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Sammanfattning 

Bakgrund: Bröstcancer är ett stort hälsoproblem världen över och det är den mest 

förekommande cancerformen hos kvinnor. Denna sjukdom ökar i Europa, men 

samtidigt ökar också överlevnaden. Risken att drabbas ökar från 40 års ålder. 

Syfte: Att beskriva erfarenheter av coping och stöd från sjukvården och det sociala 

nätverket under pågående bröstcancerbehandling hos kvinnor över 18 år som överlevt 

bröstcancer, samt att metodologiskt granska hur undersökningsgrupp, urvalsmetod och 

bortfall är beskrivet i granskade artiklar. 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design som baserades på 13 artiklar med både 

kvantitativ och kvalitativ ansats. Artiklarna hittades i databaserna Cinahl och Pubmed. 

Huvudresultat: Kvinnor med bröstcancer upplevde att sjukvården, familj, vänner och 

stödgrupper var viktiga källor för stöd under sin behandling. Ibland upplevde en del 

kvinnor att stödet från sjukvården inte fungerade och vände sig istället till stödgrupper 

där erfarenheter kunde utbytas med varandra. Stödet från familj och vänner hade en 

positiv inverkan på kvinnornas återhämtning, och även det praktiska stödet som 

anhöriga kunde bidra med uppskattades. Dock kunde detta stöd också vara påfrestande 

på grund av att kvinnorna inte ville belasta sina anhöriga. Copingstrategier som 

kvinnorna använde sig av var att söka information, förhandla om arbete för att kunna 

fortsätta arbeta, positivt tänkande, religiös tro, hitta en ny mening, isolering, ignorering 

och förnekande.  

Slutsats: Stöd och coping var två nyckelkomponenter för att kvinnor med bröstcancer 

skulle kunna ta sig igenom behandlingsprocessen. Kvinnorna såg olika på 

komponenterna, vilket stöd som behövdes och vilka copingstrategier de använde och 

som fungerade. Stödet från familjen var viktigt för de flesta kvinnorna, likaså stödet 

från sjukvården. 
 

Nyckelord: Bröstcancer, stöd, coping, bröstcancerbehandling, erfarenheter 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
Background: Breast cancer is a major health problem worldwide and it’s the most 

common cancer in women. This disease is increasing in Europe, but also increases 

survival. The risk increases from 40 years of age. 

Aim: To describe the experiences of coping and support from the health care and the 

social network during breast cancer treatment in women over 18 years who survived 

breast cancer, and also methodologically check how selection of investigation group, 

selection method and falling description in reviewed articles were described.  

Method: A literature-study with a descriptive design that is based on 13 articles with 

both quantitative and qualitative approach. The articles were found in the databases 

Cinahl and PubMed. 

Headresult: Women with breast cancer experienced that caregivers, family, friends and 

support groups were important sources of support during their treatment. However, 

some women felt that the support from caregivers was not working and turned instead 

to support groups where experiences could be exchanged with each other. The support 

of family and friends had a positive impact on women's recovery, and also the practical 

supports that relatives could contribute were appreciated. However, that support could 

also be stressful because women did not want to burden their families. Coping strategies 

that these women used was seeking information, negotiate work in order to continue 

working, positive thinking, belief in God, find a new meaning, isolation, ignoring and 

denial. 

Conclusion: Support and coping were two key components for women with breast 

cancer to get through the treatment process. The women looked different on the 

components, what kind of support they needed and what coping strategies they used. 

The support of the family was important to most women, as well as support from the 

caregivers. 

 

Keywords: Breast cancer, support, coping, breast cancer treatment, experiences 
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1. Introduktion  
1.1 Bakgrund 

Bröstcancer är ett stort hälsoproblem världen över. Det är den mest förekommande 

cancerformen hos kvinnor och är den näst vanligaste av alla typer av cancer. Denna 

cancerform ökar för varje år i Sverige och en tillbakablick på tio och tjugo år visar en 

årlig ökning på 1,4 %. Likt bröstcancer, ökar också andra cancerformer i Europa. Det 

som dock är nämnvärt är att överlevnaden också ökar. Det finns en del faktorer som 

påverkar överlevnaden av cancer. Dessa är till exempel god tillgång till sjukvård och 

behandling, förebyggande arbete som resulterar i tidig prognos, screeningprogram som 

till exempel mammografi samt hög socioekonomisk status. Detta resulterar i att 

personer med cancer som bor i länder med sämre sjukvård och sämre välfärd har en 

mindre chans att överleva sjukdomen, därmed även bröstcancer (Cancerfondsrapporten 

2014). 

 

1.2 Patofysiologi och behandling 

Risken att drabbas av bröstcancer ökar från 40 års ålder och uppåt. Bröstcancer innebär 

att en eller flera tumörer har utvecklats i bröstvävnaden eller i mjölkgången. En tumör 

skapas då kroppens celler börjar dela sig okontrollerat. En normal celldelning skall ske 

under kontrollerade former där nya celler ersätter de gamla, döda cellerna. Ibland sker 

en mutation (förändring i arvsmassan) som kroppen i vissa fall inte klarar av att 

reparera, vilket i sig kan leda till en tumörutveckling i cellen (Ericson & Ericson 2008). 

Denna sjukdom kräver då behandling så som t.ex. kirurgi, strålning och/eller 

cytostatikabehandling. Två olika metoder kan användas vid kirurgi. Antingen 

bortopereras den del av bröstet som är angripen, eller så opereras hela eller båda brösten 

bort, samt lymfkörtelvävnaden i axillen. Detta beror på hur stor tumörväxten är. Det är 

vanligt att strålning används efter kirurgi. Strålningen ges då lokalt mot området där 

tumören funnits. Behandling med cytostatika innebär att med hjälp av läkemedel 

försöka eliminera de maligna cellerna och att uppnå sjukdomsremission (Ericsson & 

Ericsson 2008).  

 

1.3 Stöd 

Stöd är ett centralt begrepp inom omvårdnad då det är en av sjuksköterskans funktioner. 

Att finnas för patienten på både ett emotionellt plan, men också på ett informellt plan är 
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viktigt (Socialstyrelsen 2005). Socialt stöd innebär funktionen eller kvaliteten på de 

relationer som en person har, medan socialt nätverk innebär den sociala struktur av 

relationer en person har. Inom det sociala nätverket räknas både det informella och det 

formella nätverket in. Till det formella nätverket ingår till exempel sjukvården och 

arbetsgivarna, medan det informella nätverket innebär till exempel familj och andra 

anhöriga (Harris Kalfoss 2011). 

 

Det är vanligt att kvinnor med bröstcancer fortfarande kan känna av symtom trots 

avslutad behandling. Exempel på sådana symtom, kan vara orkeslöshet, stickningar och 

domningar i händer och fötter, smärta, sömnsvårigheter och oro/ångest. Därmed krävs 

det att dessa kvinnor får stöd från sjukvården genom professionell rådgivning samt 

information om sjukdomen och eventuella biverkningar (Cheng et al. 2014). 

Sjuksköterskan har en betydande roll i omvårdnadsarbetet där bemötande, stöd och 

information är viktiga begrepp, likaså att möta patientens sjukdomsupplevelse 

(Socialstyrelsen 2005). Som sjuksköterska är det därmed viktigt att ha kunskap om 

sjukdomen, behandling och symtom, men även erbjuda det stöd som kvinnan önskar 

utifrån hennes individuella behov. Sjuksköterskans stöd kan vara att hjälpa kvinnan att 

bevara sin självbild, finnas där för att svara på frågor, men även att vara ett stöd för 

anhöriga (Almås & Myklebust Sorensen 2011). 

 

Alexandersons et al. (2013) studie visar att det inte bara är från sjukvården som 

kvinnorna kan få stöd, utan också genom det sociala nätverket. Många som får 

bröstcancer är fortfarande yrkesverksamma och för att dessa kvinnor lättare skall kunna 

ta sig tillbaka till sitt arbete efter sin behandling krävs stöd från både arbetsgivare och 

arbetskollegor. Det har visat sig att ett gott stöd, genom att finnas där och vara en 

stöttepelare för kvinnan med bröstcancer, ökar kvinnans livskvalitet där känslor som 

hopp, meningsfullhet, glädje och optimism är starka nyckelkomponenter (Casellas-Grau 

et al. 2014). 

  

1.4 Coping  

Likt stöd är också coping ett centralt begrepp inom omvårdnad, eftersom många 

patienter lever under svåra och stressfulla situationer. För att kunna hantera dessa 

situationer är det en fördel att använda sig av olika copingstrategier. Begreppet coping 

kan definieras som kontinuerligt växlande kognitiva och beteendemässiga 
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ansträngningar för att hantera påfrestningar. Påfrestning innebär en situation som är 

belastande, eller som överskrider individens resurser och hotar individens välbefinnande 

(Harris Kalfoss 2011). Det är upp till varje individ vilken copingstrategi som de vill 

använda. Dock har sjuksköterskan och sjukvården en viktig roll att vägleda patienterna 

så att de finner den strategi som passar bäst för dem. Enligt Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) ska sjuksköterskan möta patientens 

sjukdomsupplevelse och lidande och bidra med adekvata åtgärder. Sjuksköterskan ska 

också tillvarata patientens kunskaper och erfarenheter och dessutom bedöma patientens 

förmåga och resurser för egenvård och självhantering. Därför spelar sjuksköterskan en 

viktig roll i vägledning av copingstrategier. 

 

Det finns tre stora grupper inom coping. Dessa är problemfokuserad coping, som 

innefattar målinriktade strategier, meningsskapande coping som innebär att en positiv 

omvärdering skapas, samt emotionellt orienterad coping som innebär att obehagliga 

känslor reduceras genom olika strategier. Under dessa tre huvudgrupper ingår olika 

copingstrategier (Lazarus & Folkman 1985, Folkman 1997). Olika påfrestande 

situationer kräver olika copingstrategier. Om rätt strategi har använts, samt att den har 

fungerat kommer det resultera i att individen får en starkare självuppfattning, en djupare 

förståelse, meningsfullhet, dödsångest reduceras, kraven på individen upplevs som 

mindre hotande, ökad kontroll samt en känsla av samhörighet. Vilken typ av 

copingstrategi som används präglas av individens personlighet och karaktär (Harris 

Kalfoss 2011). 

 

1.5 Problemformulering   

Bröstcancer är en sjukdom som har en viss ökning i Sverige och är den vanligaste 

cancerformen hos kvinnor. Om dessa kvinnor fångas upp i god tid och det inte finns 

någon spridning är prognosen ganska god, med upp till 60-70 % överlevnad, när 

behandlingen har genomgåtts (Ericson & Ericson 2008). Kvinnor som genomgår 

behandling kan bära på många känslor som är svåra att hantera så som rädsla, förändrad 

kroppsbild och osäkerhet (Joulaee et al. 2012). Därmed är det av stor vikt att dem får 

stöd, för att lättare kunna återanpassa sig till sitt normala liv (Rosedale 2009). Utifrån 

detta vill författarna till föreliggande litteraturstudie öka kunskapen och förståelsen om 

vilket stöd kvinnor med bröstcancer behöver, samt vilka copingstrategier de kan 

använda sig av. I och med att detta är den vanligaste cancerformen hos kvinnor kan 
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sjuksköterskan få möta dessa patienter oavsett var i sjukvården de arbetar, och därför är 

det av stor betydelse att sjuksköterskan vet vad kvinnorna kan gå igenom. 

 

1.6 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva erfarenheter av coping och stöd från 

sjukvården och det sociala nätverket under pågående bröstcancerbehandling hos kvinnor 

över 18 år som överlevt bröstcancer, samt att metodologiskt granska hur 

undersökningsgrupp, urvalsmetod och bortfall är beskrivet i granskade artiklar. 

 

1.7 Frågeställningar 

- Hur ser kvinnor med bröstcancer på stöd från sjukvården och det sociala nätverket 

under pågående bröstcancerbehandling? 

- Vilka copingstrategier kan dessa kvinnor använda sig av för att hantera sin vardag? 

- Hur har författarna till granskade artiklar beskrivit undersökningsgrupp, urvalsmetod 

och bortfall av deltagare? 

 

2 Metod 
2.1 Design  

Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design (Polit & Beck 2012).  
  
2.2 Databaser 

Artikelsökningarna har gjorts i databaserna PubMed och Cinahl, via Högskolan i Gävles 

server för databaser. Författarna anser att dessa databaser innehåller relevanta artiklar 

för området omvårdnad samt att de är lätthanterliga att använda, vilket även Polit och 

Beck (2012) anser. 

 

2.3 Sökord, sökstrategier, urvalskriterier och urval 

För att syfte och frågeställningar skulle kunna besvaras krävdes sökningar av artiklar. 

Sökorden som användes för att hitta artiklar för syfte och frågeställningar var breast 

neoplasm, breast cancer, coping, social support, experiences och survivorship. Dessa 

har kombinerats i olika formationer med hjälp av den booleska söktermen AND 

(Willman et al. 2011). En frisökning gjordes sedan i PubMed "Coping strategies breast 

cancer" och en i Cinahl "Breast cancer AND health information AND coping. 
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Inklusionskriterierna för artiklarna i litteraturstudien var artiklar med både kvantitativ 

och kvalitativ ansats, engelskspråkiga artiklar, inte äldre än fem år samt handla om 

kvinnor över 18 år, detta för att få en så stor bredd som möjligt. Dessa var också 

författarnas begränsningar i databasen PubMed. Artiklar som valdes bort och därmed 

var exklusionskriterier var artiklar som inte svarade på syfte och frågeställningar, samt 

de artiklar som inte fanns tillgängliga utan kostnad. Dessa valdes bort för att författarna 

inte ville betala för artiklar, då det fanns många artiklar med bra innehåll som var gratis.  

 

Tabell 1.  Utfall av databassökningar  
Databas Söktermer Antal träffar Valda källor  

(exklusive dubbletter) 
Cinahl Breast cancer AND experiences AND 

survivorship 
39 3 

Cinahl Breast cancer AND coping 316 3 

Cinahl Breast cancer AND health information AND 
coping (frisökning) 

36 2 

PubMed Breast neoplasm (Mesh) AND social support 
(Mesh) 

128 3 

PubMed Coping strategies breast cancer (frisökning) 130 2 

Totalt   13 

 

De titlar som fångade intresse hos författarna, utifrån syfte och frågeställningar, valdes 

ut för vidare granskning av abstraktet. De abstrakt som var relevanta för 

litteraturstudien, sparades ner och lästes igenom för att ytterligare göra en bedömning 

om artikeln fortfarande var av betydelse för det kommande resultatet (Polit & Beck 

2012). Från de 649 träffarna vid sökningarna valdes 13 artiklar ut. De övriga artiklarna 

som valdes bort svarade inte på studiens syfte och frågeställningar. En del av de 

bortvalda artiklarna innehöll studier där deltagarna i undersökningsgruppen både var 

män och kvinnor med bröstcancer, vissa grundade sig på kvinnor med både bröstcancer 

och gynekologisk cancer, eller om att vara närstående till kvinnor med bröstcancer.   

 

2.4 Dataanalys 

Artiklarna printades ut och granskades därefter noggrant, först enskilt och sedan 

tillsammans, för att säkerhetsställa att båda hade uppfattat dem lika. Under den 

gemensamma granskningen markerades delar som författare, år, titel, syfte, 

huvudresultat, design/ansats, datainsamlingsmetod, dataanalys, urvalsmetod, 

undersökningsgrupp och bortfall som redovisas i tabell 2, 3 och 4. Av de artiklar som 
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valdes ut hade tre en kvantitativ ansats, åtta en kvalitativ ansats och två hade både en 

kvantitativ och kvalitativ ansats. En sammanfattning av huvudresultaten skrevs in i 

tabell 3, och därefter diskuterade författarna vilka samband det fanns mellan artiklarna 

för att sedan kunna skapa teman inför kommande resultat. Utifrån sammanfattningen i 

tabell 3, skapades två huvudrubriker Socialt stöd och Coping, med tillhörande tre 

underrubriker till varje huvudrubrik Stöd från sjukvården, Stöd från familj och vänner, 

Stödgrupper, Problemfokuserad coping, Meningsskapande coping och Emotionellt 

orienterad coping. Trots att stöd är en typ av copingstrategi valde författarna att ha det 

som en egen rubrik eftersom det är ett brett begrepp.  

 

För att kunna besvara den metodologiska frågeställningen krävdes en granskning av 

samtliga artiklars metodavsnitt. Metodavsnitten granskades, utifrån 

undersökningsgrupp, urvalsmetod och bortfall av deltagare och redovisas i tabell 4. 

Granskningen utgick från Polit och Becks (2012) hänvisningar i granskning av artiklar. 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Artiklarna som har valts ut har granskats objektivt, vilket innebär att inga personliga 

åsikter har förekommit. Resultatet i litteraturstudien ska spegla verkligheten och därför 

har både positiva och negativa aspekter tagits med för att undvika ett felaktigt resultat. 

Tydliga referenser finns med för alla använda artiklar, detta för att ingen plagiering skall 

uppkomma, samt för att läsarna ska kunna se var informationen går att finna. Till sist 

har författarna också granskat så att studierna i artiklarna har blivit etiskt godkända 

vilket är viktigt enligt Polit och Beck (2012). 

 

3 Resultat 
Resultatet kommer att presenteras i tabeller och löpande text, utifrån frågeställningarna.   
 

Tabell 2. Resultat av artikelgranskning: inkluderade artiklarnas författare, 

publikationsår, titel, design/ansats, datainsamlingsmetod, dataanalys 
Författare, 
Publikationsår 

Titel Design/ansats Datainsamlings
metod 

Dataanalys 

Al-Azri, Al-
Awisi, Al-Rasbi 
& Al-Moundhri 
(2014) 

Coping with a 
diagnosis of breast 
cancer among Omani 
women 

Kvalitativ ansats 
 
Beskrivande design 

Öppna 
intervjufrågor 

Innehållsanalys 
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Ali, Fergus, 
Wright, 
Pritchard, Kiss 
& Warner 
(2014) 

The impact of a breast 
cancer diagnosis in 
young women on their 
relationship with their 
mothers 

Kvantitativ ansats 
 
Design anges inte 
 

Självadministrer
ade enkäter 

Innehållsanalys 
 
Chi-square och 
Fischers exakta test 

Akechi, 
Momino, 
Yamashita, 
Fujita, Hayashi, 
Tsunoda & 
Iwata 
(2014) 

Contribution of 
problem-solving to fear 
of recurrence in breast 
cancer survivors 

Kvantitativ ansats 
 
Design anges inte 

Självadministrer
ade enkäter 

Pearsons 
korrelationskoefficient 
 
Multivariatanalys 
 
Multipel 
regressionsanalys 

Cheng, Sit, 
Chan, So, Chow 
Choi & Cheng 
(2013) 

Social support and 
quality of life among 
Chinese breast cancer 
survivors: Findings 
from a mixed methods 
study 

Kvantitativ och 
Kvalitativ ansats 
 
 
 
Beskrivande design 

Enkäter 
 
Semi-
strukturerade 
intervjuer 

Enkäter: Multivariabla 
regressionsanalyser 
 
Cronbach alpha 
 
Intervju: 
Innehållsanalys 

Doumit, El 
Saghir, Abu-
Saad Huijer, 
Kelley & Nassar 
(2010) 

Living with breast 
cancer, a Libanese 
experience 

Kvalitativ ansats 
 
Fenomenologisk 
design 

Intervjuer Fenomenologisk 
systematisk analys 

Elmir, Jackson, 
Beale & 
Schmied 
 (2010) 

Against all odds: 
Australian women´s 
experiences of 
recovery from breast 
cancer 

Kvalitativ ansats 
 
Fenomenologisk 
design 

Semi-
strukturerade 
intervjuer 

Tematisk analys 
 
Van Manen analys som 
består av en 
trestegsmetod. 

Goldbatt, 
Cohen, Azaiaza 
& Manassa 
(2013) 

Being within or being 
between? The cultural 
context of Arab 
women´s experience of 
coping with breast 
cancer in Israel. 

Kvalitativ ansats 
 
Beskrivande design 

Semi-
strukturerade 
intervjuer 

Tematisk analys 

Kwok & White 
(2011) 

Cultural and linguistic 
isolation: The breast 
cancer experience of 
Chinese-Australian 
women - a qualitative 
study 

Kvalitativ ansats 
 
Utforskande design 

Intervjuer i 3 
fokusgrupper 

Innehållsanalys 

Liao, Chen, Lin, 
Chen, Wang & 
Jane  
(2014) 

Education and 
psychological support 
meet the supportive 
care need of Taiwanese 
women three months 
after surgery for newly 
diagnosed breast 
cancer: A non-
randomized quasi-
experimental study. 

Kvantitativ ansats 
 
Kvasi-
experimentell 
design  

Strukturerade 
frågeformulär/e
nkäter vid 3 
tillfällen 

Variansanalys  
  
Chi-square test  
Fischers exakta test  
Oberoende t-test 
 

Park Tanjasiri, 
Mata’alii, 
Hanneman & 
Sabado  
(2011) 

Needs and Experiences 
of Samoan Breast 
Cancer Survivors in 
Southern California 

Kvalitativ ansats 
 
Beskrivande design 

Öppna 
intervjufrågor 

Innehållsanalys 

Sandberg, 
Strom & Arcury 

Strategies Used by 
Breast Cancer 

Kvalitativ ansats  
 

Semi- 
strukturerade 

Systematisk analys. De 
transkriberade 
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(2013) Survivors to Address 
Work-Related 
Limitations During and 
After Treatment 
 

Utforskande design intervjuer med 
intervjuguide 

intervjuerna och 
kodade innehållet 
utifrån en kodbok med 
olika huvudkategorier. 

Thompson, 
Coleman, 
Colwell, 
Freeman, 
Greenfield, 
Holmes, 
Mathers & Reed 
(2014) 

Preparing breast cancer 
patients for 
survivorship (PREP) - 
A pilot study of a 
patient-centred 
supportive group visit 
intervention 
 

Kvalitativ och 
Kvantitativ ansats 
 
 
 
Design anges inte 

Observationer 
vid fyra stycken 
stödgruppsträffa 
 
Utvärderande 
frågeformulär 
 
Enkäter  
 
Öppna 
intervjufrågor 

Kvalitativ data 
analyserades genom 
tematisk analys. 
 
Kvantitativ: 
Parat t-test  

Witt Sherman, 
Rosedale & 
Haber (2012) 

Reclaiming Life on 
One’s Own Terms: A 
Grounded Theory 
Study of the Process of 
Breast Cancer 
Survivorship 

Kvalitativ ansats 
 
Grundad teori 
design 

Intervjuer Jämförande analys 

 

 

Tabell 3. Resultat av artikelgranskning: inkluderat författare, publikationsår, titel, syfte 

och resultat 
Författare, 
publikationsår 

Titel Syfte Resultat 

Al-Azri, Al-
Awisi, Al-Rasbi 
& Al-Moundhri 
(2014) 

Coping with a 
diagnosis of breast 
cancer among 
Omani women. 

Att identifiera 
copingstrategier 
upplevda av omanska 
kvinnor efter 
bröstcancerdiagnos. 
 

5 huvudteman av copingstrategier 
hittades: 
• Förnekelse 
• Optimism 
• Isolering 
• Religiös tro 
• Stöd av familj, socialt nätverk och 

sjukvård 
Ali, Fergus, 
Wright, 
Pritchard, Kiss 
& Warner 
(2014) 

The impact of a 
breast cancer 
diagnosis in young 
women on their 
relationship with 
their mothers 
 

Att undersöka unga 
kvinnors stödbehov 
från deras mödrar, 
diagnostiserade med 
bröstcancer. 

• Mödrarna är ett viktigt stöd för unga 
kvinnor med bröstcancer.  

• Kvinnorna uppskattade mest det 
vardagliga stödet, så som barnpassning, 
matlagning, inhandling av matvaror, 
skjuts och följe till möten etc. De 
uppskattade också det ekonomiska 
stödet.   

• Stöd från mödrar- skapar optimism, samt 
att kvinnorna lättare accepterar hjälp och 
stöd. De känner sig också starkare 

Akechi, 
Momino, 
Yamashita, 
Fujita, Hayashi, 
Tsunoda & 
Iwata  

Contribution of 
problem-solving to 
fear of recurrence 
in breast cancer 
survivors 

Att undersöka 
patienternas förmåga att 
lösa problem, rädsla för 
återfall samt psykiskt 
lidande hos de som 
överlevt bröstcancer. 

Kvinnorna med problemlösningsförmåga 
har lägre nivåer av ångest, rädsla för 
återfall och depression 
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(2014) 
Cheng, Sit, 
Chan, So, Chow 
Choi & Cheng 
(2013) 

Social support and 
quality of life 
among Chinese 
breast cancer  
survivors: Findings 
from a mixed 
methods study 

Att utforska socialt stöd 
och dess förhållande till 
QOL hos överlevare av 
bröstcancer i Kina. 

Fas 1: 
• Tillfredställande social stöd- bättre 

QOL.  
• Större socialt nätverk resulterade inte i 

högre QOL. 
• Inget samband mellan socialt stöd och 

andligt QOL. 
 

Fas 2: 
• Två huvudkategorier: 
• Sammansättning av socialt stöd 
Typer av socialt stöd- emotionellt stöd och 
informativt stöd. 

Doumit, El 
Saghir, Abu-
Saad Huijer, 
Kelley & Nassar 
(2010) 

Living with breast 
cancer, a Libanese 
experience. 

Att få en djupare 
förståelse för 
upplevelsen hos 
libanesiska kvinnor 
som lever med 
bröstcancer 

Fyra teman framkom: 
• Leva med förlust 
• Leva med skuldkänslor 
• Leva med rädsla och osäkerhet 
• Leva med känslan att man måste veta 

och dela sin kunskap 

Elmir, Jackson, 
Beale & 
Schmied (2010) 

Against all odds: 
Australian women´s 
experiences of 
recovery from 
breast cancer. 

Att skapa insikt i yngre 
kvinnors upplevelser av 
återhämtning från 
bröstcancer relaterat till 
bröstkirurgi och bidra 
till att öka kunskapen 
för kliniker som utövar 
på detta område. 

• Fortsätta göra samma vardagssysslor i 
den mån man orkade- kände sig normal. 

• Rädsla för återfall- tar vara på livet 
• Livserfarenheter gör dem starkare 
• Familj och vänner- lättare att återhämta 

sig och hitta kraft 
• Vårdpersonal- expertråd gjorde det 

lättare att anpassa sig till sin diagnos. 
Goldblatt, 
Cohen, Azaiaza 
& Manassa 
(2013) 

Being within or 
being between? The 
cultural context of 
Arab women´s 
experience of 
coping with breast 
cancer in Israel. 

Att undersöka hur 
arabiska kvinnor 
uppfattar och finner 
mening i sin sjukdom 
samt personliga, 
familjära och sociala 
konsekvenser. Samt 
undersöka deras 
copingstrategier inom 
religiösa och kulturella 
sammanhang. 

4 huvudteman framkom: 
• Familjen kommer först - kvinnan och 

hennes familj 
• Att berätta eller inte 
• Tron på Gud - som en copingstrategi 
• Hitta en ny mening 

Kwok & White 
(2011) 

Cultural and 
linguistic isolation: 
The breast cancer 
experience of 
Chinese-Australian 
women - a 
qualitative study 

Att utforska hur kines-
australienska kvinnor 
uppfattar innebörden 
och upplevelsen av 
bröstcancerdiagnos, 
behandling och coping. 

Teman som framkom: 
• Handskas med en bröstavvikelse 
• Uppfattningar om hur bröstcancern hade 

utvecklats 
• Konfrontera diagnosen 
• Erfarenheter av behandling 
• Uppfattningar av att förlora sina bröst 
Återhämtning och coping 

Liao, Chen, Lin, 
Chen, Wang & 
Jane (2014) 

Education and 
psychological 
support meet the 
supportive care 
need of Taiwanese 

Att undersöka effekten 
av utbildning och 
psykologiskt stöd på 
ångest, stress över 
symtom, socialt stöd 

• Interventionsgruppen som fick 
utbildning och stöd från sjukvården hade 
signifikant lägre nivåer av ångest, stress 
över symtom samt ett lägre behov av 
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women three 
months after 
surgery for newly 
diagnosed breast 
cancer: A non-
randomized quasi-
experimental study.  

och ouppfyllda 
stödjande behov hos 
taiwanesiska kvinnor 
med nydiagnostiserad 
bröstcancer över 3 
månader efter kirurgi. 

psykologiskt stöd 3 månader efter 
kirurgisk behandling. 

• Kontrollgruppen hade mer 
otillfredsställda behov, kände sig mer 
otillfredsställd när det gällde information 
och stöd från sjukvården. 

• Sexuella behov var det enda som inte var 
signifikant. 

Park Tanjasiri, 
Mata’alii, 
Hanneman & 
Sabado (2011). 

Needs and 
Experiences of 
Samoan Breast 
Cancer Survivors 
in Southern 
California 

Att redovisa de 
kulturella 
dimensionerna av 
socialt stöd bland 
samoanska 
bröstcanceröverlevande 
i södra Kalifornien. 

• Utbildning viktigt - vissa vet inte vad 
cancer är, förstår inte vad läkaren säger. 

• Stödgrupper har en viktig roll för 
information och prata med andra 

• Hjälp med vardagssysslor 
• Behöver stöd men vill inte vara till 

problem 
• Ekonomiskt stöd är viktigt 
• Andlighet är viktigt- finna mening och 

få stöd från kyrkan 
• Socialt nätverk är viktigt för vissa 
• Coping - skall vara stark som kvinna och 

klara sig själv. 
Sandberg, 
Strom & Arcury 
(2013) 

Strategies Used by 
Breast Cancer 
Survivors Address 
Work-Related 
Limitations During 
and After 
Treatment 

Att beskriva vilka 
justeringar kvinnor som 
överlevt bröstcancer 
kan göra för att 
minimera 
cancerrelaterade 
begränsningar på 
arbetsplatsen, samt 
vilka strategier de hade 
för att hantera dessa 
begränsningar.  

6 strategier framkom: 
• Ändra arbetsscheman 
• Färre eller andra arbetsuppgifter 
• Förändra sin arbetsmiljö 
• Minska icke arbetsuppgifter under 

arbetsdagen för att minska fysisk 
utmattning 

• Kognitiva uppmaningar 
• Arbeta förebyggande för att göra de 

uppgifter som finns hemma hanterbara 

Thompson, 
Coleman, 
Colwell, 
Freeman, 
Greenfield, 
Holmes, 
Mathers & Reed 
(2014)  

Preparing breast 
cancer patients for 
survivorship 
(PREP) - A pilot 
study of a patient -
centred supportive 
group visit 
intervention  
 

Att skapa och utvärdera 
en intervention för 
patienter med 
bröstcancer för att 
stödja övergången från 
cancerpatient till 
canceröverlevande i 
samband med 
sjukhusbaserad 
uppföljning. 

Erfarenheter av stödgrupp: 
• Minskar känslan av isolering- känner sig 

inte ensam 
• Möjlighet för stöd och uppmuntran 
• Diskussionsforum 
• Positivt med stöd från sjukvårdspersonal 
• Nackdel- kan vara svårt att uttrycka sig. 

Witt Sherman, 
Rosedale & 
Haber (2012) 

Reclaiming Life on 
One’s Own Terms: 
A Grounded Theory 
Study of the 
Process of Breast 
Cancer 
Survivorship. 

Att utveckla en teori 
om processen om 
överlevnaden av 
bröstcancer. 
 

E En grundad teori framkom som inkluderar: 
• Bröstcancerdiagnos och behandling som 

ett stimuli för förändring- vändpunkt. 
• Bröstcancer som en del av livet 
• Lära sig att leva med bröstcancer 
• Skapa ett nytt liv efter bröstcancer. 
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3.1 Socialt stöd 

3.1.1 Stöd från sjukvården 

Sjukvården var en viktig källa för information och stöd för kvinnor med diagnosen 

bröstcancer (Park Tanjasiri et al. 2011, Cheng et al. 2013, Liao et al. 2014, Thompson 

et al. 2014). Stöd från sjukvården gjorde kvinnorna starkare och det blev lättare för dem 

att anpassa sig till sin sjukdom (Elmir et al. 2010). Kvinnorna upplevde att information 

från sjukvården var en viktig del för att förstå sjukdomen. Information som ledde till en 

djupare kunskap om hälsofrämjande åtgärder, symtom vid ett eventuellt återfall samt 

följdtillstånd var av stort behov (Cheng et al. 2013). Vissa kvinnor, som framförallt 

levde i länder med låg utbildningsstatus, visste ibland inte ens vad cancer innebar och 

därför var det viktigt att kvinnorna fick en god och individuell information och 

utbildning om sjukdomen. Dessa delar, tillsammans med emotionellt stöd och 

uppmuntran skapade en trygghet för kvinnorna och ett ökat förtroende till vårdgivarna 

(Park Tanjasiri et al. 2011, Al-Azri et al. 2014). Liao et al. (2014) genomförde en studie 

där en interventionsgrupp fick utbildning och stöd från sjukvården, medan en 

kontrollgrupp enbart fick gå på regelbundna uppföljningar. Studien visade att 

interventionsgruppen, efter utbildningen, hade lägre nivåer av stress över symtom och 

ångest, kände ett mindre behov av psykologiskt stöd samt hade mindre otillfredsställda 

behov än kontrollgruppen.  

 

Trots att forskning visar att stödet från sjukvården var viktigt kunde ibland verkligheten 

se annorlunda ut för vissa kvinnor. Cheng et al. (2013) beskriver i deras studie att 

kvinnorna ansåg att sjukvården diskuterade mycket om de medicinska delarna, men 

glömde bort att diskutera om hur kvinnorna kunde anpassa sig till sjukdomen och 

därmed kände kvinnorna ett missnöje med den information och utbildning de fått. 

Många studier visade dock att kvinnorna var nöjda med stödet från sjukvården och att 

den hade fungerat bra (Park Tanjasiri et al. 2011, Al-Azri et al. 2014, Liao et al. 2014, 

Thompson et al. 2014). 

 

3.1.2 Stöd från familj och vänner 

Den primära källan till stöd och hjälp under behandlingen tycktes främst vara kvinnans 

familjenätverk, där make, barn och föräldrar ingick, men släkt och vänner kunde också 

vara viktiga stöttepelare där kvinnorna upplevde skydd och stabilitet (Cheng et al. 2013, 

Goldblatt et al. 2013, Ali et al. 2014). Många kvinnor upplevde att stödet från familjen 
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var en viktig del i deras bearbetningsprocess av bröstcancern (Elmir et al. 2010, Al-Azri 

et al. 2014). Kvinnorna fann en känsla av styrka och kraft i stödet både från familj och 

från vänner, vilket tycktes ha en positiv inverkan på deras återhämtning (Elmir et al. 

2010, Cheng et al. 2013). I en studie gjord av Ali et al. (2014) där 90 kvinnor med 

bröstcancer deltog, visade att stödet från både partner och mödrar var mycket 

betydelsefullt. Det känslomässiga stöd kvinnorna fick av sina mödrar var en viktig källa 

som gav dem optimism och styrka och över hälften av kvinnorna upplevde att deras 

relation till sina mödrar hade blivit bättre efter cancerdiagnosen (Ali et al. 2014). Även 

det praktiska stödet så som hjälp med barnpassning, matlagning, inhandling av matvaror 

samt skjuts och följe till möten etc. uppskattades, liksom det ekonomiska stödet (Park 

Tanjasiri et al. 2011, Cheng et al. 2013, Ali et al. 2014). Dock kunde stöd också kännas 

påfrestande för kvinnorna då de kunde känna en skuld för att belasta sina anhöriga med 

sin bröstcancerdiagnos (Ali et al. 2014). I Park Tanjasiris et al. (2011) studie där 20 

kvinnor som överlevt bröstcancer deltog, framgick att många av kvinnorna hade svårt 

att anpassa sig till den nya livssituationen där familjen erbjöd sin hjälp med 

vardagssysslorna. Kvinnorna ansåg att de inte ville belasta sina familjemedlemmar med 

sina problem och att de därmed kände sig som en börda för andra. Emellertid 

uppskattade kvinnorna dock när andra erbjöd sig att hjälpa till.  

 

3.1.3 Stödgrupper 

Utöver stöd från sjukvård och anhöriga uppskattades också stöd från stödgrupper. 

Stödgrupper var ett bra diskussionsforum där känslor, erfarenheter, information och 

rekommendationer kunde delas (Park Tanjasiri et al. 2011, Cheng et al. 2013, Al-Azri 

et al. 2014). Cheng et al. (2013) beskrev att kvinnor som ansåg att de hade fått för lite 

stöd från sjukvården hellre vände sig till stödgrupper, där de kunde få prata om 

biverkningar och hur de kunde förbättra sin hälsa genom bra kosthållning etc. 

Kvinnorna fick en känsla av att de inte var ensamma i sin situation och fann därmed 

kraft och kände sig mindre isolerade. Att få prata med andra som befann sig i samma 

situation var en väldigt viktig del i rehabiliteringsprocessen, då de kände sig förstådda 

och fick uppmuntran (Al-Azri et al. 2014, Thompson et al. 2014). I det stora hela 

ansågs stödgrupper som något positivt och hade en stor stödjande påverkan, men det 

kunde också vara hämmande för vissa. Alla deltagare var inte lika aktiva i gruppen och 

kände ett obehag av att prata öppet om känslor med andra. Därmed fungerade 

stödgrupper olika för olika individer (Thompson et al. 2014). 
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3.2 Coping 

3.2.1 Problemfokuserad coping 

Kvinnor som fick diagnosen bröstcancer kunde få en upplevelse av först och främst 

chock, men sedan en stark instinktiv drift av att lära sig så mycket som möjligt om 

sjukdomen. Kvinnorna hade en vilja att veta vad sjukdomen innebar, hur den uppstod, 

vilka behandlingar som fanns, symtom och vad som skulle komma att hända sedan, 

frågor om framtiden (Doumit et al. 2010, Kwok & White 2011). Kvinnorna upplevde 

ett starkt behov av att ta del av information för att ta reda på mer om deras tillstånd, 

både från behandlande läkare men även från andra kvinnor med liknande erfarenheter 

(Doumit et al. 2010). Vissa kvinnor ville aktivt delta i vårdplaneringen genom att söka 

information, samt gå till läkare för att få råd (Doumit et al. 2010, Kwok & White 2011). 

Dock upplevde en del av kvinnorna att informationen var otillräcklig och att de på 

grund av språkliga barriärer inte kunde kommunicera med läkaren på ett 

tillfredställande sätt, vilket skapade en känsla av frustration (Kwok & White 2011). 

Enligt Doumit et al. (2010) ville kvinnorna veta hur de skulle förhålla sig till och 

planera sin framtid. Emellertid upplevde en del kvinnor att läkaren inte hade tid att 

diskutera huruvida sjukdomen skulle komma att påverka deras liv och hur deras framtid 

såg ut. Det ekonomiska läget krävde att en del kvinnor behövde fortsätta arbeta under 

behandlingen. Bröstcancerbehandlingen ledde till att kvinnorna upplevde både fysiska, 

kognitiva och psykosociala problem som begränsade deras arbetsförmåga. Detta kunde 

vara framförallt trötthet, smärta, obehag, problem med minnet och ångest. Vissa kvinnor 

tog därför själv eller genom handledare eller medarbetare, initiativ till att arbetet kunde 

justeras och anpassas efter deras egen förmåga. Det kunde innebära att ändra 

arbetsscheman, färre eller andra arbetsuppgifter för att minska fysisk belastning, samt 

modifiera eller förändra sin arbetsmiljö (Sandberg et al. 2013). Akechi et al. (2014) 

ansåg att kvinnorna som använde sig av och har en problemlösningsförmåga även 

kunde minska sin rädsla för återfall, ångest och depression. 

 

3.2.2 Meningsskapande coping 

En bröstcancerdiagnos kunde för många kvinnor innebära en vändpunkt i livet, där de 

som drabbats gick igenom olika stadier i sin bearbetningsprocess (Elmir et al. 2010, 

Park Tanjasiri et al. 2011, Witt Sherman et al. 2012, Al-Azri et al. 2014). Ofta såg 

kvinnorna också sitt liv som i två olika kapitel- tiden före och tiden efter bröstcancern. 

För att kunna hantera sina känslor och skydda sig själv var det viktigt för många 
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kvinnor att upprätthålla en känsla av optimism. Ett positivt tänkande hjälpte dem att 

bevara sin självkänsla, men gav dem också en starkare vilja att bli frisk, samt en strävan 

efter en förändring i livet (Witt Sherman et. al 2012, Al-Azri et al. 2014). Kvinnorna 

insåg därmed att de var tvungna att ta hand om sig själva och hitta en sundare livsstil 

genom att äta rätt, motionera och minska stress (Witt Sherman et. al 2012). Religiös tro 

var också ett sätt för kvinnorna att få styrka. Tack vare sin religiösa tro kunde de finna 

en mening till sjukdomen, samtidigt som tron gav dem hopp och mod att fortsätta (Park 

Tanjasiri et al. 2011, Goldblatt et al. 2013, Al-Azri et al. 2014) I en studie av Al-Azri et 

al. (2014) där 19 kvinnor med bröstcancer deltog, visade att majoriteten av kvinnorna 

trodde att ju högre tro de hade på Gud, desto bättre skulle de komma att klara av 

sjukdomen. Samma studie visade också att religiösa texter och citat hjälpte kvinnorna 

med deras emotionella stress och smärta (Al-Azri et al. 2014). Enligt Goldblatt et al. 

(2013) var en religiös tro en viktig källa till styrka och hopp, men även ett sätt att 

kompensera för den ensamhet som dessa kvinnor kunde känna. I tron genom samtal, 

böner och religiösa texter kunde kvinnorna känna sig fria att visa sin rädsla, utan att 

känna sig som en börda för anhöriga (Goldblatt et al. 2013). Trots att kvinnorna som 

överlevt sin bröstcancer, tidigare haft en rädsla för återfall, upplevde många att livet 

efter cancern hade fått en ny mening och att de blivit starkare som individer (Elmir et al. 

2010, Witt Sherman et. al 2012, Goldblatt et al. 2013). Golblatt et al. (2013) ansåg att 

sjukdomen hade gett kvinnorna en existentiell förändring i deras uppfattning om 

individens öde och livet i allmänhet. 

 

3.2.3 Emotionellt orienterad coping 

I vissa kulturer sågs kvinnan som pelaren i huset, vilket innebar att kvinnan alltid ska 

ses som stark och självständig (Park Tanjasiri et al. 2011, Goldblatt et al. 2013). 

Goldblatt et al. (2013) beskrev att kvinnorna därför valde familjen i första hand framför 

sig själva. Kvinnan skulle visa sig kompetent och inte visa svaghet eller lidande, 

framförallt inte inför sina barn. När de var ensamma kunde de bryta ihop, men framför 

andra betedde de sig som vanligt. På grund av den kulturella könsrollen kunde 

kvinnorna klara av det vardagliga familjelivet, vilket ledde till att det kunde reducera de 

obehagliga känslorna under tiden de umgicks med sin familj (Park Tanjasiri et al. 2011, 

Goldblatt et al. 2013). Detta kunde också ses som ett förnekande av sin sjukdom vilket 

även Al-Azri et al. (2014) beskrev i deras studie. Kvinnorna ignorerade sin sjukdom och 

engagerade sig istället i andra aktiviteter, så som olika kurser etc., och glömde därmed 
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bort att de hade en diagnos, vilket gjorde att de kände sig friska. Att inte tänka på 

sjukdomen, fick dem att inbilla sig att den skulle försvinna och de mådde i och med det 

bättre för stunden (Al-Azri et al. 2014). Goldblatt et al. (2013) beskrev också att 

kvinnorna ibland valde att inte nämna ordet cancer eftersom det kändes negativt laddat, 

istället valde de att säga sjukdomen. Detta medförde att kvinnorna hade lättare att 

återhämta sig. Bröstcancer kunde dessutom i vissa kulturer ses som någonting skamligt. 

Detta skapade ett dilemma, då kvinnorna behövde ta ställning till om de skulle berätta 

eller inte. Att inte berätta ledde till en form av isolering, som också är en copingstrategi 

(Goldblatt et al. 2013, Al-Azri et al. 2014). På grund av skam och att kvinnorna inte 

ville att andra skulle tycka synd om dem valde de hellre att ta avstånd från sina vänner 

och samhället. De kände att de kunde vara ledsna och bryta ihop när de var ensamma, 

men de ville inte att andra skulle se. Detta uppfattades som både negativt och positivt 

för kvinnorna. Det negativa var att de kände sig ensamma många gånger, men det 

positiva var att det då fanns rum för deras egna känslor (Goldblatt et al. 2013). Till sist 

ansåg Elmir et al. (2010) i deras studie att kvinnorna kunde känna sig normala genom 

att fortsätta göra de vardagssysslor som de tidigare gjort, i den mån de orkade, vilket 

reducerade obehagliga känslor för stunden. 

 

3.3 Beskrivning av undersökningsgrupp, urvalsmetod och bortfall av deltagare 

Under denna huvudkategori kommer tre underkategorier att presenteras i tabell och 

löpande text. Dessa är undersökningsgrupp, urvalsmetod samt bortfall av deltagare. 

 

Tabell 4. Sammanställning av undersökningsgrupp, urvalsmetod och bortfall 
Författare, 
Publikationsår 

Undersökningsgrupp/urvalsmetod Bortfall 

Al-Azri, Al-
Awisi, Al-Rasbi 
& Al-Moundhri 
(2014) 

19 kvinnor rekryterades på en onkologisk klinik i Israel. 
Ålder: 24-55 Medelålder: 40 
 
Urvalsmetod: Maximum variation sampling 

Anges inte 

Ali, Fergus, 
Wright, 
Pritchard, Kiss 
& Warner 
(2014) 

122 unga kvinnor med, olika etniciteter, diagnostiserade med 
bröstcancer rekryterades på en onkologisk klinik vid ett 
återbesök. Ålder 21-43, medelålder 36. 
 
Urvalsmetod: Konsekutivt urval 

32 
 
90 deltagare 
återstår 

Akechi, 
Momino, 
Yamashita, 
Fujita, Hayashi 
Tsunoda & 
Iwata (2014), 

377 patienter rekryterades på ett onkologisk center i Japan. 
Onkologer på kliniken identifierade tänkbara deltagare och dessa 
fick själva anmäla sitt intresse, genom att svara på enkäter som 
onkologerna delade ut. Ålder: 31-80 år, medelålder 55 år. 
 
Urvalsmetod: Anges inte 

60 på grund av att 
dessa inte passade 
för studien 
 
317 återstår 
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Cheng, Sit, 
Chan, So, Chow 
Choi & Cheng 
(2013) 

Fas 1: 
120 kvinnor som avslutat sin bröstcancerbehandling hittades på 
en självhjälpsorganisation i Kina, varav 100 kvinnor rekryterades. 
Dessa 100 fyllde i enkäter. Ålder 37-71, medelålder 53.  
 
Fas 2: 
Av dessa 100 gjordes sedan intervjuer med 29 st deltagare.  
 
Urvalsmetod: Bekvämlighetsurval 

20 
 
100 återstår 

Doumit, El 
Saghir, Abu-
Saad Huijer, 
Kelley & Nassar 
(2010) 

10 kvinnor rekryterades i Libanon genom kontakter till forskarna. 
Deltagarna valdes ut för att de ansågs kunna besvara fenomenet 
som skulle undersökas. Ålder: 36-63 år. 
 
Urvalsmetod: Ändamålsenligt urval 

Anges inte 

Elmir, Jackson, 
Beale & 
Schmied (2010) 

Författarna sökte deltagare genom annonsering på olika sätt 
genom flygblad, radio och tidning. 
Kvinnor som ansåg att de passade in på inklusionskriterierna fick 
kontakta författarna per telefon eller mail. 4 st rekryterades. 
Ålder: 31-48. 
 
Urvalsmetod: Anges inte 

Anges inte 

Goldbatt, 
Cohen, Azaiaza 
& Manassa 
(2013) 

20 muslimska och kristna araber, ålder 32-50 år, rekryterades på 
en bröstcancerklinik i norra Israel. 
 
Urvalurvalsmetod: Anges inte 

Anges inte 

Kwok & White 
(2011) 

23 kinesiska kvinnor i Australien rekryterades genom en 
stödorganisation för bröstcancer. Ålder: 40-69 
 
Urvalsmetod: Anges inte 

Anges inte 

Liao, Chen, Lin, 
Chen, Wang & 
Jane (2014) 

88 kvinnor rekryterades från en kirurgisk klinik i norra Taiwan. 
Ålder 31-71, medelålder 50. Dessa delades upp i en kontrollgrupp 
och en interventionsgrupp.  
   
Urvalsmetod: Icke-randomiserat urval. 

8  
  
80 deltagare 
återstår 
 

Park Tanjasiri, 
Mata’alii, 
Hanneman & 
Sabado (2011). 

24 kvinnor tillfrågades att delta. 10 rekryterades genom ett socialt 
stödgruppsprogram. Resterande rekryterades genom annonsering. 
 
Urvalsmetod: Anges inte 

4 
 
20 återstår 

Sandberg, 
Strom & Arcury 
(2013) 

14 kvinnor rekryterades i North Carolina genom att sätta upp 
flygblad, samt genom att ge flygblad till patienter i stödgrupper 
och på en onkologisk klinik. De annonserade också i tidningar. 
Kvinnorna fick själv ta kontakt om de ville delta. 
Ålder: 3st <45 år  
11st >45 år. 
 
Urvalsmetod: Ändamålsenligt urval 

Anges inte 

Thompson, 
Coleman, 
Colwell, 
Freeman, 
Greenfield, 
Holmes, 
Mathers & Reed 
(2014) 

32 kvinnor rekryterades från en stödgrupp för 
bröstcancerpatienter som ingick i en annan relaterad studie. 
Dessa fick fylla i enkäter samt ingå i en stödcirkel på 4 veckor. 
Efter avslutad cirkel fick varje deltagare fylla i en 
utvärderingsenkät om cirkeln.  
Författarna utförde sedan intervjuer med 9 av dessa deltagare. 
Ålder: 46-75, medelålder 58. 
 
Urvalsmetod: Ändamålsenligt urval 

Anges inte 

Witt Sherman, 
Rosedale & 
Haber (2012) 

15 kvinnor i New York och Connecticut rekryterades totalt. 
6 deltagare rekryterades genom en webbplats för kvinnor med 
bröstcancer. 
4 genom att forskarna hade identifierat dem. 

Anges inte 
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5 rekryterades genom de andra deltagarna. 
Ålder: 18-69. 
 
Urvalsmetod: Ändamålsenligt urval 

 

 

3.3.1 Undersökningsgrupp 

I samtliga artiklar är antal deltagare, var studien är genomförd samt hur de har hittat sina 

deltagare angivet. Antal deltagare varierade i studierna. Av de fem studier med 

kvantitativ ansats var det enbart två som hade 100 deltagare eller mer (Cheng et al. 

2013; Akechi et al. 2014).	  Resterande hade 90 (Ali et al. 2014), 80 (Liao et al. 2014) 

och 32 deltagare (Thomson et al. 2014).  

 

Av de tio kvalitativa studierna hade nio ett deltagarantal mellan 9-29 (Doumit et al. 

2010, Kwok & White 2011, Park Tanjasiri et al. 2011, Witt Sherman et al. 2012, Cheng 

et al. 2013, Goldblatt et al. 2013, Sandberg et al. 2013, Al-Azri et al. 2014, Thompson 

et al. 2014), medan Witt Sherman et al. (2012) hade fyra deltagare.  

 

Studierna var genomförda i olika delar av världen. De genomfördes i Canada (Ali et al. 

2014), Japan (Akechi et al. 2014), Taiwan (Liao et al. 2014), USA (Park Tanjasiri et al. 

2011, Witt Sherman et al. 2012, Sandberg et al. 2013), Israel (Goldblatt et al. 2013, Al-

Azri et al. 2014), Libanon (Doumit et al. 2010), Australien (Elmir et al. 2010, Kwok & 

White 2011), Kina (Cheng et al. 2013) och Storbritannien (Thompson et al. 2014).  

 

I elva av artiklarna beskrevs det exakta åldersintervallet hos deltagarna (Doumit et al. 

2010, Elmir et al. 2010, Kwok & White 2011, Witt Sherman et al. 2012, Cheng et al. 

2013, Goldblatt et al. 2013, Akechi et al. 2014, Al-Azri et al. 2014, Ali et al. 2014, Liao 

et al. 2014, Thompson et al. 2014) där den yngsta deltagaren i studierna var 18 år (Witt 

Sherman et al. 2012) och den äldsta deltagaren var 80 år (Akechi et al. 2014). En av 

artiklarna hade angett ålder som yngre än 45 år och äldre än 45 år (Sandberg et al. 2013) 

och en artikel hade endast angett den lägsta åldern medan den högsta åldern var angivet 

som 50+ (Park Tanjasiri et al. 2011).  
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3.3.2 Bortfall av deltagare 

Vissa av de granskade artiklarna redovisade bortfallet av deltagare, medan vissa inte 

nämnde det. Alla artiklar som redovisade bortfallet redovisade dessa i antal. Fem av 

artiklarna redovisade bortfallet (Park Tanjasiri et al. 2011, Cheng et al. 2013, Ali et al. 

2014, Akechi et al. 2014, Liao et al. 2014). Resterande artiklar angav inte om det fanns 

något bortfall (Elmir et al. 2010, Douamit et al. 2010, Kwok & White 2011, Witt 

Sherman et al. 2012, Goldblatt et al. 2013, Sandberg et al. 2013, Al-Azri et al. 2014, 

Thompson et al. 2014).  

 

3.3.3 Urvalsmetod 

I åtta av tretton artiklar beskrevs vilken urvalsmetod som använts, se tabell 4. Fyra av de 

granskade artiklarna hade använt sig av ett så kallat ändamålsenligt urval (Doumit et al. 

2010, Witt Sherman et al. 2012, Sandberg et al. 2013, Thompson et al. 2014). En studie 

hade använt sig av maximum variation sampling (Al-Azri et al. 2014) och en hade 

använt sig av ett bekvämlighetsurval (Cheng et al. 2013). Vidare använde Liao et al. 

(2014) sig av icke-randomiserat urval i deras studie. En typ av icke-randomiserat urval 

är konsekutivt urval, som Ali et al. (2014) hade använt sig av i deras studie. I de 

resterande beskrevs inte urvalet, utan läsarna fick själva försöka komma fram till vilken 

urvalsmetod som hade använts (Elmir et al. 2010, Kwok & White 2011, Park Tanjasiri 

et al. 2011, Goldblatt et al. 2013, Akechi et al. 2014). 

 

4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie visade att både sjukvården, familj, vänner och 

stödgrupper var primära källor för stöd, för kvinnor med bröstcancer. Sjukvården kunde 

bidra med att ge information till kvinnorna om sjukdomen samt ge råd om 

hälsofrämjande åtgärder. Dock upplevde en del kvinnor att informationen och stödet 

från sjukvården inte alltid fungerade och valde därför istället att vända sig till 

stödgrupper där de kunde utbyta erfarenheter med varandra. Stödet från familj och 

vänner hade en positiv inverkan på deras återhämtning. Det praktiska stödet som hjälp 

med vardagssysslor uppskattades också. Dock kunde detta stöd vara påfrestande då de 

upplevde att de belastade sina anhöriga. Ett starkt behov som fanns hos kvinnorna var 

att söka information, både genom läkaren och på egen hand. Även att förhandla om sitt 
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arbete var viktigt för att de skulle kunna fortsätta att arbeta. Andra viktiga strategier som 

kvinnorna använde sig av var positivt tänkande, religiös tro, hitta en ny mening, 

isolering och ignorering. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Socialt stöd 

Stöd från sjukvården 

Sjukvården var en viktig källa för information och stöd för kvinnor med diagnosen 

bröstcancer (Park Tanjasiri et al. 2011, Cheng et al. 2013, Liao et al. 2014, Thompson 

et al. 2014). Enligt Elmir et al. (2010) innebar stödet från sjukvården att kvinnorna 

kände sig starkare och att de hade lättare att anpassa sig till sjukdomen. Cheng et. al 

(2013) ansåg att behovet av information från sjukvården var stort och att det var en 

viktig del för att kvinnorna skulle förstå sjukdomen och få kunskap om hälsofrämjande 

åtgärder. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att om kvinnorna får 

individuellt anpassat stöd och information om sjukdomen så kan de också känna sig mer 

trygga i den nya livssituationen. Detta styrks av Solonen et al. (2011) studie som visade 

att kvinnor som fick individuellt stöd, information och kunskap om hälsofrämjande 

åtgärder också upplevde en bättre livskvalitet. Detta innebär att sjuksköterskan har en 

viktig roll eftersom både stöd och information är viktiga begrepp i omvårdnadsarbetet 

(Socialstyrelsen 2005). Cheng et al. (2013) ansåg att behovet av stöd och information 

var stort, men att kvinnorna många gånger upplevde det som otillräckligt. Detta anser 

författarna till föreliggande studie som ett tillförlitligt resultat då de av egna erfarenheter 

har fått en upplevelse av att kvinnor med bröstcancer har ett stort behov av stöd och 

information från sjukvårdspersonal, men att de dock önskar mer stöd och bättre 

information under en längre tid, vilket stämde överens med McGarry et al. (2013) och 

So et al. (2014) studier.   

 

Stöd från familj och vänner 

Den primära källan till stöd tycktes främst vara kvinnans familjenätverk, men även släkt 

och vänner kunde ha en betydande roll (Cheng et al. 2013, Goldblatt et al. 2013, Ali et 

al. 2014). Kvinnorna uppskattade förutom det emotionella stödet även det praktiska 

stödet från anhöriga, där vardagssysslor var en stor del (Park Tanjasiri et al. 2011). 

Stödet från anhöriga upplevdes därmed vara en viktig del i kvinnornas 

bearbetningsprocess (Elmir et al. 2010, Al-Azri et al. 2014). Författarna till 
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föreliggande studie anser att detta stämmer överens med verkligheten, utifrån deras egna 

erfarenheter. Stöd från anhöriga skapade en bättre livskvalitet för kvinnorna (Casellas-

Grau et al. 2014), och därmed är stöd ett viktigt nyckelord för kvinnor med bröstcancer. 

Emellertid anser Shiozaki et al. (2011) att stödet från anhöriga också kunde upplevas av 

kvinnorna som negativt, då stödet kunde leda till överdrivet engagemang, överbeskydd 

och problemundvikande. Park Tanjasiri et al. (2011) studie visade även att vissa 

kvinnor inte ville belasta sina familjemedlemmar med sina problem eftersom de därmed 

kände sig som en börda för andra. Författarna till föreliggande studie anser därför att 

anhöriga till kvinnor med bröstcancer måste vara uppmärksamma för kvinnornas egna 

individuella behov av stöd, för att undvika negativ påfrestning. 

 

Stödgrupper 

Utöver stöd från sjukvård och anhöriga tog vissa kvinnor hjälp av stödgrupper (Park 

Tanjasiri et al. 2011, Cheng et al. 2013, Al-Azri et al. 2014). Cheng et al. (2013) studie 

visade att kvinnor som upplevde att de fått för lite stöd från sjukvården, hellre vände sig 

till stödgrupper där de kunde ta del av andra kvinnors erfarenheter. Författarna till 

föreliggande studie anser att möjlighet till att delta i stödgrupper bör erbjudas både 

under behandlingstiden samt efter avslutad behandling till kvinnor med bröstcancer. 

Behovet av stöd även efter avslutad behandling upplevs vara stort och att det därmed 

bör finnas fortsatt stöd för dessa kvinnor. Wells et al. (2013) beskrev att kvinnor som 

fick ta del av andra kvinnor som överlevt sin bröstcancer och deras erfarenheter, fick en 

känsla av inspiration och förvåning över de överlevande kvinnornas styrka, tro och 

passion. Kvinnorna fick därmed en vilja att dela med sig av sina erfarenheter till andra. 

Detta anser författarna till föreliggande studie som mycket positivt, eftersom kvinnorna 

därmed kan inspirera och stödja varandra både under pågående, men även efter avslutad 

behandling. Emellertid var behovet av att delta i stödgrupper mycket individuellt och 

fungerar därmed olika för olika individer (Thompson et al. 2014).  

 

4.2.2 Coping 

Problemfokuserad coping 

Doumit et al. (2010) och Kwok och White (2011) ansåg att kvinnor med bröstcancer har 

en instinktiv drift att söka information om sjukdomen hos sina vårdgivare men även på 

egen hand. Sjuksköterskan har därmed en central roll genom att bidra med adekvat 

information men också att tillvarata kvinnornas egna kunskaper och erfarenheter 
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(Socialstyrelsen 2005). Det kunde dock vara svårt för en del av kvinnorna att ta till sig 

informationen på grund av språkliga barriärer (Doumit et al. 2010, Kwok & White 

2011). Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att ett till hinder kan vara att 

sjukvården är dyr i vissa länder och att de därför inte kan få tillgång till råd av 

sjukvården, då ekonomin sätter stopp. Detta ansåg också Davis et al. (2013). Deras 

studie visade att kvinnorna ville söka information men att resurserna för detta ibland var 

otillräckliga. De hade också svårt att veta hur de skulle gå tillväga för att finna 

informationen, samtidigt som det ekonomiska läget också krävde att vissa kvinnor 

behövde arbeta samtidigt som de genomgick behandling (Davis et al. 2013). Detta ledde 

till att kvinnorna måste anpassa sitt arbete efter vilka förutsättningar de hade. Under och 

efter bröstcancerbehandlingen uppstod många biverkningar som ledde till att kvinnorna 

inte orkade lika mycket som innan. Därför krävdes det att kvinnorna hade en 

problemlösningsförmåga så att de till exempel kunde ändra sina arbetsscheman, 

arbetsuppgifter och förändra sin arbetsmiljö (Sandberg et al. 2013, Akechi et al. 2014). 

Lazarus och Folkman (1985) och Folkman (1997) anser att denna typ av coping är 

problemfokuserad och att den innefattar målinriktade strategier. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie anser att denna copingstrategi säkert är bra för de kvinnor 

som kan använda sig av den, då den kan ge en känsla av kontroll för kvinnorna. Dock 

ansåg Davis et al. (2013) att vissa kvinnor hade svårt att förhandla och påverka 

arbetsförhållandena och att de därmed hamnade i skymundan.  
 

Meningsskapande coping 

Witt Sherman et al. (2012) och Al-Azri et al. (2014) studier visade att kvinnorna 

behövde upprätthålla en känsla av optimism och positivt tänkande för att kunna skydda 

sig själva och hantera känslor. Det fanns därmed en likhet med Khalili et al. (2013) 

studie som visade att många kvinnor använde sig av positiv omvärdering och optimism 

som copingstrategi, vilket ledde till en bättre livskvalitet. Vidare i resultatet beskrevs 

religiös tro som en copingstrategi. De kunde finna en mening och ett hopp genom sin 

religion (Park Tanjasiri et al. 2011, Goldblatt et al. 2013, Al-Azri et al. 2014). Al-Azri 

et al. (2014) studie visade att många av kvinnorna var övertygande om att de skulle 

klara av sjukdomen bättre om de trodde väldigt mycket på Gud. Detta anser författarna 

kan ha både fördelar och nackdelar. Fördelen är att det är ett sätt att hitta styrka och 

stöd, men samtidigt kan det ge konsekvenser om kvinnorna lägger över allt på Gud. 

Risken är att de kan sluta kämpa för att Gud ändå har bestämt deras öde. McLaughlin et 
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al. (2013) ansåg också att detta kunde vara en nackdel då deras studie visade att kvinnor 

med bröstcancer som lade över ansvaret om sjukdomen på Gud använde sig av mer 

passiva copingstilar, så som ignorering, och hade lägre nivåer av livskvalitet.  

 

Emotionellt orienterad coping 

Al-Azri et al. (2014) beskrev i deras studie att en del kvinnor valde att ignorera sin 

sjukdom genom att delta i andra aktiviteter och inbilla sig att sjukdomen skulle 

försvinna, vilket gjorde att de mådde bättre för stunden. Detta ses som en form av 

förnekande. Dessutom beskriver också Goldblatt et al. (2013) i deras studie att en del 

kvinnor valde att isolera sig från samhället och från vänner, både för att de kände skam 

och för att de inte ville att andra skulle tycka synd om dem. Ignorering, förnekande och 

isolering tror författarna till föreliggande litteraturstudie kan få konsekvenser på längre 

sikt. Detta kan Khalili et al. (2013) studie styrka då deras resultat visade att kvinnorna 

som använde sig av passiva copingstrategier hade högre nivåer av fysiska hälsoproblem 

och psykisk smärta och lägre livskvalitet. Harris Kalfoss (2011) anser att individens 

personlighet och karaktär präglar vilken copingstrategi som används, men 

sjuksköterskan har dock en viktig roll genom att vägleda kvinnorna till att finna den 

strategi som fungerar bäst för dem (Socialstyrelsen 2005).  

 

4.3 Beskrivning av undersökningsgrupp, bortfall och urvalsmetod 

För att en studie skall kännas trovärdig bör både undersökningsgrupp, bortfall och 

urvalsmetod beskrivas utförligt (Polit & Beck 2012). För att kvantitativa studier ska 

kunna vara generaliserbara krävs ett stort antal deltagare (Polit & Beck 2012). Av de 

fem studier med kvantitativ ansats var det enbart två som hade 100 deltagare eller mer 

(Cheng et al. 2013, Akechi et al. 2014). Att ha ett lågt antal deltagare vid kvantitativa 

studier resulterar i att studierna blir mindre trovärdiga (Polit & Beck 2012). För 

kvalitativa studier krävs inget speciellt antal, utan det är mer upp till forskarna själva 

hur många deltagare de vill ha. Antal deltagare kan variera mycket i kvalitativa studier 

(Polit & Beck 2012). Av de tio kvalitativa studierna hade nio ett deltagarantal mellan 9-

29 deltagare (Doumit et al. 2010, Park Tanjasiri et al. 2011, Kwok & White 2011, Witt 

Sherman et al. 2012, Cheng et al. 2013, Goldblatt et al. 2013, Sandberg et al. 2013, Al-

Azri et al. 2014, Thompson et al. 2014), vilket kan ses som representativt för kvalitativa 

studier (Polit & Beck 2012). En kvalitativ studie hade enbart fyra deltagare (Elmir et al. 

2010), vilket kan ses som lite. Elmir et al. (2010) hade dock argumenterat till varför de 
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hade valt att använda så få deltagare. De beskrev att de hade få deltagare för att det var 

en liten forskningspopulation. Författarna till litteraturstudien anser att det är bra att det 

finns en förklaring till ett lågt deltagande och att det stärker tilltron till författarna av 

studien.  

 

Av de totalt 13 granskade artiklarna var det endast fem som hade beskrivit bortfallet 

(Park Tanjasiri et al. 2011, Cheng et al. 2013, Akechi et al. 2014, Ali et al. 2014, Liao 

et al. 2014) och åtta som hade beskrivit urvalet (Doumit et al. 2010, Witt Sherman et al. 

2012, Cheng et al. 2013, Sandberg et al. 2013, Al-Azri et al. 2014, Ali et al. 2014, Liao 

et al. 2014, Thompson et al. 2014), vilket enligt litteraturstudiens författare gör det svårt 

för läsaren att bedöma trovärdigheten i de studier som inte har beskrivit urval och 

bortfall. 

 

Doumit et al. (2010), Witt Sherman et al. (2012), Sandberg et al. (2013) och Thompson 

et al. (2014) har använts sig av ett ändamålsenligt urval. Ändamålsenligt urval innebär 

att forskare väljer deltagare som passar bäst för studien och kommer att gynna studiens 

resultat och därmed förbättrar innehållet (Polit & Beck 2012). En studie hade använt sig 

av maximum variation sampling (Al-Azri et al. 2014), som är en variant av 

ändamålsenligt urval, och där deltagarna har en bred variation, genom att till exempel ta 

deltagare med olika bakgrunder, religioner, åldrar etc. Enligt Polit och Beck (2012) är 

det en stor fördel med maximum variation sampling då forskaren kan hitta 

gemensamma mönster och därmed fånga kärnupplevelser. Cheng et al. (2013) studie 

använde sig av ett bekvämlighetsurval. Detta innebär att deltagarna själva får identifiera 

sig för studien, genom att forskarna har annonserat på diverse sätt för att hitta deltagarna 

och sedan får deltagarna själva anmäla sitt intresse för att delta. Denna metod är inte att 

föredra enligt Polit och Beck (2012), då bekvämlighetsurvalet oftast inte ger det mest 

informationsrika resultatet, som egentligen ska vara nyckeln till kvalitativa studier. 

Därför ställer sig även författarna till föreliggande litteraturstudie tveksamma till denna 

urvalsmetod. Polit och Beck (2012) anser att denna metod är bra att börja med men att 

ytterligare en urvalsmetod också ska användas sedan, för att göra ett slutgiltigt urval. 

Liao et al. (2014) använde sig av icke-randomiserat urval i deras studie. Detta innebär 

att deltagarna plockas icke-slumpmässigt, till exempel på en klinik där forskarna vet att 

det finns patienter som passar för studien (Polit & Beck 2012). Ali et al. (2014) studie 

använde sig av ett konsekutivt urval, som är en form av ett icke-randomiserat urval. 
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Detta innebär att forskarna rekryterar alla människor från en tillgänglig population som 

uppfyller kriterierna under ett visst tidsintervall eller för en viss provstorlek. Denna 

metod är att föredra (Polit & Beck 2012).  

 

4.4 Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva erfarenheter av coping och stöd 

från sjukvården och det sociala nätverket under pågående bröstcancerbehandling hos 

kvinnor över 18 år som överlevt bröstcancer. Utifrån det var det naturligt att använda 

sig av en deskriptiv design, som syftar till att beskriva upplevelser (Polit & Beck 2012). 

Studien gjordes som en litteraturstudie vilket Polit och Beck (2012) anser är en bra 

metod om upplevelser ska beskrivas. Litteraturstudier syftar till att systematiskt söka 

och analysera tidigare forskning och sedan sammanställa ett eget resultat av den 

litteratur som har granskats. Emellertid är nackdelen att en feltolkning av de granskade 

artiklarna kan ske (Polit & Beck 2012). Det kan ses som en brist att enbart två databaser 

har använts, trots att det finns många fler, eftersom annan relevant litteratur kan ha gått 

förlorad. Dock anser Polit och Beck (2012) att PubMed och Cinahl är bra och relevanta 

databaser vid omvårdnadsstudier. Sökorden vid databassökningarna kan ha gett en 

begränsning, då det möjligtvis kan finnas andra mer relevanta sökordskombinationer för 

resultatet, men författarna anser ändå att dessa sökord gav relevanta artiklar för studiens 

syfte och frågeställningar.  

 

Både kvantitativa och kvalitativa studier inkluderades, detta för att få en så stor bredd 

som möjligt. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och de skulle inte vara äldre än 

fem år. Att bara välja artiklar på engelska kan resultera i att vissa relevanta artiklar kan 

ha blivit missade, samt att artiklarna kan ha missuppfattats vid översättning. Dock 

skapar artiklar på engelska en större bredd, då sökningen ger träffar över hela världen. 

En tidsbegränsning på fem år valdes för att få så färska studier som möjligt, emellertid 

anser Polit och Beck (2012) att färska studier inte alltid krävs då upplevelser ska 

beskrivas, utan äldre studier kan också vara användbara. Artiklarna som inkluderades i 

studien grundade sig på kvinnor som överlevt bröstcancer och genomgått behandlingen, 

men de berättade om sina erfarenheter från den tid som behandlingen pågick. Detta ser 

författarna till litteraturstudien som en styrka eftersom deltagarna då har haft tid på sig 

att reflektera över det som dem har varit med om.  
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Vid analysering av litteratur har artiklarna först tolkats enskilt, för att sedan tillsammans 

komma fram till en gemensam tolkning genom att diskutera artikelns innehåll. Detta 

anser författarna är ytterligare en styrka, då förhoppningsvis missförstånd av artikeln 

reduceras. Vidare har det beskrivits i det forskningsetiska övervägandet att resultatet ska 

spegla verkligheten och att alla aspekter ska tas med för att undvika ett felaktigt resultat. 

Det finns både positiva och negativa aspekter med i resultatet, vilket tyder på att det är 

presenterat objektivt. Ett annat forskningsetiskt övervägande var att studierna skulle 

vara etiskt godkända. Samtliga studier som resultatet bygger på har blivit etiskt 

godkända av olika etiska kommittéer och enligt Polit och Beck (2012) är det viktigt. 

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Studier visade att stödet från sjukvården var viktigt och att det fanns ett stort behov av 

detta för kvinnor med bröstcancer (Park Tanjasiri et al. 2011, Cheng et al. 2013, Liao et 

al. 2014, Thompson et al. 2014). Dock uppfattade många kvinnor att stödet var 

otillräckligt (Cheng et al. 2013). Författarna till föreliggande litteraturstudie anser 

därför att detta måste tas i beaktande. Ett förslag för att öka stödet från sjukvården är att 

patienterna får regelbundna stödsamtal i samband med sina behandlingstillfällen, där 

både informellt- och emotionellt stöd erbjuds men också information om olika 

copingstrategier och vad de kan innebära. Eftersom behandlingen är individanpassad 

krävs det att dessa stödsamtal också är anpassat för hur ofta de kommer och får 

behandling. Det skulle till exempel för en individ kunna vara varannan gång medan det 

är var tredje gång för en annan. Solonen et al. (2011) ansåg att det individuella stödet 

var viktigt för kvinnorna, vilket även stärker vad författarna till föreliggande 

litteraturstudie anser, att sjukvården måste se till varje specifik individ vilket stöd som 

behövs. Emellertid kan detta ibland vara svårt för sjuksköterska, att bedöma vad olika 

individer behöver för slags stöd och hur rätt copingstrategi kan hittas för varje individ. 

Därför anser författarna till föreliggande litteraturstudie att detta bör belysas mer under 

utbildningen till sjuksköterska. Patienter med bröstcancer kan alla sjuksköterskor möta 

oavsett vilken avdelning de arbetar på, och då krävs det en trygghet hos sjuksköterskan i 

sina kunskaper för att kunna erbjuda rätt stöd och copingstrategi. Något som författarna 

till föreliggande litteraturstudie också anser är viktigt, är att anhöriga får hjälp i hur de 

kan vara ett stöd för kvinnan med bröstcancer. Familj och andra anhöriga var en viktig 

källa för stöd (Cheng et al. 2013, Goldblatt et al. 2013, Ali et al. 2014), och därför är 

det viktigt att de får hjälp av sjukvården på vilket sätt de kan vara stöttande.  
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4.6 Förslag till vidare forskning 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att vidare forskning bör göras inom 

området där kvinnornas behov av stöd efter avslutad behandling bör belysas. 

Kvinnornas behov av stöd innefattas inte enbart under behandlingstiden utan är 

fortfarande stort en tid efteråt. Vidare forskning skulle därmed generera en ökad 

kunskap om kvinnornas fortsatta behov av stöd efter avslutad behandling. Vikten av 

stöd till anhöriga bör också belysas i vidare forskning då det genererar ett ökat stöd för 

kvinnor med bröstcancer. 

 

5 Slutsats 

Föreliggande litteraturstudie visar att stöd och coping var två nyckelkomponenter för att 

kvinnor med bröstcancer skulle kunna ta sig igenom behandlingsprocessen. Kvinnorna 

såg olika på komponenterna, vilket stöd som behövdes och vilka copingstrategier de 

använde och som fungerade. Stödet från familjen var viktigt för de flesta kvinnorna, 

likaså stödet från sjukvården. 
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