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Sammanfattning 

Bakgrund: I Sverige är bröstcancer den vanligaste cancerformen hos kvinnor och varje 

år ökar antalet drabbade. Denna ökning sker i allt snabbare takt och det finns en rad 

olika faktorer som kan öka risken att drabbas.  

Syfte: Att via vetenskaplig litteratur beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

bröstcancer utifrån ett psykiskt och socialt perspektiv samt att beskriva de ingående 

studiernas undersökningsgrupper.  

Metod: Designen till denna litteraturstudie är deskriptiv och tolv vetenskapliga artiklar 

av kvalitativ ansats är inkluderade i resultatet.  

Huvudresultat: En bröstcancerdiagnos medförde följder så som depression, ångest 

samt en förändrad kroppsuppfattning och självbild och många kvinnor upplevde även 

rädsla inför döden. Avsaknaden av stöd var vanligt förekommande och många kvinnor 

var obekväma att diskutera sin sjukdom med anhöriga. Detta bidrog till att de kände sig 

ensamma i sin situation och blev som följd socialt isolerade. Det framkom även att 

många drabbade upplevde brister i kommunikationen och stödet från sjukvården och 

kände att de inte fick det stödet som de var i behov av. Kvinnorna lade skuld på sig 

själva att de hade drabbats och kände en oro över hur deras anhöriga skulle klara sig 

utan dem i framtiden, om de skulle avlida. 

Slutsats: Kvinnor som drabbats av bröstcancer kunde uppleva psykiska och sociala 

svårigheter samt existentiella frågor och funderingar. Många kvinnor upplevde brister i 

stödet från sjukvården och anhöriga. Som sjuksköterska bör man ha kunskap om att 

dessa problem är vanligt förekommande. En individanpassad vård där information och 

undervisning ges till både patient och anhöriga är grunden för en optimal omvårdnad.  

 

Nyckelord: Bröstcancer, kvinnor, psykiskt perspektiv, socialt perspektiv   

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background: In Sweden breast cancer is the most common form of cancer in women 

and the number of sufferers' increases every year. There are a lot of different factors that 

impact the risk of getting sick. 

Aim: To use scientific literature to describe women's experiences of living with breast 

cancer from a psychological and social perspective and to describe the detailed study 

groups in the studies.  

Method: The design of this study is descriptive. Twelve scientific articles are included 

in the results and these are only with a qualitative approach. 

Main result: A breast cancer diagnosis could led to consequences such as depression, 

anxiety and an altered body image and self-image in women, many women also 

experienced a fear of death. The lack of support was common and many women were 

uncomfortable discussing their condition with their family members. Which led to that 

they felt alone in their situation and became socially isolated. It also emerged that many 

sufferers experienced a lack of communication and support from health care and felt 

that they did not get the support they were in need of. The women laid the blame on 

themselves that they became ill and felt concern about how their families would cope 

without them in the future, if they should die . 

Conclusion: Women suffering from breast cancer could experience psychological and 

social difficulties and existential questions. Many women experienced lack of support 

from health care professionals and family members. As a nurse you should have a 

knowledge that these problems are common. An individualized care where information 

and instruction given to both the patient and family is the basis for optimal healthcare. 

 

Keywords: Breast neoplasms, women, psychological perspective, social perspective 
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1.0 Introduktion  

 

1.1 Prevalens och patofysiologi  

I Sverige är bröstcancer den vanligaste cancerformen hos kvinnor och varje dag är det cirka 

tjugo kvinnor i Sverige som insjuknar i denna sjukdom. Det är främst medelålders och äldre 

kvinnor som drabbas (Nystrand 2014). Av de kvinnor som insjuknar i bröstcancer är cirka 5,6 

procent under fyrtio år (Almås et al. 2011). Risken att drabbas av bröstcancer stiger efter 

fyrtio års ålder (Ericson & Ericson, 2013) och varje år ökar antalet personer som insjuknar i 

denna cancerform. Denna ökning sker i allt snabbare takt och ungefär var fjärde patient dör av 

denna sjukdom. Vid cancer har det skett ett fel i cellen vilket gör att den börjar dela sig 

okontrollerat och den genomgår inte celldöd. Därefter kan en tumör bilas och sprida sig till 

omkringliggande vävnad (Almås et al. 2011). Bröstcancer kan vara av duktal typ och utgår då 

från bröstkörtlarnas körtelrör, eller av lobulär typ och utgår då från körtlarna där 

modersmjölken bildas. Den vanligaste formen är dock duktal cancer. Tumören kan vara lokalt 

begränsad eller spridd i omkringliggande vävnad (Ericson & Ericson, 2013).   

1.2 Riskfaktorer  

Ferrini et al. (2015) beskriver att det är vetenskapligt bevisat att det finns en rad olika faktorer 

som kan öka risken att drabbas av bröstcancer. Dessa faktorer anses vara att man som kvinna 

inte har genomgått barnafödande och undviker amning. Långvarig användning av p-piller 

eller hormonell behandling efter klimakteriet har också visat sig öka risken att drabbas av 

bröstcancer (Ferrini et al. 2015) Finns sjukdomen i släkten kan även det vara en bidragande 

faktor (Ericsson & Ericsson 2013). Det har visat sig att fysisk aktivitet har en positiv påverkan 

för att minska risken att drabbas. I studien kunde man se en minskad risk att drabbas av 

bröstcancer på tjugo till tjugofem procent bland de kvinnor som var fysiskt aktiva i jämförelse 

med de kvinnor som var mer stillasittande (Ferrini et al. 2015).  

1.3 Friska kvinnors syn på bröstcancer 

Många friska kvinnor kopplar bröstcancer med döden och tror att stress ökar risken att 

drabbas. Ett hälsosamt liv som inkluderar bra mat och fysisk aktivitet tror kvinnorna kan 

minska risken att få bröstcancer. Att regelbundet gå på mammografiundersökningar anses 

också vara av stor vikt för att tidigt upptäcka förändringar i bröstet. De friska kvinnorna anser 
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även att ett bra socialt stöd från närstående kan minska rädsla och oro hos den som har 

drabbats av bröstcancer (Khazaee-Pool et al. 2014).  

1.4 Diagnos, behandling och dess fysiska effekter vid bröstcancer 

Det finns olika undersökningar att genomgå för att upptäcka bröstcancer och de vanligaste 

undersökningarna är mammografi, ultraljudsundersökning, cell- och vävnadsprover och det 

finns även en rad olika behandlingar att genomgå om en har drabbats av bröstcancer. De 

vanligaste behandlingarna är operation, som till exempel mastektomi eller partiell 

mastektomi. Vid en mastektomi opereras hela bröstet bort och vid en partiell mastektomi 

opereras endast en bit av bröstet bort där tumören sitter. Cytostatika, hormonell behandling 

och strålbehandling är även vanliga behandlingar att genomgå vid en bröstcancerdiagnos och 

dessa behandlingar kan medföra en rad olika biverkningar (Ericson & Ericson, 2013).  

Mosher et al. (2013) beskriver att kvinnor som fått cytostatika och/eller hormonell behandling 

fick fysiska biverkningar så som infektioner, illamående, kräkningar, diarré, viktförändringar 

samt en förändrad smakupplevelse. Behandlingarna kunde även ge biverkningar så som 

sexuell dysfunktion, hudförändringar, håravfall och eventuellt borttagning av det ena eller 

båda brösten (Mosher et al. 2013).  

1.5 Psykiskt och socialt perspektiv vid cancersjukdom 

Många individer som drabbats av svår sjukdom kan uppleva psykisk ohälsa (Ericson & 

Ericson, 2013). Begreppet psykisk ohälsa är en beteckning för mindre allvarliga psykiska 

besvär, som till exempel oro och nedstämdhet. Dessa kan dock vara normala reaktioner på en 

påfrestande livssituation (WHO, 2016). Studier har visat att många kvinnor som har drabbats 

av äggstockscancer upplevde depression och ångest som bidrog till minskad livskvalitet efter 

att de genomgått behandling (Eftekhar et al. 2014, Goncalves et al. 2008). Även män som 

drabbats av prostatacancer kunde uppleva en sämre mental hälsa och förändrad 

självuppfattning (Hanly et al. 2014, Hart et al 2015). 

För många individer med svår sjukdom anses familjen vara källan till socialt stöd för att ge 

ökad livskvalitet. Socialt stöd handlar om att få stöd och att ge stöd i form av uppskattning 

och omtanke från och till andra individer inom sitt sociala nätverk (Almås et al. 2011). Många 

som drabbats av någon form av cancer upplevde att de inte fick det sociala stödet som de var i 

behov av och kvinnorna som drabbats av cancer upplevde att bristen på det sociala stödet var 

svårare att hantera än vad männen som drabbats av cancer upplevde det (Frazier et al. 2010). 
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Behandlingarna som kvinnor med äggstockscancer genomgick kunde ge biverkningar så som 

infertilitet vilket gav en negativ inverkan i deras sexliv (Eftekhar et al. 2014). Sexuella 

svårigheter upplevde även män som drabbats av prostatacancer (Hanly et al. 2014, Hart et al 

2015). 

1.6 Copingstrategier vid psykiska svårigheter 

Mindfulness är en typ av meditation och handlar om att man skall vara medveten om sin egen 

närvaro. Denna typ av meditation har visat sig ha väldigt positiva effekter på livskvalitet och 

minska trötthet hos kvinnor som drabbats av metastaserad bröstcancer. Mindfulness har visat 

sig vara en bra copingstrategi då det kan hjälpa kvinnorna att hantera vardagen på ett bättre 

sätt (Eyles et al. 2015). Stödgrupper har även visat sig ha positiv effekt för att hantera sin 

livssituation, bevara sin självkänsla samt för att övervinna lidandet som kommer i och med 

diagnos och behandling (Pinheiro et al. 2008). Gill och Whisnant (2012) beskriver att med 

hjälp av diskussionsforum på internet kan patienterna kommunicera och få stöd av andra i 

samma situation, vilket stärker deras välbefinnande. Att ta stöd från sina anhöriga har också 

visat sig vara en bra copingstrategi och kan öka patienternas välbefinnande (Ashing-Giwa et 

al. 2004). 

1.7 Sjuksköterskans roll 

Inom hälso- och sjukvård utgör sjuksköterskan den största yrkesgruppen och därför har 

sjuksköterskeyrket stor påverkan och stor betydelse för vårdens kvalitet och människors hälsa 

(Ehrenberg & Wallin 2013). För att uppnå god omvårdnad och en individanpassad vård krävs 

det att sjuksköterskan skall kunna sätta sig in i patient- och närståendes situation (Friberg & 

Öhlén 2009). 

Sjuksköterskan har en betydande och viktig roll genom hela sjukdomsprocessen hos patienter 

med bröstcancer (Halkett et al. 2006). En viktig arbetsuppgift som sjuksköterska är att få 

patienten att känna sig sedd, samt förbereda och informera honom/henne om vård efter 

operation och behandling (Almås et al. 2011), det finns även ett ansvar om att behandlingen 

genomförs på bäst sätt (Ericson & Ericson, 2013). Sjuksköterskan skall vara uppmärksam på 

om patienten är i behov av att prata om negativa känslor som kan uppkomma i och med 

diagnosen (Almås et al. 2011). Patienter har beskrivit flera olika komponenter som 

sjuksköterskan bör tänka på i sitt möte med vårdtagarna för att optimal omvårdnad skall 

uppnås. Dessa sex komponenter är god kommunikation, medvetenhet om kvinnans behov, 
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tillgänglighet, uppmuntran och tydlig patientundervisning (Halkett et al. 2006). Stödjande 

vård, rådgivning, stöttning och träning förbättrar livskvaliteten för denna patientgrupp 

(Montazeri et al. 2008).  

1.8 Teoretisk referensram 

En bra kommunikation mellan sjuksköterska och patient är nyckeln till en bra omvårdnad och 

skapar därmed förståelse, trygghet och tillit hos patienten. Detta är något som 

omvårdnadsteoretikern Imogene King förespråkade i hennes teori om att se individen bakom 

sjukdomen och att varje människa är unik. King lade vikt i både den psykosociala och fysiska 

miljön. Hon ansåg att miljön där patienter vistas var väldigt viktig. Patienterna bör infinna sig 

på en avdelning där det är en rofylld miljö vilket då skapar en känsla av trygghet (Alligood, 

2013). Patienter med cancer anser att den psykosociala miljön har en betydande roll för att 

uppleva god hälsa och välbefinnande. Dom ansåg även att miljön där de vistas skall vara ljus, 

luftig och ren (Almås et al. 2011). Kings teori bygger på att sjuksköterskan och patienten skall 

sätta gemensamma mål och ha en bra interaktion mellan parterna (Alligood 2013). Som 

sjuksköterska är det av stor vikt att kommunicera och ge information så fullständigt som 

möjligt och samtidigt bedöma hur mycket information patienten som drabbats av cancer 

klarar av att ta till sig. Efter en cancerdiagnos kan patienten vara i chock vilket sjuksköterskan 

bör ha i åtanke vid överföring av information (Almås et al. 2011).  

1.9 Problemformulering  

I Sverige är bröstcancer den vanligaste cancerformen hos kvinnor och forskning har tydligt 

visat att behandling som ges vid bröstcancer ger ett försämrat fysiskt mående. Forskning har 

även visat att andra cancerformer ger försämrat psykiskt och socialt välbefinnande.  

Sjuksköterskan har en betydande och viktig roll genom hela sjukdomsprocessen hos patienter 

med bröstcancer.   

 

Många individer som drabbats av en annan cancerform upplever en sämre mental hälsa och en 

förändrad kroppsuppfattning, samt medför behandlingarna som många patienter måste 

genomgå ofta en sämre livskvalitet. Dessa kan även uppleva brist på socialt stöd och ha en 

negativ inverkan i nära relationer.  

Utifrån detta anser författarna att det är viktigt att som sjuksköterska kunna sätta sig in i 

patienternas situation och få djupare kunskap och förståelse om hur det är att leva med 
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bröstcancer ur ett psykiskt och socialt perspektiv. En ökad förståelse kan leda till att 

sjuksköterskan kan ge en individanpassad vård och rätt stöd till patienten, vilket därmed leder 

till en bättre omvårdnad. Författarna anser även att det är av stor vikt att allmänheten får mer 

kunskap och en ökad förståelse för denna patientgrupp för att kunna bidra med ökat stöd till 

den som är drabbad. Författarna har inte kunnat finna några svenska studier inom detta 

område och därför har artiklar på internationell nivå sökts till denna studie.  

1.10 Syfte och frågeställningar   

Syfte   

Syftet var att via vetenskaplig litteratur beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

bröstcancer utifrån ett psykiskt och socialt perspektiv samt att beskriva de ingående studiernas 

undersökningsgrupper.     

Frågeställningar   

 Hur beskriver vetenskaplig litteratur kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer 

utifrån ett psykiskt perspektiv?   

 Hur beskriver vetenskaplig litteratur kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer 

utifrån ett socialt perspektiv?   

 Hur beskrivs undersökningsgrupperna i de ingående studierna?  

2.0 Metod  

2.1 Design  

Författarna till denna studie har valt en deskriptiv design. Polit & Beck (2012) menar att 

denna design är relevant för att beskriva människors upplevelser vilket har gjorts i denna 

studie.  

2.2 Databas   

Databaserna som har använts i denna litteraturstudie är PubMed och Cinahl. Dessa två 

databaser är trovärdiga och relevanta till området omvårdnad som berör denna aktuella studie. 

Cinahl och PubMed är två viktiga elektroniska databaser som täcker alla engelskspråkiga 

områden inom omvårdnad och hälsa (Polit & Beck 2012).  
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2.3 Sökord och sökstrategi  

Som sökord till studien användes följande MeSH-termer i PubMed och Cinahl Headings i 

Cinahl: "breast neoplasms", ”experience”, ”quality of life” och "social environment", då dessa 

begrepp är relevanta för syftet. MeSH och Cinahl Headings används för att hjälpa författaren 

att identifiera nyckelord till artiklarna (Polit & Beck 2012). Författarna sökte även på 

fritextorden: "psychological" och ”qualitative” då även de ansågs relevanta för studiens syfte. 

Begränsningarna i båda databaserna innefattade även: fri full text, kvinnor över arton år och 

artiklar publicerade mellan 2006-2016. I databasen Cinahl markerades även begränsningen 

peer review, denna begränsning finns inte att välja i PubMed. Författarna använde sig av den 

booleska termen AND (Polit & Beck 2012) för att finna artiklar endast innehållande 

kombinationer av sökorden. Författarna började söka på de valda sökorden var för sig, vilket 

gav för stort antal träffar och därför kombinerades sökorden. De kombinationer som gav 

författarna artiklar till resultatet presenteras nedan i Tabell 1 där även databaser, antal träffar 

och valda källor redovisas.    

 

2.4 Urvalskriterier och urvalsprocess  

Inklusionskriterier: Kvinnor i åldrarna arton år och uppåt som har diagnostiserats med 

bröstcancer. Anledningarna till att åldern begränsades var för att författarna ville få en inblick 

och förståelse av hur det är att drabbas av bröstcancer som vuxen kvinna samt på grund av att 

sjukdomen är vanligast förekommande i vuxen ålder. Endast kvalitativa eller mixade studier 

inkluderades då dessa ansågs kunna svara bäst på syftet. Om ansatsen var mixad förkastades 

den kvantitativa delen och endast den kvalitativa delen användes. Om studien innehöll både 

kvinnliga och manliga deltagare uteslöts de manliga och om studien innehöll deltagare med 

olika typer av cancerdiagnoser inkluderades endast de med bröstcancer. Tillgång till fri full 

text ställde författarna som krav.  

Exklusionskriterier: Kvantitativa studier då dessa inte besvarade syftet på ett relevant sätt. 

Artiklar som inte var publicerade på svenska eller engelska och var äldre än tio år förkastades. 

Litteraturstudier exkluderades för att endast primärkällor används i studien och de artiklar 

som var dubbletter förkastades. 

 

Sökningarna i databaserna genererade 178 artiklar. Författarna läste tillsammans dessa 

artiklars titlar, vilket resulterade i att 50 artiklar som inte ansågs relevanta för studiens syfte 

föll bort. I resterande 128 artiklar läses abstrakt noggrant av båda författarna och de artiklar 
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som inte ansågs svara på syftet, inte fanns fritt tillgängliga i full text eller var dubbletter 

sorterades bort. I de kvarvarande 12 artiklarna lästes abstrakt och resultat mer djupgående. Se 

urvalsprocess i figur 1.   

Tabell 1. Utfall av databassökningar 

 

 

Figur 1. Flödesschema över urvalsprocessen 

Databas Söktermer Antal 

träffar 

Antal valda 

artiklar 

PubMed Breast neoplasms (MeSH) AND social 

environment (MeSH) AND quality of life 

(MeSH) AND psychological AND qualitative 

7 2 

PubMed Breast neoplasms (MeSH) AND experience 

(MeSH) AND qualitative  

52 4 

PubMed Breast neoplasms (MeSH) AND psychological 

AND qualitative  

59 2 

Cinahl  Breast neoplasms (Cinahl-Headings) AND 

social experience (Cinahl-Headings) AND 

qualitative  

60  4 

Totalt  178 12 

178 artiklar efter databassökning 

Ej relevant titel, 50 föll bort och 

128 återstod 

Abstrakt som inte stämmer  

in på syfte och frågeställningar  

Tillgängliga i full text 

Dubbletter 

12 artiklar inkluderades till studien 
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2.5 Dataanalys   

Syftet med en kvalitativ dataanalys är att organisera, skapa struktur och få förståelse från 

insamlad data och att därefter upptäcka olika teman och koncept. Inga direkta regler finns 

gällande analys av kvalitativ data (Polit & Beck 2012). 

Analysarbetet började med att tolv relevanta artiklar valdes ut via sökningen enligt tabell 1 

och lästes därefter noggrant av båda författarna. En av de valda artiklarna inkluderade både 

män och kvinnor, författarna granskade då endast de kvinnliga deltagarnas resultat. En annan 

artikel var av mixad ansats och då granskades endast den kvalitativa delen. En annan innehöll 

patienter med olika typer av cancerdiagnoser och då granskades endast de med bröstcancer. 

Författarna läste studierna var för sig. Därefter granskades artiklarna ännu en gång med fokus 

på metod- och resultatdel och författarna strök då under med understrykningspennor relevant 

fakta som svarade på den aktuella studiens syfte och frågeställningar. Det som ansågs vara 

relevant från varje artikel sammanställdes i ett skrivprogram på datorn för att sedan lättare 

kunna skriva ett resultat till denna studie. Resultat som berörde relationer placerades under 

den sociala delen, medan resultat som berörde det psykiska måendet placerades under den 

psykiska delen. Sammanställningen diskuterades och författarna kom fram till att olika teman 

bildades efter huvudfynden i resultatdelarna. Gällande aspekten psykiskt fann författarna tre 

olika teman: Att få en bröstcancerdiagnos, behandlingens påverkan och existentiella frågor 

och tankar kring döden. Under aspekten socialt fann författarna två teman: relationen till 

anhöriga och relationen till sjukvården. Efter detta kunde sammanställandet av resultatet 

påbörjas. För att svara på den metodologiska frågeställningen granskades av båda författarna  

varje artikels metod gällande undersökningsgrupp och relevant fakta ströks under för att 

enkelt kunna skriva ett resultat.  

2.6 Forskningsetiska överväganden   

Forskningsetiska överväganden som har tillämpats i denna studie är att syftet har presenterats 

objektivt utan personliga värderingar och åsikter. Detta styrks även av att författarna var två 

eftersom det då kan bli svårare att vinkla åsikter personligt. Inget plagiat har förekommit då 

Polit & Beck (2012) beskriver att god forskningsetik förutsätter att plagiering skall undvikas.  
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3.0 Resultat 

 

Resultatet i denna litteraturstudie baseras på tolv vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. 

I samtliga artiklar beskrivs erfarenheter från kvinnor som drabbats av bröstcancer. Resultatet 

presenteras under huvudrubrikerna: psykiskt och socialt, där fem teman har skapats: att få en 

bröstcancerdiagnos, behandlingens påverkan, existentiella frågor och tankar kring döden, 

relationen till anhöriga och relationen till sjukvården. Fynden presenteras i löpande text samt 

redovisas i Bilaga 1 och Bilaga 2. Den metodologiska aspekten redovisas i löpande text i 

slutet av resultatet.  

3.1 Psykiskt 

3.1.1 Att få en bröstcancerdiagnos 

Den första reaktionen som de flesta kvinnor upplevde vid beskedet om att de hade drabbats av 

bröstcancer var stor chock och en känsla av overklighet. De beskrev det som en känsla av att 

befinna sig i en mardröm (Mosher et al. 2013). Ofta upplevdes stress och ett kaosartat 

tillstånd då världen ändrades snabbt och dramatiskt. Från att ena dagen vara frisk till att nästa 

dag vara sjuk i bröstcancer gjorde det svårt att förstå och acceptera sin diagnos (Drageset et al. 

2010).  

 

Tankar så som: ”Varför har just jag drabbats?” och ”Vad har jag gjort för fel för att få denna 

sjukdom?” var vanligt förekommande och en del kände sig själva skyldiga till att ha fått 

bröstcancer. Detta kunde skapa ilska, frustration och en önskan om att få svar på varför just de 

hade blivit sjuka (Schnur et al. 2009). 

 

3.1.2. Behandlingens påverkan 

Hos de flesta kvinnor påverkades det psykiska välmående negativt av att leva med 

bröstcancer (Drageset et al. 2010, Palmdottir 2010, Wang et al. 2013). Behandlingarna som 

patienterna genomgick framkallade ångest, depression och en avsaknad av sin egen autonomi. 

Att ständigt tänka på sin sjukdom var vanligt förekommande och humöret varierade i stor 

utsträckning från att vara glad till att bli ledsen (Nazamli et al. 2011, Schnur et al. 2009).  

 

Det visade sig att personer som har genomgått kemoterapi har större risk för att utveckla 

depression, ångest och/eller stress än personer som inte genomgått kemoterapi (Singh et al. 
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2015). Håravfall som kvinnorna kan drabbas av efter kemoterapi upplevdes som genant och 

beskrevs av många som en stor sorg och att den förlusten var mer psykiskt påfrestande än vad 

de någonsin hade kunnat föreställa sig (Mosher et al. 2013, Wang et al. 2013, Schnur et al. 

2011). Att förlora sitt bröst på grund av sin bröstcancer ansågs vara en stor sorg för samtliga 

kvinnor, dock varierade hanteringen av denna sorg från kvinna till kvinna. För en del 

upplevdes denna förlust som en traumatisk händelse och som följd kände de sig mindre 

attraktiva och en känsla av att de hade förlorat sin kvinnlighet infann sig (Drageset et al. 

2010). Förlorad kvinnlighet medförde att de kände sig i lägre klass än friska kvinnor (Schnur 

et al. 2011). Efter behandling kunde kvinnorna uppleva sexuell dysfunktion vilket berodde på 

smärta vid samlag, minskad sexlust samt negativ självbild på grund av de kroppsliga 

förändringarna. Den minskade sexuella lusten påverkade livskvaliteten till det sämre för de 

flesta kvinnorna (Wang et al. 2013). Hudförändringarna som kunde uppkomma efter 

strålbehandlingarna medförde ångest och skapade en oro inför hur omgivningen skulle se på 

dem och över hur de skulle förklara för allmänheten om sin bröstcancerdiagnos. Det fanns en 

rädsla hos många av dessa kvinnor att det skulle pratas om dem bakom deras ryggar (Schnur 

et al. 2011).  

 

3.1.3 Existentiella frågor och tankar kring döden 

I och med att ha fått diagnosen bröstcancer upplevde många kvinnor att de för första gången 

var dödliga (Holt et al. 2009, Schnur et al. 2009). Diagnosen medförde att många upplevde 

dödsångest och en rädsla för att dö, medan andra kvinnor lärde sig leva i nuet och att leva 

livet mer intensivt (Drageset et al. 2010). Vissa kände att diagnosen var ett straff av deras 

tidigare handlingar (Bannett et al. 2006). Att ha drabbats av bröstcancer medförde ofta 

psykiska och emotionella svårigheter och existentiella tankar och funderingar om rädsla inför 

döden (Palmdottir 2010). 

 

Vissa kvinnor upplevde att de fick hjälp av sin tro på Gud, samt genom att be. Detta 

upplevdes vara en bra copingstrategi i hanteringen av sin bröstcancer. Att ha tro och hopp 

upplevde kvinnorna gjorde dagarna lättare att hantera och bidrog till en ljusare syn på 

morgondagen (Holt et al. 2009). Suwankhong & Liamputtong (2015) beskriver att med hjälp 

av den buddistiska tron upplevde kvinnorna sig mer motiverade att hantera sin bröstcancer. 

Tron om karma, att göra goda gärningar, ansåg dessa kvinnor kunde bota dem från sin 

bröstcancer och stoppa dess spridning.  
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3.2 Socialt 

3.2.1 Relationen till anhöriga 

Patienter med bröstcancer ansåg att det sociala stödet var en viktig del för att uppnå en bättre 

livskvalitet. Många patienter upplevde dock att de inte fick det stödet som de var i behov utav 

(Sawin 2010, Suwankhong & Liamputtong 2015, Drageset et al. 2010). Det fanns en känsla 

hos många drabbade att deras familj och vänner blev obekväma att diskutera deras diagnos 

och behandling och därför ville många kvinnor inte diskutera sjukdomen med anhöriga på 

grund av rädsla att göra dem obekväma och nedstämda (Mosher et al. 2013). En del kunde 

även känna att deras sjukdom blivit en börda för familjen och för dessa kvinnor var det därför 

viktigt att de kunde utföra de vardagliga sysslorna i hemmet som de tidigare hade gjort innan 

sjukdomen drabbade dem (Mosher et al. 2013). Att upprätthålla sig med vardagliga sysslor 

och aktiviteter bidrog till att dessa kvinnor kände sig behövda och fick andra saker att tänka 

på än sin sjukdom. Att ha rutiner ansågs vara av betydelse för att bevara stabiliteten i sin 

vardag (Holt et al. 2009, Palmdottir 2010).  

 

Somliga kvinnor var rädda över att de inte skulle få leva ett långt liv tillsammans med sin 

partner och oroade sig över hur det skulle gå för denne om hon skulle avlida. Tankar som var 

vanligt förekommande hos den drabbade rörde hur vida partnern skulle klara av de vardagliga 

sysslorna. De kvinnor som hade barn kunde uppleva en rädsla över att inte hinna se deras barn 

växa upp eller att inte få hålla om sina barnbarn (Mosher et al. 2013). Många kände en rädsla 

över vem som skulle ta hand om deras barn om de inte skulle överleva sjukdomen (Holt et al. 

2009). Kvinnorna upplevde även svårigheter i rollen som mamma då de kände att de inte 

kunde ta hand om sitt/sina barn på det sätt som de ville på grund av sjukdomens negativa 

inverkan (Nizamli et al. 2011). Många ville dock berätta om sin sjukdom för sina barn för att 

barnen skulle känna sig förberedda inför framtiden och livets alla sorger och hinder (Mosher 

et al. 2013).  

 

Sawin (2010) beskriver att en del kvinnor kände sig svikna av deras partner, då den sjuke 

upplevde att partnern inte var närvarande under sjukdomsprocessen. Det framkom i vissa fall 

att partnern till den sjuke inlett en affär med någon annan (Sawin 2010). Brist på närvarenhet 

och stöd var inte det enda negativa kvinnorna upplevde av hennes närstående, de kunde även 

uppleva att deras anhöriga var upptagna med att leva sina egna liv. Detta bidrog till att dessa 

kvinnor kände sig ensamma i sin situation och som följd blev de socialt isolerade. Även 
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arbetssituationen kunde upplevas problematisk för den sjuke då cheferna många gången inte 

visade någon förståelse för kvinnornas sjukdomstillstånd (Schnur et al. 2009). Trots att de 

flesta kvinnorna upplevde brister gällande stödet från närstående kände andra att de fick 

optimalt stöd. Dessa kvinnor beskrev att de fått hjälp med vardagliga sysslor (Suwankhong & 

Liamputtong  2015). Suwankhong & Liamputtong  (2015) beskriver i sin studie att de sjuka 

kvinnorna fick hjälp med inhandling av speciella bh:ar med inbyggda silikoninlägg så att 

dessa kvinnor kunde känna sig bekväma att vistas i sociala sammanhang och återfå sin 

kvinnlighet. Detta stärkte kvinnornas självkänsla och värdighet. 

 

3.2.2 Relationen till sjukvården 

Många kvinnor kände att de blivit dömda och underskattade av sjukvården på grund av deras 

etnicitet. Andra upplevde att de blivit behandlade med mindre respekt på grund av att de hade 

en lägre utbildningsnivå (Quach et al. 2012). Vissa upplevde en bristande kommunikation och 

information från sjukvårdspersonalen gällande deras sjukdom och de önskade även att de 

hade fått bättre stöd efter deras behandling (Suwankhong & Liamputtong  2015). När den 

medicinska behandlingen var över kände kvinnorna att de blivit lämnade av vården 

(Palmdottir 2010). Detta bristande stöd från sjukvården kunde leda till social isolering hos 

kvinnorna då deras tankar och funderingar förblev obesvarade (Suwankhong & Liamputtong  

2015). Många önskade mer information från vården för att minska deras stress och ångest 

(Palmdottir 2010).  

 

4.3 Metodologiskt resultat 

Undersökningsgrupp 

I samtliga tolv studier beskrivs antal deltagare, ålder, kön, land, samt att deltagarna hade en 

cancerdiagnos. I elva av tolv artiklar var det endast kvinnliga deltagare (Nizamli et al. 2011, 

Mosher et al. 2013, Wang et al. 2013, Schnur et al. 2011, Schnur et al. 2009, Quach et al. 

2012, Sawin 2010, Suwankhong & Liamputtong  2015, Drageset et al. 2010, Palmdottir P 

2010, Bennett et al. 2006). I studien Holt et al. (2009) framkom att deltagande kvinnor var 

fjorton stycken och nio män.  

 

Ålder i studierna redovisades på samtliga sätt: medelålder (Wang et al. 2013), åldersintervall 

(Drageset et al. 2010, Suwankhong & Liamputtong  2015, Quach et al. 2012, Schnur et al. 

2011, Mosher et al. 2013). I studierna av Holt et al. (2009), Nizamli et al. (2011), Schnur et al. 



 

 

 

13 

(2009), Sawin (2010), Palmdottir P (2010) framgick både medelålder och åldersintervall och i 

studien av Bennett et al. (2006) framkom ingen ålder på deltagarna.  

 

I tio av tolv artiklar var deltagarantalet åtta till tjugotre (Nizamli et al. 2011, Holt et al. 2009, 

Wang et al. 2013, Schnur et al. 2011, Schnur et al. 2009, Sawin 2010, Suwankhong & 

Liamputtong  2015, Drageset et al. 2010, Palmdottir P 2010, Bennett et al. 2006). 

Två av artiklarna hade över 23 deltagare (Quach et al. 2012, Mosher et al. 2013).  

 

I alla tolv artiklar deltar kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer. I studien av Schnur et 

al. (2011) har deltagarna blivit strålade mot bröstcancer och i studien av Schnur et al. (2009) 

genomgår deltagarna strålbehandling. I en studie framkommer det att deltagarna har 

bröstcancer och är i väntan på operation (Drageset et al. 2010). I studien av Bennett et al. 

(2006) är kvinnorna diagnotiserade med bröstcancer men har genomgått någon form av 

behandling. Nizamli et al. (2011) beskriver i sin studie att deltagarna genomgått kemoterapi 

efter mastektomi. I studien av Mosher et al. (2013) framkommer det att kvinnorna har 

metastaserad bröstcancer och i studien av Holt et al (2009) hade deltagarna bröstcancer eller 

någon annan cancerform.  

 

Artiklarna var från samtliga länder: USA (Sawin 2010, Holt et al. 2009, Quach et al. 2012, 

Mosher et al. 2013, Schnur et al. 2009, Schnur et al. 2011), Island (Paldottir P, 2010). 

England (Bennett et al. 2006), Norge (Drageset et al. 2010), Thailand (Suwankhong & 

Liamputtong 2015), Syrien (Nizamli et al. 2011) och Kina (Wang et al. 2013). Se 

undersökningsgruppen i bilaga 1.  

 

4.0 Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

En bröstcancerdiagnos medförde följder så som depression, ångest samt en förändrad 

kroppsuppfattning och självbild och många kvinnor upplevde även rädsla inför döden. 

Avsaknaden av stöd var vanligt förekommande och många kvinnor var obekväma att 

diskutera sin sjukdom med anhöriga. Detta bidrog till att de kände sig ensamma i sin situation 

och blev socialt isolerade. Det framkom även att många drabbade upplevde brister i 

kommunikationen och stödet från sjukvården och kände att de inte fick det stödet som de var i 
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behov av. Kvinnorna lade skuld på sig själva över att de hade drabbats och kände oro över hur 

deras anhöriga skulle klara sig utan dem i framtiden, om de skulle avlida. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Psykiskt 

Resultatet visar att den första reaktionen som många kvinnor upplevde när de hade drabbats 

av bröstcancer var en stor chock, en känsla av overklighet och att befinna sig i en mardröm 

(Mosher et al. 2013). Många kvinnor upplevde dödsångest och en rädsla inför att dö i och 

med diagnosen (Drageset et al. 2010). Tidigare forskning visar att många friska kvinnor 

kopplar bröstcancer med döden (Khazaee-Pool et al. 2014). Författarna anser att från att 

tidigare varit frisk och då kopplat bröstcancer med döden till att drabbas av denna diagnos är 

det naturligt att hamna i chock och en känsla av en mardrömsliknande overklighet. Holt et al. 

(2009) menar i föreliggande studie att kvinnor som har en tro till Gud upplevde större hopp 

och det gjorde dagarna lättare att hantera (Holt et al. 2009). Tron om karma gjorde vissa 

kvinnor motiverade att hantera sin situation (Suwankhong & Liamputtong  2015). Tidigare 

forskning visar att mindfulness är en bra copingstrategi och har haft positiva effekter på 

livskvalitet och minskat trötthet hos kvinnor med bröstcancer (Eyles et al. 2015). Författarna 

tror att hopp gör livet mer hanterbart och har man inget hopp är det svårt att se någon mening 

med livet. Mindfulness kan inge hopp och skapa en inre styrka hos den som är drabbad vilket 

bidrar till att man inte ger upp lika lätt.  

 

Resultatet visar att en bröstcancerdiagnos kan medföra att kvinnorna sätter skuld på sig själva 

och funderar över varför just de har drabbats, vilket kan skapa ilska och frustration. (Holt et 

al. 2009). Som tidigare forskning beskriver bör sjuksköterskan vara uppmärksam på om 

patienten är i behov av att prata om negativa känslor (Almås et al. 2011). Författarna anser att 

som sjuksköterska kan man inte alltid ge svar på patientens alla frågor och funderingar. Det är 

dock av stor betydelse att finnas där och fungera som en stöttande pelare. Detta borde kunna 

skapa ett inre lugn hos patienten.  

 

Föreliggande studie visar att behandlingarna som de flesta med bröstcancer behöver genomgå 

kan framkalla ångest, depression och en avsaknad av sin egen autonomi (Nizamli et al. 2011). 

De kvinnorna som drabbades av håravfall (Mosher et al. 2013) eller borttagning av sitt bröst 

upplevde detta som en stor sorg vilket kunde bidra till att de förlorade sin kvinnlighet och 
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kände sig mindre attraktiva (Drageset et al. 2010). Tidigare forskning har visat att kvinnor 

som drabbats av äggstockscancer upplevde minskad livskvalitet efter behandling och att 

behandlingen kunde ha en negativ inverkan på deras sexualitet (Eftekhar et al. 2014). De 

kunde även uppleva depression och ångest (Goncalves et al. 2008). Män som drabbats av 

prostatacancer kunde uppleva sexuella svårigheter och en förändrad självuppfattning som 

följd av diagnosen (Hanly et al. 2014, Hart et al. 2015). Författarna ser att olika cancerformer 

medför en sämre livskvalitet hos den som drabbats. Ett samband kan ses mellan bröst, 

äggstocks- och prostatacancer då samtliga hade en negativ påverkan på patienternas 

sexualitet, vilket skulle kunna ha att göra med att cancern påverkar intima delar av kroppen.    

 

4.2.2 Socialt 

Resultatet visar att många kvinnor upplevde en rädsla över att inte hinna se sina barn växa 

upp, samt en känsla av otillräcklighet i rollen som mamma. Somliga kände även rädsla över 

att inte få leva tillsammans med sin partner. Kvinnorna var rädda över hur partnern skulle 

klara sig ensam om hon själv skulle avlida (Mosher et al. 2013). Tidigare forskning visar att 

kvinnor som drabbats av någon form av cancer mår sämre än män i samma situation (Frazier 

et al. 2010). Författarna tror att kvinnor i sin natur är mer omhändertagande än män, vilket 

kan leda till att kvinnor tänker mer på andra i första hand än sig själva. Detta kan leda till att 

kvinnor blir mer oroliga än män gällande hur familjen skall klara sig i framtiden om hon 

skulle avlida, detta kan anknytas till Almås et al. (2011), som beskrev att kvinnor som fått en 

bröstcancerdiagnos upplevde större negativ påverkan på det psykiska välmående än män. Dels 

genom osäkerheten på utseende och kvinnlighet samt påverkan på det familjära och sociala 

relationerna.   

 

Många patienter med bröstcancer upplevde att de inte fick det stödet som de var i behov utav 

(Sawin 2010, Suwankhong & Liamputtong 2015, Drageset et al. 2010). Tidigare forskning 

visar att brist på stöd från anhöriga även återfinns hos personer som drabbats av någon annan 

cancerform (Frazier et al. 2010). Det har visat sig att stödet från anhöriga ansågs vara en bra 

copingstrategi för att öka välbefinnandet hos patienterna (Ashing-Giwa et al. 2014). 

Stödgrupper och diskussionsforum på internet ansågs även ha en positiv inverkan för att 

stärka patienternas välbefinnande (Pinheiro et al. 2008, Gill & Whisnat, 2012). Författarna 

anser att det sociala stödet är av väldigt stor betydelse för individer som drabbats av cancer, 

dock upplever de flesta patienter brister i detta stöd. På grund av denna brist på stöd anser 

författarna att det är extra viktigt att forum och stödgrupper finns för att stödja patienterna. 
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Där kan patienterna finna stöd från personer i liknande situationer och på så sätt få ett ökat 

välmående. En anledning till att många upplever brist på stöd från anhöriga kan vara på grund 

av att den anhörige saknar kunskap om sjukdomen, vilket i sin tur kan skapa rädsla och leda 

till minskad förståelse. Som sjuksköterska är det av stor vikt att informera och stötta anhöriga 

under sjukdomsprocessen. Detta tror författarna kan skapa trygghet och därmed kunna ge ett 

bättre stöd till den som är sjuk.  

 

Resultatet visar även att det fanns brister gällande stödet från sjukvården och att det fanns en 

önskan hos patienterna om ett ökat engagemang från vårdpersonalen. Ett bristande stöd kunde 

leda till social isolering hos den drabbande (Suwankhong & Liampottong 2015). Det har även 

visat sig att vilken etnicitet och utbildningsnivå patienterna hade påverkade hur de blev 

bemötta av vårdpersonalen (Quach et al. 2012). I tidigare studier har patienter beskrivit vad 

sjuksköterskan bör tänka på i mötet med vårdtagaren, vilka bland annat är god 

kommunikation, tillgänglighet och patientundervisning (Halkett et al. 2006). 

Omvårdnadsteoretikern Imogene King förespråkade också att en god kommunikation är 

nyckeln till en bra omvårdnad och därmed leder till ökad förståelse, trygghet och tillit hos 

patienten. King förespråkade även att varje människa är unik och att man som sjuksköterska 

skall se individen bakom sjukdomen (Alligood, 2013). Den psykosociala miljön anser 

patienter med bröstcancer har en betydande roll för att uppleva god hälsa och välbefinnande 

(Almås et al. 2011). Den yttre miljön har en betydande roll för att öka patientens 

välbefinnande som till exempel ljusa och luftiga rum. Detta kan även stärkas av King 

(Alligood 2014). Författarna anser att alla patienter skall ha rätt till god omvårdnad oavsett 

ålder, kön, etnicitet och utbildningsnivå och som Imogene King förespråkade, skall man se 

individen bakom sjukdomen och ha synsättet att varje människa är unik. Sjuksköterskans 

huvuduppgift är att ge en god omvårdnad. Tidigare forskning visade att kommunikation, 

tillgänglighet och patientundervisning är viktiga komponenter för att omvårdnaden skall bli så 

bra som möjligt. Är det brister i någon eller några av dessa komponenter kan hela 

omvårdnaden fallera och patienten upplever brist på stöd.  

 

4.3 Metodologisk aspekt 

I elva av tolv artiklar framkommer det att det endast var kvinnliga deltagare. Nizamli et al. 

2011, Mosher et al. 2013, Wang et al. 2013, Schnur et al. 2011, Schnur et al. 2009, Quach et 

al. 2012, Sawin 2010, Suwankhong & Liamputtong 2015, Drageset et al. 2010, Palmdottir P 
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2010, Bennett et al. 2006). I studien Holt et al. (2009) var deltagarna både kvinnor och män. 

Detta kan ses som en svaghet då det finns risk för feltolkningar och missförstånd för läsaren, 

vilket även styrks av Polit & Beck (2012).  

 

Åldern på deltagarna i studien av Wang et al. (2013) redovisades med endast medelålder. I 

några av studierna redovisades åldern med endast åldersintervall (Drageset et al. 2010, 

Suwankhong & Liamputtong  2015, Quach et al. 2012, Schnur et al. 2011, Mosher et al. 

2013) och i studierna av Cheryl et al. (2009), Nizamli et al. (2011), Schnur et al. (2009), 

Sawin (2010), Palmdottir P (2010) framgick både medelålder och åldersintervall. Att ha med 

både medelålder och åldersintervall anser författarna är en styrka då det blir en ökad tydlighet 

för läsaren. I en av studierna (Bennett et al. 2006) framkom inte någon ålder på deltagarna, 

vilket gör att den studien blir mindre trovärdig. Polit & Beck (2012) anser att för att ett 

resultat ska kunna betraktas som generaliserbart behövs information om ingående 

undersökningsgrupper och för att skapa förståelse av resultatet, bör beskrivningen av 

undersökningsgruppen innehålla information om deltagarnas ålder. 

 

I två av de tolv valda artiklarna var deltagarantalet över 23 deltagare (Quach et al. 2012, 

Mosher et al. 2013).  Detta anser författarna är en svaghet då kvalitativa studier bör ha ett 

relativt lågt antal deltagare (Polit & Beck 2012). I elva av tolv artiklar framkom det tydligt 

vilken diagnos deltagarna hade, vilken var bröstcancer. Att förhålla sig till en form av cancer 

gör det lättare för läsaren att tolka artikeln. I studien av Holt et al. (2009) hade deltagarna 

olika cancerformer vilket kan göra denna studie lättare att feltolka.  

 

I varje artikel framkom tydligt publikationsland, vilka var: USA (Sawin 2010, Holt et al. 

2009, Quach et al. 2012, Mosher et al. 2013, Schnur et al. 2009, Schnur et al. 2011), Island 

(Paldottir P, 2010). England (Bennett et al. 2006), Norge (Drageset et al. 2010), Thailand 

(Suwankhong & Liamputtong 2015), Syrien (Nizamli et al. 2011) och Kina (Wang et al. 

2013). Polit & Beck (2012) menar att det tydligt tydligt skall framkomma för att öka studiens 

trovärdighet. 

 

4.4 Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en litteraturstudie för att ta reda på kvinnors upplevelse av att leva 

med bröstcancer ur ett psykiskt och socialt perspektiv. Vid en litteraturstudie finns forskning 
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redan samlad vilket gör det enklare att sammanställa data kring valt område (Polit & Beck 

2012). Det valda syftet berör känsliga områden och etiska dilemman skulle kunna uppstå i 

samband med intervjuer då deltagarna utsätts för en påfrestande situation som kan skapa 

nedstämdhet. Detta undkoms vid denna litteraturstudie då det redan fanns samlad data.   

 

Databaserna PubMed och Cinahl som har använts i denna studie är två trovärdiga databaser 

och täcker största delen inom begreppet omvårdnad (Polit & Beck 2012). Många av de valda 

artiklarna uppkom som dubbletter. De valda artiklarna lästes först på olika håll, vilket kan ses 

som en fördel då författarna får en egen uppfattning utan att bli påverkad av den andre. 

Artiklarna var skrivna på engelska vilket kan ses som en begränsning då de lättare kan 

feltolkas, dock bidrog detta till att författarna fick ett större urval av artiklar då de flesta 

artiklar är skrivna på engelska. Författarna fann artiklar från flera delar utav världen vilket gör 

studien mer trovärdig och bidrog till att resultatet fick en internationell bredd. 

Åldersbegränsningen som var på tio år kan ses som en svaghet då forskning inom det aktuella 

området går fort framåt. Begränsningen hade till studiens fördel istället kunnat haft ett 

intervall på fem år. Att artiklarna begränsades till fri full text kan även anses som en svaghet 

då man kan gå miste om relevanta artiklar som kräver en avgift för att kunna granskas. En 

bred undersökningsgrupp kan anses som en svaghet då innehållet i studien blir spretigt. En 

yngre deltagares upplevelser kan skilja sig mycket jämfört med en äldres, eller en patient som 

genomgått behandling jämför med en patient som inte genomgått behandling etcetera. En 

bred undersökningsgrupp kan även ses som en styrka då sökningen resulterar i fler antal 

artiklar som kan vara relevanta för studien.  

 

Enligt Polit & Beck (2012) används MeSH och Cinahl Headings för att hjälpa författarna att 

identifiera nyckelord till artiklar. Författarna till denna studie använde sig av denna 

sökstrategi som var till fördel för att hitta relevanta artiklar till den aktuella studien. 

 

Samtliga artiklar var av kvalitativ ansats med undantag för en artikel som innehöll både en 

kvalitativ och en kvantitativ del, dock användes endast den kvalitativa delen och den 

kvantitativa delen förkastades helt (Wang et al. 2013). Kvalitativa studier styrker den 

föreliggande studiens trovärdighet då det är patienternas egna upplevelser som beskrivs (Polit 

& Beck 2012). Ett inklusionskriterie var även att endast kvinnor skulle delta. I en av 

artiklarna (Holt et al. 2009) beskrevs både män och kvinnors upplevelser av bröstcancer. I den 

studien uteslöts männens upplevelser helt. Samma studie innehöll även upplevelser från ett 
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flertal olika cancerdiagnoser utöver bröstcancer, författarna till föreliggande studie uteslöt alla 

cancerformer förutom bröstcancer från denna studie. Trots detta valdes denna studie att ha 

med då den gav relevant information som svarade på syfte och frågeställningar. I studien av 

Bennett et al (2006) framkom det inte vilken ålder deltagarna hade, vilket kan ses som en 

svaghet för föreliggande studie. På grund av värdefull och relevant information valdes 

artikeln att ha med i resultatet. Författarna antar även att det är vuxnas upplevelser som 

beskrivs då det framkom i artikeln att deltagarna hade familj och barn. Sökningen i 

databaserna begränsades även med att deltagarna skulle vara över arton år, vilket styrker 

trovärdigheten.  

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad  

Föreliggande studie visar att de flesta kvinnor som drabbats av bröstcancer upplever både 

psykiska och sociala svårigheter. Det krävs som sjuksköterska att ha kunskap och en 

förståelse för denna patientgrupp då man som sjuksköterska med sannolikhet kommer att 

möta någon med denna diagnos. Det är av stor vikt att ha kunskap och förståelse om hur dessa 

patienter känner och upplever sin sjukdom ur ett psykiskt och socialt perspektiv. Almås et al. 

(2011) beskriver vikten av att möta patienten på hennes villkor och att se till hennes 

individuella behov och anpassa informationen därefter (Almås et al. 2011). Med hjälp av 

denna studie tror vi att vårdpersonal kan få djupare förståelse och en bättre inblick i hur dessa 

kvinnor upplever sin situation och på så sätt kunna ge en mer individanpassad vård.  

 

Närståendes vårdande och stöttande roll är av stor betydelse för personer med bröstcancer och 

därför är det av stor vikt att sjuksköterskan involverar och informera hela familjen, så kallad 

familjecentrerad omvårdnad för att de skall kunna ge det bästa möjliga stödet för patienten 

(Socialstyrelsen 2014).  

 

4.6 Förslag till fortsatt forskning 

I ett flertal artiklar till föreliggande studie återfanns att kvinnorna upplevde brist på stöd i sin 

sjukdomssituation och därmed behövs det fortsatt forskning inom detta område. Resultatet 

visar att stödet är väldigt viktigt under sjukdomsprocessen, därför anser författarna att fortsatt 

forskning skall undersöka hur stödet från sjuksköterskan kan förbättras samt undersöka hur 

man skall kunna förbättra livskvaliteten hos kvinnor som genomgått behandling då det har 

visat sig att många av dessa kvinnor upplever försämrad livskvalitet. Det skulle även vara av 
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vikt och intresse att undersöka hur män som drabbats av bröstcancer upplever sin situation, då 

författarna inte kunde finna några studier gällande denna patientgrupp. Författarna fann ingen 

svensk forskning som svarade på studiens syfte och därför anser författarna även att det 

behövs svensk forskning inom det aktuella området.  

 

4.7 Slutsats 

Kvinnor som drabbats av bröstcancer kan uppleva psykiska och sociala svårigheter samt 

existentiella frågor och funderingar. Många kvinnor upplever brister i stödet från sjukvården 

och anhöriga. Som sjuksköterska bör man ha kunskap om att dessa problem är vanligt 

förekommande. En individanpassad vård där information och undervisning ges till både 

patient och anhöriga är grunden för optimal omvårdnad.  
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5.1 Bilaga 1 

Tabell 2, presentation av metodologiska tabell 

Författare (år) Titel Design och 

eventuell ansats 

Undersöknings-

grupp 

Datainsamlings-

metod 

Dataanalys-metod 

Bennett, B., Laidlaw, 

T., Dwivedi, P., 

Naito, A. & 

Gruzelier, J. (2006) 

A qualitative study of the 

experience of self-

hypnosis or johrei in 

metastatic breast cancer 

using interpretative 

phenomenological analysis 

Kvalitativ 16 kvinnor, levt med 

bröstcancer och fått 

behandling. England. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Fenomenologisk 

analys 

Drageset, S., 

Lindstrom, T., Giske, 

T. & Underlid, K. 

(2010) 

Being in suspense: 

women´s experiences 

awaiting breast cancer 

surgery 

Kvalitativ, 

deskriptiv 

design 

21 kvinnor med 

bröstcancerdiagnos i 

väntan på operation. 

41-73 år. Norge. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Meningskondensation 

Holt, C., Lee, C., 

Schultz, E., Blake, 

V.,Southward, P., 

Buckler, A., Hope, L. 

(2009) 

 

Role of religion in cancer 

coping among African 

Americans: A qualitative 

examination. 

Kvalitativ 14 kvinnor, 9 män  

> 21 år med 

diagnostiserad cancer. 

USA. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Tematisk analys 

Mosher, C., Johnson, 

C., Dickler, M., 

Norton, L., Massie, J. 

& DuHamel, K. 

(2013) 

Living with metastatic 

breast cancer: A qualitative 

analysis of physical, 

psychological, and social 

seguelae. 

Kvalitativ 44 deltagare, kvinnor.  

Metastaserad 

bröstcancer. >45 år. 

USA. 

Skriftliga svar 

samlades in via mail. 

Tematisk analys 
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Nizamli, F., 

Anoosheh, M. & 

Mohammadi, E. 

(2011) 

Experiences of Syrian 

women with breast cancer 

regarding chemotheraphy: 

A qualitative study 

The role of occupational 

participation and 

environment among 

Icelandis 

 

Kvalitativ, 

deskriptiv 

design 

17 deltagare, kvinnor, 

>30 år 

Behandlade med 

kemoterapi efter 

mastektomi. Syrien. 

Semistrukturerad, 

inspelad intervju 

Tematisk analys 

Palmdottir, P. (2010) The role of occupational 

participation and 

environment among 

Icelandis 

Kvalitativ, 

deskriptiv 

design 

18 kvinnor, >37 år 

med bröstcancer. 

Island.  

Semistrukturerade 

intervjuer 

Framkommer ej 

Quach, T., Nuru-

Jeter, A., Morris, P., 

Allen, L., Shema, S., 

Winters, J., Le, G. & 

Gomez, S 

(2012) 

Experiences and 

perceptions of medical 

discrimination among a 

multiethnic sample of 

breast cancer patients in 

the greater San Francisco 

bay area, California. 

Kvalitativ 60 deltagare, kvinnor. 

>20 år vid 

bröstcancerdiagnos. 

USA. 

Semistrukturerad 

intervjuer. Grounded 

theory. 

Femeneologisk 

analys. 

Sawin, E-M. (2010) My husband would not 

help me, so I was driving 

over there`: older rural 

women experiencing 

breast cancer with a non-

supportive intimate partner 

Kvalitativ, 

deskriptiv 

design 

9 deltagare, kvinnor 

med bröstcancer. 55-

84 år. USA 

Inspelade 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Transkriberade. 

Femeneologisk 

analys. 

Schnur, J., Ouellette, 

S., Bovbjerg, D. & 

Breast cancer patients´ 

experience of external-

Kvalitativ, 

undersökande 

15 deltagare, kvinnor, 

dignostiserad 

Semistrukturerad 

intervju 

Tematisk analys 
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Montgomery, G. 

(2009) 

beam radiotherapy bröstcancer som 

genomgår strålning. 

USA. 

Schnur, J., Ouellette, 

S., DiLorenzo, T., 

Green, S. & 

Montgomery, G. 

(2011) 

A qualitative analysis of 

acute skin toxicity among 

breast cancer radiotherapy 

patients 

Kvalitativ, 

deskriptiv 

design 

20 deltagare,  

>18 år, strålade mot 

bröstcancer. USA. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Tematisk analys 

Suwankhong, D. & 

Liamputtong, P. 

(2015) 

Social support and women 

living with breast cancer in 

the south of thailand 

Kvalitativ, 

deskriptiv 

design 

20 kvinnor, 42-79 år 

med bröstcancer. 

Thailand 

Djupgående 

intervjuer 

Tematisk analys 

Wang, F,. Chen, F,. 

Huo, X,. Ruobing, 

Xu,. Liang, W., 

Jianming, W. & 

Cheng, Lu,.  

(2013) 

 

A neglacted issue on 

sexual well-being 

following breast cancer 

diagnosisand treatment 

among Chinese women 

Kvalitativ och 

kvantitativ. 

Deskriptiv 

design 

23 kvinnor med 

diagnotiserad 

bröstcancer. 42-50 år. 

Kina 

Djupgående 

intervjuer 

Framkommer ej 
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5.2 Bilaga 2 

Tabell 3, presentation av resultattabell 

Författare Syfte Resultat 

Bennett, B., Laidlaw, T., 

Dwivedi, P., Naito, A. & 

Gruzelier ,J. (2006) 

Utforska och få erfarenhet 

om kvinnor som lever med 

bröstcancer och som 

genomgått behandling 

En rädsla över hur andra skulle se på dem i och med diagnosen ledde till social 

isolering, då de inte ville bli identifierade med sin sjukdom. 

Drageset, S., Lindstrom, T., 

Giske, T. & Underlid, K. 

(2010) 

Att beskriva kvinnors 

erfarenheter efter att ha fått 

en bröstcancerdiagnos och är 

i väntan på operation. 

Många kvinnor upplever att diagnosen kändes overkligt och medförde stress, kris 

och kaos. Rädsla över framtiden och över familjen. En del kvinnor upplevde 

dödsångest medans andra kvinnor lärde sig att leva i nuet. 

Holt, C., Chaplan, L., 

Schulz, E., Blake, V., 

Southward, P., Buckner, A & 

Lawrence. H. (2009). 

Att beskriva hur 

afroamerikaner med 

diagnostiserad bröstcancer 

använder sig av sin religion 

för att klara av vardagen. 

Kvinnorna kände att de fick hjälp av Gud för att lättare hantera sin cancer och 

ansågs vara en bra copingstrategi.  
I och med diagnosen upplevde många kvinnor att de för första gången var dödliga 

och en oro inför framtiden infann sig. 

Mosher, C., Johnson, C., 

Dickler, M., Norton, L., 

Massie, J. & DuHamel, K. 

(2013) 

Undersöka olika aspekter hos 

bröstcancerpatienter gällande 

psykiskt och emotionell 

smärta, socialt och 

existentiella problem. 

Första reaktionen vid bröstcancerbeskedet var en känsla av overklighet. Bieffekter 

av behandlingarna gav sexuell dysfunktion, håravfall och sorg. Oro över 

sjukdomen och hur den skulle påverka familjen och vännerna var påtaglig och 

kvinnorna kände sig själva skyldiga till att ha drabbats. 

Nizamli, F., Anoosheh, M. & 

Mohammadi, E. (2011) 

Utforska syrianska kvinnors 

erfarenhet med bröstcancer 

när det gäller deras 

behandling av cellgifter. 

Kvinnor upplevde negativa känslor så som ångest, depression och rädsla inför 

döden efter cellgiftsbehandling. De kände även en avsaknad av sin autonomi och 

tänkte konstant på sin sjukdom. Kvinnorna upplevde svårigheter i sin roll som 

mamma och att familjerelationer ändrades.   

Palmdottir, P. (2010) Att undersök betydelsen av 

yrkesdeltagande och miljön 

när det gäller hälsa och 

Psykiska och emotionella svårigheter kom med diagnosen och för att minska stress 

och ångest upplevdes det att mer information från sjukvården skulle behövts. 

Kvinnorna ansåg att stöd från stödgrupper var till stor hjälp. 
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välbefinnande hos isländska 

kvinnor med bröstcancer. 

Quach, T., Nuru-Jeter, A., 

Morris, P., Allen, L., Shema, 

S., Winters, J., Le, G. & 

Gomez, S 

Upplevelser av 

diskriminering i medicinska 

sammanhang för 

afroamerikaner, filippiner 

och kineser i USA 

  

Deltagarna kände sig dömda på grund av deras etnicitet, vilket i sin tur påverkade 

deras livskvalitet negativt. Deltagarna kände att de blev behandlade med mindre 

respekt om de hade en lägre utbildningsnivå. Kände sig utanför samhället på grund 

av att de var immigranter. 

Sawin, E-M. (2010) Att beskriva erfarenheter hos 

äldre kvinnor med 

bröstcancer på landsbygden 

som är i en icke stödjande 

och intim relation. 

Många kvinnor kände sig svikna av deras män då flera fick reda på att deras män 

inlett affärer med andra kvinnor under tiden dom varit sjuka. Deltagarna kände att 

dom inte fick tillräckligt med stöd från deras partner och utan en stödjande partner 

sökte kvinnorna stöd från annat håll, och allmänheten blev då viktig för dem. Vissa 

fann stöd på internet och blev medlem i olika grupper.   

Schnur, J., Ouellette, S., 

Bovbjerg, D. & 

Montgomery, G. (2009) 

Bröstcancerpatienters 

upplevelser av strålning. 

Bieffekter av strålning gav kvinnorna utmattning och de kände att de inte fick 

tillräckligt med stöd under behandling, de kände sig även missförstådda av sina 

anhöriga. En känsla av lägre självförtroende och minskad kvinnlighet fanns hos 

kvinnorna. 

Schnur, J., Ouellette, S., 

DiLorenzo, T., Green, S. & 

Montgomery, G. (2011) 

Hur hudförändringar på 

grund av strålning påverkar 

kvinnor med bröstcancer. 

 

Hudförändringarna som kan uppkomma efter strålning medför ångest och skapar 

en oro för hur andra personer skall se på dem. De är oroliga över hur de skall 

förklara sin sjukdom och att de ska pratas om dem bakom deras rygg på grund av 

att de är sjuka. 

Suwankhong, D. & 

Liamputtong, P. (2015) 

Att diskutera socialt stöd för 

kvinnor med bröstcancer på 

landsbygden, i södra 

Thailand. 

Med hjälp av sin buddistiska tro och bra stöd från anhöriga kände deltagarna att de 

lättare kunde hantera sin bröstcancerdiagnos. Kvinnorna kände att de inte fick så 

mycket förklaring och kunskap från vården vilket framkallade ångest och att deras 

tankar och funderingar förblev obesvarade. 

Wang, F,. Chen, F,. Huo, X,. 

Ruobing, Xu,. Liang, W., 

Jianming, W. & Cheng, Lu,. 

Utvärdera förändringar i 

sexuellt välbefinnande efter 

bröstcancer 

Måna av patienterna upplevde en mindre sexuell aktivitet efter diagnos. Kvinnorna 

fick även förändrad kroppsuppfattning efter mastektomi och de kände sig mindre 

kvinnliga eftersom bröstcancern påverkar intima delar av kroppen. Den minskade 

sexuella lusten/aktiviteten påverkade livskvaliteten negativt vilket medförde att 
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kvinnornas relation med deras partner påverkades negativt. 

 

 


