/Titel/Land 

Urval Undersökningsgrupp 

Nr 1, Groh. Grimsbø, Gunn H. Engelsrud, 

Cornelia M. Ruland, & Arnstein Finset, 2012, “Cancer 

patients’ experiences of using an Interactive Health 

Communication Application (IHCA)”, Norway 

Bekvämlighetsurval. Inklusionskriterier: interventionsgruppen 

i en randomiserad studie (n=325 bröst-och prostata-cancer 

patienter, som testar effekterna av WebChoice. Alla som blev 

tillfrågade deltog. Intervjuerna genomfördes under perioden 

november 2007 till februari 2008. Exklusionskriterier: finns ej 

beskrivet 

 

Deltagare (n= 10) Bröstcancer (n=6), prostatacancer (n=4). 

Nr 2, Randy A. Jones, Richard Steeves, Mary E. Ropka, and 

Patricia Hollen, 2013, “Capturing Treatment Decision 

Making Among Patients With Solid Tumors and Their 

Caregivers”, USA 

 

Strategiskt urval. Lämpliga deltagare valdes ur en särskild 

förteckning. Urvalet togs ur klinikens planeringsunderlag för 

besök och bestämdes av läkare och studiesköterskan som fått 

särskild utbildning. Inklusionskriterier: PAD definierad 

cancersjukdom, vuxna, deltagande av närstående, förstå 

engelska språket. Bröstcancerpatienter hade speciella kriterier 

relaterade till komplicerade behandlingsstrategier 

(kirurgiskt/medicinskt). Undersökningen pågick under en 

treårsperiod. Exklusionskriterier: Dokumenterade allvarliga 

psykiska problem. 

 

160 individer; 80 patienter med nydiagnostiserad bröstcancer 

(n=22), avancerad prostata cancer (n=19), eller framskridet 

stadium lungcancer (n=39) och deras vårdgivare (äkta hälft) 

(n=80). Populationens karaktäristika är beskrivna i tabellform. 

 

Nr 3, Huibrie C. Pieters, DPhil, MarySue V. Heilemann, Sally 

Maliski, Katrina Dornig, and Jan Mentes, 2012, “Instrumental 

Relating and Treatment Decision Making 

Among Older Women With Early-Stage Breast Cancer”, 

USA 

Bekvämlighetsurval. Reklamblad placerades i väntrum och på 

allmänna platser vid 25 rekryteringsställen i södra 

Kalifornien, inklusive onkologikliniker, mottagningar hos 

privata onkologer, stödföreningar och pensionärscentra. 

Deltagarna erbjöds också att delta genom snöbollsteknik via 

brev och reklam. Kvinnorna ringde författarna från september 

2008 till juli 2009 och valdes ut genom telefonsamtalet. 

Inklusionskriterier: Kvinnor 70 år och äldre som avslutat 

behandling mot tidigt stadie av bröstcancer (senaste 3-15 

månaderna), engelskspråkiga. Exklusionskriterier: 

Sjukdomsstadie IV samt tidigare cancersjukdom. 

Deltagare n=18 bröstcancerkvinnor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2: Urval och undersökningsgrupp 

Artikelnummer/ Författare/ 

År/Titel/Land 

Urval Undersökningsgrupp 

Nr4, Robin M. Lally, 2009,  “In the Moment: Women Speak 

About Surgical Treatment Decision Making Days After a 

Breast Cancer Diagnosis”, USA 

 

Bekvämlighetsurval. Kvinnor rekryterades av en 

specialistsjuksköterska i onkologi från hennes patientgrupp, 

vid ett multispecialiserat bröstcenter i Mellanvästern 

regionen, USA. Konsultationen genomfördes 0-8 dagar efter 

diagnos med undantag av en kvinna som fick sin initiala 

diagnos någon annanstans. Inklusionskriterier: 

Kvinnor diagnostiserade med bröstcancer inom de senaste tre 

veckorna, Stadie 0-II, varit på kirurgisk konsultation med 1 

eller 4 kirurger eller en kirurgonkolog, har blivit presenterade 

inför kirurgiska alternativt, ännu inte genomgått kirurgisk 

behandling, tala och förstå engelska språket, vuxna, vara 

fysiskt och psykiskt kapabel att delta i en intervju. 

Exklusionskriterier: finns ej beskrivet  

 

Deltagare n=18 bröstcancerkvinnor 

Nr 5, LJM Caldon, KA Collins, DJ Wilde, SH Ahmedzai, TW 

Noble, A Stotter, DM Sibbering, S Holt 

and MWR Reed, 2011, “Why do hospital mastectomy rates 

vary? Differences in the decision-making experiences of 

women with breast cancer”, UK 

 

Strategiskt urval. Patienter som uppfyllde urvalsramen från 

tre strategiskt valda bröstspecialistavdelningar i Trent, UK. 

Inklusionskriterier: Beskrivet med hänvisning till annan 

artikel. Författarna hänvisar information om 

rekryteringsprocess och inklusionskriterier till Caldon et al, 

2008. Exklusionskriterier: finns ej beskrivet.  

 

Deltagare n=65 bröstcancerkvinnor 

Nr 7,  Barbara Kreling, Melissa I. Figueiredo, Vanessa L. 

Sheppard and Jeanne S. Mandelblatt, 2006, “A qualitative 

study of factors affecting chemotherapy use in older 

women with breast cancer: barriers, promoters, and 

implications for intervention”, USA 

Bekvämlighets urval. Rekryteringen genomfördes från en 

större nationell studie i Washington, DC. Inklutionskriterier: 

Kvinnor 65 år och äldre, invasiv icke metastaserad bröst 

cancer där cytostatika kunde bli del av behandlingen, 

diagnostiserade i genomsnitt två år före deltagandet (intervall 

1-10 år). Exklusionskriterier: finns ej beskrivet 

 

Delatagare n= 34 bröstcancerkvinnor  

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2: Urval och undersökningsgrupp 

Artikelnummer/ Författare/ 

År/Titel/Land 

Urval Undersökningsgrupp 

Nr 11, Kirsten M. Weber, Denise Haunani Solomon & 

Bonnie J. F. Meyer, 2013, “A Qualitative Study of Breast 

Cancer Treatment Decisions: Evidence for Five Decision-

Making Styles”,  UK 

Bekvämlighets urval. Bröstcanceröverlevare rekryterades 

genom annonsering på ett stort universitetssjukhus i USA, 

Eastern University. Urvalet genomfördes under loppet av ca 4 

månader. Inklusionskriterier: kvinnor som rapporterat om 

erfarenheter av bröstcancer som inträffat inom månader före 

datainsamlingen. Exklusionskriterier: finns ej beskrivet.   

 

 

Deltagare n=44 bröstcancerkvinnor 

Nr 13, Jennifer Jing-Wen Wong & Laura D’Alimonte & 

Jan Angus & Lawrence, Paszat & Barbara Soren & 

Ewa Szumacher, 2011, “What Do Older Patients with Early 

Breast Cancer Want to Know While Undergoing Adjuvant 

Radiotherapy?”, Canada 

 

Strategiskt urval. Forskaren på strålenheten kontaktade 

patienter efter att de hade avslutat strålbehandlingen. 

Deltagarna valde själv fokusgrupp. Inklusionskriterier: 

bröstcancerdiagnos av ER/PR-positiv invasiv bröstcancer, 

kvinna 70 år eller äldre, slutfört strålbehandling, och goda 

kunskaper i engelska. 

Exklusionskriterier: finns ej beskrivet. 

 

Deltagare n=16 bröstcancerkvinnor 

Nr 14,  Jessica R. Gorman, Paula Usita, Lisa Madlensky, and 

John P. Pierce, 2011, ”Young Breast Cancer Survivors: Their 

Perspectives on 

Treatment Decisions and Fertility Concerns”, USA 

Strategiskt urval. Kvinnor i studien rekryterades från flera 

geografiska regioner i USA. Urvalet hämtades från Women’s 

Healthy Eating and Living (WHEL) studie, en multisite 

randomiserad, kontrollerad studie samt genom en lokal filial 

till Young Survival Coalition (YSC). Inklusionskriterier: 

bröstcanceröverlevare (stadium l eller II), kvinnor 40 år eller 

yngre, intresserade av fertilitet. Exklusionskriterier: finns ej 

beskrivet. 

 

Deltagare n= 20 bröstcanceröverlevare 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2: Urval och undersökningsgrupp 

Artikelnummer/ Författare/ 

År/Titel/Land 

Urval Undersökningsgrupp 

Nr 15, Wenzel J. & Shaha M, 2008, “Experiencing cancer 

treatment decision-making in managed care”,  USA 

Strategiskt urval. Kvinnor från 2 universitetssjukhus och två 

community cancer centra i södra USA.  Inklusionskriterier: 

>18 år, förstå skriven/talad engelska, inskrivna i en MCO 

(managed care organization) i 1 år eller mer. Läs-och 

skrivkunnighet ingick som ett kriterium för att säkerställa att 

patienterna förstod skriftligt material som erhållits från 

MCO´s. Tillgång till information om MCO har nämnts som 

en positiv påverkan för inkludering. Exklusionskriterier: finns 

ej beskrivet 

 

Deltagare n=14 bröstcancerkvinnor 

Nr16, Nora Moumjid , Marie-Odile Carre`re , Marie Charavel  

and Alain Bre´mond, 2003,  ”Clinical issues in shared 

decision-making applied to breast cancer”,  France 

Konsekutivt urval. Kvinnor från ett cancercentrum i Rhone-

Alpes regionen i Frankrike. Urvalet genomfördes under en 

fyra månaders period. Inklusionskriterier: operabel 

bröstcancer som behandlats antingen med mastektomi eller 

lumpektomi plus dissektion i armhålan eller sentinel node 

biopsi. Alla patienter inkluderades i studien, oavsett nodalt 

status. Exklusionskriterier: finns ej beskrivet. 

 

 

Deltagare n= 22 bröstcancerkvinnor 

 

 


