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Sammanfattning 

Bakgrund: Fler kvinnor överlever sin bröstcancer tack vare tidig upptäckt och behandling 

av tumörer. Den primära behandlingen för bröstcancer är omfattande med operation, 

cellgifter samt strålning som ger biverkningar. Den ökade överlevnaden ställer krav på 

uppföljningsvården, där uppgiften är att följa upp förändringar i hälsan efter avslutad 

primär behandling.  

 

Syfte: Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av vården efter primär behandling för 

bröstcancer. 

 

Metod: En litteraturöversikt genomfördes enligt Fribergs metod. Databassökningen av 

resultatartiklar gjordes med sökord relaterade till “bröstcancer”, “uppföljningsvård” samt 

“upplevelser” eller “erfarenheter” i MEDLINE with Full Text samt Cinahl Complete. 

Sökningarna gjordes med begräsningen att artiklarna skulle ha publicerats mellan åren 2008 

och 2018. Nio kvalitativa studier samt en med mixad metod analyserades avseende 

likheter/skillnader och tematiserades. 

 

Resultat: Analysen resulterade i tre teman. Kvinnornas informationsbehov som har två 

underteman: Informationsbrist angående uppföljningsvården som handlar om 

informationsbrist från specialistvården vid utskrivning av primär behandling som påverkade 

kvinnorna i tiden efter och informationsbrist i uppföljningsvården som handlar om 

informationsbrist under uppföljningar. Det andra huvudtemat är: Hur kvinnorna föredrogs 

att följas upp och kontinuitet. Det tredje huvudtemat är: Stressade besök och att inte bli 

bemött utifrån sina behov. 

 

Diskussion: I metoddiskussionen diskuteras litteraturöversiktens styrkor samt svagheter. I 

resultatdiskussionen diskuteras resultatet utifrån bakgrunden, annan forskning samt 

Antonovskys teori om känsla av sammanhang. Resultatet visar att kvinnor efter avslutad 

primär behandling upplever att det finns informationsbrister. Författarna diskuterar 

sjuksköterskans roll i uppföljningsvården av bröstcancerpatienter. 

 

Nyckelord: Bröstcancer, uppföljningsvård, upplevelser.  

 



 
 

 
 

 

   
 

Abstract 

Background: More women survive their breast cancer due to early detection and 

treatment of the tumour. The primary treatment for breast cancer is extensive with surgery, 

chemotherapy, radiation and side effects. The increased survival poses higher demands for 

the follow-up care, where the task is to monitor changes in health after completion of 

primary treatment. 

 

Aim: The aim was to explore women's’ experience of care following end of primary 

treatment for breast cancer. 

 

Method: A literature review was performed according to Friberg's method. The following 

electronic databases were searched: Cinahl Complete and Medline with Full Text. Terms 

related to “breast cancer”, “follow upp care” samt “experience” eller “perceptions” were 

used in all searches. One mixed method and nine qualitative articles, published between 

2008 and 2018, were included in the review. Results were thematized based on similarities 

and differences. 

 

Results: The analysis resulted in three themes. Women's information needs that have two 

sub-themes: Lack of information regarding follow-up care, which is about the lack of 

information from the specialist care which affected women posttreatment and The lack of 

information in the follow-up care which is about information shortages during follow-ups. 

The second main theme is: Womens preference about follow-up care and continuity. The 

third main theme is: Stressful visits and not being met from their needs.  

 

Discussion: In the method discussion the literature review strength and weaknesses are 

discussed.  In the result discussion, the results are discussed based on the background, new 

research, and Antonovsky's theory of sense of coherence. The result shows that there are 

information shortages. The authors discuss the role of the nurse in the after care for breast 

cancer patients. 

 

Keywords: Breast cancer, follow-up care, experiences.  
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1 Inledning 

Cancer är en folksjukdom och bröstcancer är den vanligaste cancerformen för kvinnor. Båda 

författarna har närstående som lever med cancer. Författarna har sett hur närstående har gått 

igenom en resa fylld med diverse undersökningar och behandlingar. Detta tärde på våra 

närstående, all energi försvann och fokus låg endast på att ta sig genom dagen. Efter att de 

behandladats klart på en onkologisk avdelning upplevde vi att våra närstående fortfarande 

hade många frågor som ej hade blivit besvarade. När de väl hade kommit hem och tillbaka till 

vardagslivet uppstod nya funderingar, de visste inte till vem de skulle vända sig med sina 

frågor. Med denna litteraturöversikt vill vi öka kunskapen för att bättre kunna hjälpa kvinnor 

med bröstcancer i tiden efter behandling.  

 

2 Bakgrund 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor både i Sverige och globalt och den 

vanligaste dödsorsaken orsakad av cancer hos kvinnor (de Sousa Barros, Regiana, Rossi 

Lemos, Aparecida Kunz, & de Lourdes da Silva Marques Ferreira, 2018). Med tidig diagnos 

samt behandling överlever fler och fler kvinnor sin bröstcancer (Sisler, Chaput, Sussman & 

Ozokwelu, 2016). Idag är femårsöverlevnaden cirka 90 procent och tioårsöverlevnaden cirka 

80 procent i Sverige (Cancercentrum, 2018a). Det finns olika typer av bröstcancer, där 

tumören bland annat kan utgå från bröstkörtlarna, finnas i körtelgången, eller tränga in i 

stödjevävnad runtomkring och orsaka metastaser (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Diagnostisering 

Tidig diagnostisering ökar chanserna till överlevnad samt ger en chans att få en lindrigare 

behandling (de Sousa Barros et al., 2018). De vanligaste sätten att tidigt upptäcka bröstcancer 

är genom att tumören palperas av patienten själv eller att den upptäcks med hjälp av 

mammografi. Screening med hjälp av mammografi erbjuds i Sverige till alla kvinnor över 40 

år fram tills dagen de fyller 74 (Cancercentrum, 2018a). En mammografi är inte 100 procent 

pålitlig då tumörer inte alltid syns i undersökningen, det kan bland annat bero på att 

tumörerna är små eller på grund av störningar så som ärrvävnad. Det är därför viktigt att 

kvinnorna själva palperar brösten för att på så vis kunna upptäcka eventuella tumörer.  

Att få beskedet om bröstcancer kan vara omvälvande och leda till känslor som sorg, 

maktlöshet, förnekelse samt en rädsla för döden (de Sousa Barros et al. 2018). Hur kvinnor 

bearbetar och bemöter dessa känslor är individuellt. I samband med att patienten får sin 
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diagnos, ska det enligt nationellt vårdprogram för bröstcancer i Sverige erbjudas en 

kontaktsjuksköterska, som ska ansvara för stödsamtal, vårdplan, samt förmedla kontakt med 

andra yrkesprofessioner (Socialstyrelsen, 2014). Nationell cancerstrategi är en strategi för 

framtidens vård kring cancer som är framtagen på beslut av Sveriges regering, den beskriver 

bland annat att alla som vill ha en fast vårdkontakt i samband med cancervården ska erbjudas 

en (SOU 2009:11). Detta är sedan 2010 stadgat enligt lag, och ska vara konsekvent i hela 

landet (SFS 2014:821).  

Efter klinisk undersökning, bilddiagnostik och vävnadsprover är tagna, samlas en 

multidisciplinär konferens (MDK) för att diskutera klassificeringen av tumören och utifrån 

det bestämma behandling, där en av professionerna som ingår är en kontaktsjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2014). MDK sker nationellt hos 99 procent av kvinnor med bröstcancer i 

Sverige. Behandlingen ser olika ut beroende på klassificeringen av tumören, och flera 

behandlingar kombineras med varandra. 

 

Primär behandling av bröstcancer 

Vanliga behandlingar vid primär behandling är kirurgi, strålningsbehandling och cellgifter 

(Socialstyrelsen, 2014). Kirurgisk partiell mastektomi innebär att den del av bröstet där 

tumören sitter tas bort, detta görs när tumören endast är några centimeter och cancern ej har 

spritt sig utanför det område som ska opereras bort (Ericson & Ericson, 2012). Ifall tumören 

är stor eller om metastaser spridit sig över hela eller delar av bröstet, görs en mastektomi, där 

hela bröstet samt lymfkörtelvävnad i armhålan opereras bort. Lymfkörtelvävnad i armhålan 

opereras bort eftersom metastaser kan ha spridit sig till lymfkörtlarna, som därifrån har 

förmågan att sprida sig vidare ut i kroppen. Strålningsbehandling är en behandling där 

området tumören befinner sig strålas med röntgenstrålar fast med ett högre energiinnehåll än 

vid vanlig röntgen. Även efter mastektomi eller partiell mastektomi ges strålningsbehandling 

postoperativt, för att minska risken för återkomst av metastaser. Detta görs med en låg dos 

under flera veckors tid. En tredje behandling som är vanlig mot bröstcancer är cellgifter som 

påverkar hela kroppen genom att hämma celldelning i både cancerceller och kroppens friska 

celler. Postoperativ cellgiftsbehandling minskar risken för återfall av cancer, 

cellgiftsbehandlingen erbjuds till kvinnor som har en stor risk för återfall eller om 

cancercellerna har bristande hormonkänslighet (Socialstyrelsen, 2014). 

Flera brösttumörer har östrogenreceptorer, som stimulerar tumörväxten när östrogen binder 

till receptorer (Ericson & Ericson, 2012). De som har brösttumörer med östrogenreceptorer 
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får hormonbehandling som fungerar genom att hämma kroppens produktion av östrogen och 

därmed hämmar tumörtillväxten. Hormonbehandlingen fortsätter vanligtvis i flera år efter 

avslutad primär behandling i profylaktiskt syfte och följs upp i uppföljningsvården. 

Socialstyrelsen (2014) rekommenderar ytterligare fem år hormonbehandling vid bröstcancer 

vars tillväxt stimuleras av kvinnligt könshormon, utöver de inledande fem åren av 

hormonbehandling. 

 

Biverkningar av behandling 

De olika cancerbehandlingarna påverkar kvinnor både psykiskt och fysiskt (de Sousa Barros 

et al. 2018). Flera kvinnor upplever en identitetskris vid avlägsnande av bröst, då bröst starkt 

associeras med femininet. En förändrad kroppsbild till följd av cancern har visats påverka 

självbilden och självkänslan hos kvinnor. De som har genomgått en mastektomi skattar en 

lägre livskvalité än de som har behandlats utan att behöva genomgå mastektomi.  

En stor andel kvinnor som fått behandling för bröstcancer lider av svåra biverkningar även 

efter behandlingen är avslutad (Odle, 2014). Symtom kan kvarstå i flera år och bli kroniska, 

fatiuge som innebär kronisk trötthet, är ett exempel på det. En annan biverkan som drabbar 

kvinnor i fertil ålder är att de förtidigt kommer in i klimakteriet, mensen upphör, vilket kan 

vara permanent eller bara tillfälligt. Vissa kvinnor får klimakteriebesvär som värmevallningar 

och vaginal torrhet utan att fertiliteten påverkas. Olika behandlingar medför olika 

biverkningar och att gå genom flera behandlingar kan förvärra de olika symtomen. Till 

exempel är muskelvärk en vanlig biverkning av att ha genomgått en mastektomi och denna 

kan förvärras av cellgifter. Lymfödem, är en annan vanlig biverkan av mastektomi, det kan 

uppstå upp till ett helt år efter operationen. Biverkningar kan vara svåra att identifiera på 

grund av långsam utveckling och för att de kan yttra sig långt efter att kvinnorna avslutat 

själva behandlingen.  

En amerikansk studie belyser att kvinnor var förvånade över att de fortfarande, flera år efter 

primära behandlingen levde med biverkningar (Rosedale & Fu, 2010). Även fast det var år 

sedan de slutförde den primära behandlingen levde kvinnorna fortfarande med såsom smärta, 

försämrad motorik, minskad sexlust, fatigue, koncentration och minnessvårigheter. Den 

kroniska tröttheten medförde ångest och ilska över att inte göra saker som de ville. Försämrad 

motorik på grund av lymfödem medförde att de inte kunde lyfta saker. Kvinnor med små barn 

upplevde sorg att de inte kunde lyfta upp sitt barn på den sida lymfödemet befanns. Flera 

upplevde en förlust av sin gamla kropp och att de inte kände sig lika attraktiva som innan 
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behandlingen, detta påverkade dem socialt och sexuellt. När symtomen inte avtog lede det till 

ökad stress och ångest hos kvinnorna. Bröstcancer med dess behandlingar är psykiskt och 

fysiskt krävande och det är viktigt att kvinnorna upplever att det erbjuds stöd (de Sousa 

Barros et al. 2018). 

 

Uppföljning efter avslutad primär behandling 

Enligt patientlagen (SFS 2014:821) ska patienter i Sverige delges information om eftervården, 

såsom undersökningar, behandlingar och frekvens av uppföljningsbesök. Vårdpersonalen som 

informerar ska i största mån säkerställa att patienten har begripit informationen. Efter den 

primära behandlingen av bröstcancer planeras en organiserad uppföljning (Cancercentrum, 

2018a). Uppföljningsvården syftar till att följa upp förändringar i hälsan relaterat till 

biverkningar av given behandling, metastaser eller återfall. För kvinnor som har genomgått 

primär behandling rekommenderas årliga kontroller med mammografi och ultraljud, i fem år 

efter avslutad behandling. I fall med högre risk för återfall och metastaser kan även intensiv 

uppföljning ske rutinmässigt. Den intensiva uppföljningen inkluderar ultraljud av lever, 

lungröntgen, blodprover och underökning av skelettet. I uppföljningsvården är kvinnans 

följsamhet till endokrin behandling viktigt, samt uppföljningen och hantering av biverkningar 

från en pågående eller avslutad behandling. Akuta och sena biverkningar bör följas upp av 

specialistvården där patienten behandlades enligt det nationella vårdprogrammet för 

bröstcancer. Vid uppföljning i primärvården är det viktigt med tidig identifiering av återfall 

för att tidigt kunna remittera till specialistvården vid misstanke av cancer. Symptom som 

långvarig hosta, lågt blodvärde, värk i skelett och fatigue är viktiga symptom att 

uppmärksamma vid eventuellt återfall, men även förändringar i brösten. 

Studier från Nordamerika visar att uppföljningsvården precis som i Sverige är varierande 

när det kommer till olika vårdkontexter (Singh-Carlson et al., 2013). Där kvinnor som 

genomgått samma sorts behandling i samma geografiska område kan ha en uppföljningsvård i 

specialistvård eller i allmänvård. Ungefär hälften av kvinnorna gick till primärvården för 

uppföljningsvård i en nordamerikansk studie (Khatcheressian et al. 2013). Studien visade 

även att cirka en åttondel endast gick till specialistvården, och resterande hade för det mesta 

sin uppföljningsvård i både specialist som i primärvården. De kvinnor följdes upp i 

allmänvården hade samma hälsoutfall som de kvinnor som följdes upp av specialistvården. 

Sisler et al. (2016) som även är en studie utförd i Nordamerika påpekar vikten i att 

primärvården ska precis som specialistvården ha en teambaserad syn på uppföljningen och 
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olika professioner ska samarbeta för att uppnå bästa möjliga vård. Khatcheressian et al. 

(2013) belyser att gynekologisk uppföljning är att rekommendera för kvinnor som får 

hormonbehandling då det finns en ökad risk för att utveckla livmodercancer.  

I riktlinjer för uppföljningsvården, enligt vårdprogrammet för bröstcancer, ska 

uppföljningsvården sträva efter att främja välbefinnandet och en personcentrerad vård för 

cancerpatienter (Socialstyrelsen, 2014). Personcentrerad vård utgår från patienten själv och 

strävar efter att synliggöra helheten, individens behov möts och personens psykiska, 

existentiella och sociala behov uppmärksammas och inte bara de fysiska behoven som finns 

hos patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2018). 

 

Sjuksköterskans uppgift i uppföljningsvården 

Sjuksköterskans ansvarsområde är omvårdnad, omvårdnaden ska baseras på vetenskap och en 

humanistisk människosyn (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan ska sträva 

efter att ge stöd och hjälpa patienten att upprätthålla välbefinnande. Omvårdnaden ska 

planeras utifrån patienten, där sjuksköterskan behöver identifiera patientens styrkor, svagheter 

och behov i omvårdnadsprocessen för att kunna ge en personcentrerad omvårdnad. 

Sjuksköterskan ska sträva efter att främja hälsa, förebygga ohälsa samt minska lidande. 

Livsstilsfaktorer som övervikt, kost, träning och rökning kan påverka hälsan negativt och ökar 

risken för återfall av cancer (Waterkemper, de Aguiar Cicolella, dos Santos Sanches, Lírio 

Campo, & Goldberg Rabin, 2017). Det är sjuksköterskans roll att uppmuntra och motivera till 

att bibehålla en sund livsstil för att främja hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

I uppföljningsvården inom bröstcancer ska kontinuerliga uppföljningar samt psykosocialt 

stöd erbjudas av en kontaktsjuksköterska. Detta för att uppföljningsvården ska bli mer 

personcentrerad och kunna ge bättre vård. En namngiven kontaktsjuksköterska ska erbjudas 

alla patienter som får diagnosen bröstcancer i Sverige. Kontaktsjuksköterska är en 

sjuksköterska som arbetar inom cancervården och som ska fungera som en fast återkommande 

person som patienten kan kontakta (Socialstyrelsen, 2014). Om kontaktsjuksköterskan själv 

inte är tillgänglig ska det finnas en ersättare som patienten istället kan kontakta. 

(Cancercentrum, 2018a) 

Det finns olika benämningar globalt för kontaktsjuksköterska, där patient navigator och 

nurse liaison är några av dem (do Nascimento Ribas, et al. 2018, Wilcox & Bruce, 2010). 

Även internationellt arbetar kontaktsjuksköterskan med att följa patienter genom hela 

sjukvårdsförloppet (Droog, Armstrong, & MacCurtain, 2014). Kontaktsjuksköterskan ska  
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erbjuda stödsamtal, informera om nästa steg i behandlingen, återkoppla angående eventuell 

återgång till arbete, bemöta och bedöma patientens informationsbehov i olika områden och 

remittera patienten för att möta dessa behov när hen inte själv kan (Socialstyrelsen, 2014). 

Sjuksköterskan ska bygga relationer med patienter och kunna förmedla information från och 

till sjukvården (McNab, Paterson, Fernyhough & Hughes 2016). Kontaktsjuksköterskan har 

en medlande och samordnande roll som ska möjliggöra för kommunikation och vårdplanering 

inom hälso- och sjukvårdens olika instanser. 

Det råder brist av kontaktsjuksköterskor på grund av den ökade patientmängden (Droog et 

al., 2014). Patienter på Irland som var mest i behov av kontaktsjuksköterska glömdes bort 

eftersom att patienter själva fick ta kontakt med sjuksköterskan. I Sverige finns det ingen 

statistik hur många som har en kontaktsjuksköterska (Jakobson, 2015). Enligt en rapport från 

en enkätstudie i sydöstra vårdsregionen i Sverige, rapporterades det att 60 procent av 

kvinnorna med bröstcancer i hade en kontaktsjuksköterska som följde dem genom 

cancervården. Det framkom inte om kontaktsjuksköterskorna var namngivna för patienten 

(Nilsson, Mikiver, Törnquist & Starkhammar, 2014).  

 

Problemformulering 

Bröstcancer är hos kvinnor den vanligaste cancerformen både i Sverige och globalt. Idag 

överlever fler kvinnor sin bröstcancer tack vare tidig upptäckt av tumören samt effektivare 

behandlingar. Behandlingarna kommer med olika biverkningar som kan uppstå lång tid efter 

behandlingen eller bli kroniska. Att få bröstcancer påverkar kvinnor både fysiskt som psykiskt 

(de Sousa Barros et al. 2018). 

Högre överlevnad ställer högre krav på uppföljningsvården som kan ske både i 

primärvården och i specialistvården. Uppgiften i uppföljningsvården är att följa upp 

förändringar i hälsan efter avslutad primär behandling. Sjuksköterskans uppgift i 

uppföljningen är att ge stöd, bedöma informationsbehovet och vara en länk mellan vården och 

kvinnorna genom hela vårdkedjan. För att vården ska bli personcentrerad är det viktigt att 

utöka förståelsen av hur kvinnor upplever uppföljningsvården efter avslutad primär 

behandling för att visa på behoven som finns hos kvinnorna. 

 

3 Syfte 

 Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av vården efter primär behandling för bröstcancer. 

 



 
 7 (32) 

 

   
 

4 Teoretisk utgångspunkt 

Resultatet i denna litteraturöversikt kommer att diskuteras utifrån Antonovskys (2005) teori 

om Känsla av sammanhang (KASAM). Antonovsky (2005) beskriver att människan någon 

gång under livet kommer mötas av besvärligheter, kroppsliga, psykiska eller sociala, som han 

kallar påfrestningar. Vissa personer upplever ohälsa när hen utsätts för dessa påfrestningar 

andra behåller däremot sin hälsa. Dessa personer har då utvecklat olika motståndskrafter. Han 

beskriver att dessa påfrestningar inte går att undvika genom livet, för att främja hälsa bör 

därför individen lära sig att kunna hantera påfrestningarna. Antonovsky (2005) hävdar att om 

miljön och dess påfrestningar ska vara hanterbara med hjälp av motståndskrafter behöver 

tillvaron göras sammanhängande. Att få beskedet om bröstcancer är omvälvande och medför 

tankar, känslor och funderingar (de Sousa Barros et al. 2018). Författarna till denna 

litteraturöversikt har valt att använda Antonovskys (2005) teori KASAM för att diskutera hur 

påfrestningar som uppkommer i livet påverkar kvinnorna psykiskt och hur de kan hantera 

dem. 

Känsla av sammanhang uppnås med hjälp av tre centrala komponenter, dessa är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005). KASAM är mätbart hos 

människor, där individer med en hög KASAM har en bättre förmåga att kunna hantera 

påfrestningar. En hög KASAM baseras på om de tre centrala komponenterna har höga värden. 

Antonovsky (2005) definierar begreppet begriplighet som hur förståeligt eller tydligt yttre 

eller inre påfrestningar är för individer. Att begripa att vissa former av påfrestningar är 

förutsägbara och att de sannolikt kommer komma någon gång i livet. Komponenten 

hanterbarhet är upplevelsen av att ha resurser som är användbara vid påfrestningar. 

Resurserna kan komma från både yttre och inre källor, bland annat kan det vara anhöriga, tro, 

sjukvårdspersonal eller egenkontroll och självkänsla. Sjuksköterskan kan stärka individens 

självständighet, genom att identifiera och lyfta individens inre resurser, vad hen själv är bra på 

(Elgan & Fridlund, 2015). Det kräver att sjuksköterskan identifierar information om individen 

och hens vardagsliv samt situation för att kunna lyfta de inre resurserna. Slutligen förklaras 

Meningsfullhet som en motivationskomponent där personer kan ha motivation till någon del 

av sitt liv som påverkar till vilken grad de orkar ge av sin energi för att bemöta påfrestningar 

(Antonovsky, 2005).  
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5 Metod 

För att översiktligt kartlägga den befintliga kunskapen inom området gjordes en 

litteraturöversikt enligt Fribergs (2017a) metod. En litteraturöversikt möjliggör en bred 

sökning bland redan befintlig forskning för att uppnå en kritiskt granskad förståelse kring det 

valda ämnet. En datainsamling av kvalitativa studier utfördes då syftet var att utöka 

förståelsen av upplevelser, datan innehåller subjektiv information från deltagare som 

beskriver det upplevda. 

 

Datainsamling 

Innan den egentliga databassöknignen inledes utfördes en sökning med helikopterperspektiv, 

som innebär att databaser söktes igenom för att få en översikt över hur mycket forskning det 

fanns kring ämnet (Friberg, 2017a). Den egentliga datainsamlingen bestod av sökningar som 

utfördes i två databaser. Databaserna som valdes var Cinahl Complete och MEDLINE with 

Full Text. Cinahl Complete är en databas innehållande vetenskapliga artiklar för 

sjuksköterskor och vårdpersonal (Ebsco, 2018a). Medline är en databas innehållandes 

vetenskapliga artiklar för vårdpersonal (Ebsco, 2018b). Den egentliga informationssökningen 

har skett systematiskt och konsekvent i databaserna. Sökorden var relaterade till syftet: 

“bröstcancer”, “uppföljningsvård” samt “upplevelser” eller “erfarenheter”. Den första 

sökningen gjordes i databasen Medline och innehåller MeSHtermern; “breast neoplasms” 

samt fritextsökningarna “follow-up care”, “experienc*” och “perceptio*”. MeSHtermer, eller 

headingstermer, är ämnesord som är speciellt anpassade efter de olika databaserna (Östlundh, 

2017). De två sistnämnda sökorden var trunkerade, vilket betyder att sökningen blir på orden 

med alla dess olika böjningar, som upplevelse och upplevelsen. Boolesk sökteknik, det vill 

säga AND, OR och NOT, användes för att begränsa sökningarna efter syftet. En andra 

sökning gjordes, denna gång i Cinahl, där sökorden “mastectomy”, “breast surgery”, “breast 

removal” samt MeSHtermen “After Care” adderades till de befintliga sökorden. Slutligen 

gjordes en tredje och sista sökning i Medline för att utöka resultatet. Förutom föregående 

sökord användes även fritextsökningarna “breast cancer”, “survivorship care” samt 

MeSHtermen “Life Change Events” (bilaga 1). 

De valda databaserna är omfattande och innehåller en betydande mängd information,  

därför begränsades sökningarna. De exkluderingskriterier som användes var: att artiklarna inte 

skulle vara publicerade åren 2008–2018, för att resultat skulle vara relevant samt belysa ny 

kunskap. Vetenskapliga artiklar skrivna på engelska, för att författarna skulle förstå språket. 



 
 9 (32) 

 

   
 

Artiklarna skulle vara, peer reviewed, så de med säkerhet är vetenskapligt granskade 

(Östlundh, 2017). Abstrakt skulle finnas så att författarna till denna litteraturöversikt skulle 

kunna få en översikt av vad studierna handlade om och kunna exkludera dem ifall de inte 

svarade på litteraturöversiktens syfte utan att behöva läsa hela artiklar. Författarna valde 

dessutom begränsningen full text så att bara de artiklar som fanns gratis på internet delgavs. 

Detta både av ekonomiska skäl samt att läsare av denna litteraturöversikt själva skulle ha 

möjlighet att ta del av artiklarna. 

 

Urval 

Inledningsvis läste författarna enskilt titlar på artiklarna för att få en första inblick i vad 

artikeln handlade om. Genom denna inblick av titlar gjordes ett första urval. Ett andra urval 

gjordes, 27 antal sammanfattningar lästes tillsammans av författarna samt bedömdes efter 

relevans. Vid relevans mot litteraturöversiktens syfte lästes artikeln i sin helhet av båda 

författarna. Artiklarnas kvalitet granskades utifrån de förslag på kriterier som Friberg (2017b, 

s.187) lyfter. Författarna valde artiklar trots att alla studier inte uppfyllde kraven som Friberg 

beskriver, där information kring de olika punkterna inte alltid framstod i artiklarna. I sin 

helhet studerades 15 artiklar, stor del av dessa var kvantitativa och valdes därför bort, åtta 

artiklar valdes ut för analys i litteraturöversikten (bilaga 2). 

Ytterligare sökning i andra databaser gjordes utan resultat, Författarna gjorde då ett val att 

gå vidare med en sekundärsökning (Östlundh, 2017). Detta gjordes genom att referenslistorna 

på de artiklar som redan valts ut granskades. Ett urval gjordes bland titlarna i referenslistorna. 

De referenser som hade titlar som associerades med litteraturöversiktens syfte, söktes upp, om 

artikeln stämde med litteraturöversiktens inkluderingskriterier och exkluderingskriterier lästes 

sammanfattningen. Om abstractet stämde mot syftet i denna litteraturöversikt lästes artikeln i 

sin helhet. Ytterligare två artiklar valdes ut via denna sekundärsökning (bilaga 2). 

 

Analys  

Analysen har gjorts i tre steg i enhet med Fribergs (2017a) modell. I det första steget har 

författarna noggrant läst studierna med fokus på studiernas resultat. Artiklarna lästes först i 

sin helhet flertalet gånger. För att författarna inte skulle bli påverkade av varandras åsikter 

lästes artiklarna först enskilt, därefter lästes de tillsammans för att författarna skulle kunna 

diskutera och ta del av varandras perspektiv samt minimera missuppfattningar och 

feltolkningar. Slutligen sammanfattades studiernas resultatdelar och där fokus lades på 
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delarna i resultaten som besvarade syftet i denna litteraturöversikt. Artiklarna sammanställdes 

i en resultatmatris (bilaga 2) för att författarna lättare skulle ha en överskådlig bild över 

resultatet. Fortsättningsvis jämfördes likheter och skillnader mellan de olika studiernas 

sammanfattningar, detta gjordes genom att framträdande ord eller fenomen, det vill säga; 

nyckelfynd, identifierades och en tankekarta formades. Nyckelfynden på denna tankekarta 

kategoriserades, en tematisering påbörjades där nya teman och underteman togs fram av 

författarna. Teman och underteman färgkodades och sparades i ett separat dokument för att 

författarna skulle ha möjlighet att gå tillbaka om osäkerhet senare uppstod. 

 

6 Forskningsetiska överväganden 

Litteraturöversikten motiveras forskningsetiskt genom att utöka kunskap inom ett viktigt 

område med hjälp av vetenskaplig forskning med syfte att förbättra vården (Kjellström, 

2017). Forskningsetik finns för att skydda människor som är med i studier samt deras 

personliga åsikter och personuppgifter. Det finns också för att människovärdet ska respekteras 

och skyddas vid forskning. Därför finns det väsentliga etiska principer som bör tillämpas som 

grundar sig i svensk lagstiftning i lagen om etikprövning av forskning som avser människor 

(SFS 2003:460) samt personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 

Författarna hade som mål att artiklarna till litteraturstudien skulle vara godkända av en 

etisk granskningskommitté. Om detta saknades krävde författarna till denna litteraturöversikt 

att artiklarna tydligt uttryckte att det var frivilligt deltagande i studierna, samt att information 

angående studien skulle ha tilldelats deltagarna innan påbörjandet av studien. Författarna har 

haft som mål att gestalta ett så objektivt resultat i litteraturöversikten, där författarna har 

diskuterat sin förförståelse inom ämnet redan innan påbörjandet av litteraturstudien. 

Författarna hade en förförståelse att dessa kvinnor levde med många funderingar och frågor 

angående sin vård men försökte att vara objektiva under arbetet med litteraturöversikten. 

Resultatartiklarna som litteraturöversikten baseras på är format av studiernas författare och 

inte direkt från de deltagande kvinnorna i studierna, kvinnornas information blir därmed en 

sekundär källa. Detta kan medföra feltolkning av kvinnorna från artikelförfattarna och att 

denna litteraturöversikt på så vis får ett felaktigt resultat, detta var något som författarna ansåg 

vara viktigt att ha i åtanke vid skapandet av denna litteraturöversikt. 
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7 Resultat 

Studiernas resultat analyserades och tematiserades av författarna. Tre huvudteman 

identifierades. Det första huvudtemat: Kvinnornas informationsbehov som har två 

underteman; Informationsbrist angående uppföljningsvården, som handlar om 

informationsbrist från specialistvården vid utskrivning av primär behandling som påverkade 

kvinnorna i tiden efter och; Informationsbrist i uppföljningsvården, som handlar om 

informationsbrist under själva uppföljningsvården. Det andra huvudtemat är: Hur kvinnorna 

föredrogs att följas upp och kontinuitet, som handlade om upplevelserna angående förtroende 

till personalen i uppföljningsvården. Det tredje huvudtemat är: Stressade besök och att inte bli 

bemött utifrån sina behov, som handlade om hur kvinnorna upplevde sig bemötta av 

personalen i uppföljningsvården. 

 

Kvinnornas informationsbehov 

Informationsbrist angående uppföljningar 

Det uppmärksammades negativa tankar och känslor hos kvinnor efter att den primära 

behandlingen var avslutad i specialistvården (Allen, Savadatti & Gurmankin Levy, 2009; 

Burke et al., 2011; Kantsniper et al., 2009; Laporte et al., 2017; Lawler, Spathonis, Masters, 

Adams & Eakin, 2011; Tompkins et al., 2016). De negativa känslorna som kvinnorna beskrev 

handlade om osäkerhet inför vad som skulle ske efter de hade avslutat sin behandling i 

specialistvården (Burke et al., 2011; Tompkins et al., 2016). Kvinnorna upplevde rädsla över 

att de hade blivit bortglömda och övergivna av vården efter avslutad primär behandling 

(Burke et al., 2011; Kantsniper et al., 2009; Laporte et al., 2017; Tompkins et al., 2016). I en 

del fall hade kvinnornas vårdgivare i specialistvården använt ord som “examen” för att 

beskriva slutet på strålning eller kemoterapi (Burke et al., 2011; Kantsniper et al., 2009). 

Kvinnorna upplevde sig inte som examinerade eftersom de inte hade någon kunskap av vad 

som skulle ske efter att de hade avslutat behandlingen. Det fanns en oförståelse till varför 

specialistvården kallade det uppföljningsvård när kvinnorna fortfarande upplevde att de var 

under behandling och inte kände sig färdigbehandlade (Burke et al., 2011). De upplevde att de 

hade mer biverkningar efter primära behandlingens slut än under behandlingen. Vidare 

upplevde kvinnorna att biverkningarna inte följdes upp. 
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Informationsbrist i uppföljningsvården 

Under uppföljningsvården hade kvinnorna svårt att uppfatta vad som förväntades av dem och 

vad det faktiskt innebar att följas upp i uppföljningsvården. Kvinnorna menade att det berodde 

på en brist av information (Brandzel et al., 2017; Burke et al., 2011; Tompkins et al., 2016). 

Alla upplevde inte brist på information, vissa kvinnor hade fått en enkel och detaljerad plan 

över sin uppföljningsvård, som de var nöjda med (Brandzel et al., 2017). Frånvaron av 

skriftlig information var enligt kvinnorna ett problem. De tyckte att det var svårt att ta in all 

information som sades under ett möte med sjukvården (Burke et al., 2011; Kantsniper et al., 

2009). De kvinnor som hade svårt med det inhemska språket ville ha mer information 

muntligt istället för skriftligt, för att då ha möjlighet att kunna ställa följdfrågor kring frågor 

de inte förstod (Tompkins et al., 2016).  

 Kvinnorna upplevde att det fanns oklarheter angående hur ofta mammografi skulle göras 

och upplevde även att vårdpersonal kände oklarhet i frågan (Burke et al., 2011). De uttalades 

även en brist på information om undersökningar av andra organ, som skelett, lever och 

lungor, för att övervaka så att metastaser inte tillkommit i dessa områden. Andra rapporterade 

att de inte hade tillräckligt med information för att själv kunna vara med och påverka i 

besluten kring mammografi och andra undersökningar (Brandzel et al., 2017). Kvinnorna 

påvisade missnöje när det gällde information kring biverkningar från den hormonella 

behandlingen, samt information om biverkningar som återstod från den primära behandlingen 

(Tompkins et al., 2016; Torres et al., 2016). Kvinnorna förklarade att de hade behövt 

information om tidiga symtom på återfall, då de hade ständig oro och trodde att varje 

förändring i deras mående var tecken på återfall (Burke et al., 2011). Ett annat 

problemområde var informationen om bröstrekonstruktion, vart de kunde vända sig, när de 

kunde göra det och vad de kunde förvänta sig. De hade önskat att de fått mer information 

kring livsstil, så som kost, rökning och motion. De som hade döttrar önskade mer information 

kring ärftlighet, och hur de kunde ta upp frågan angående sjukdomen med sina döttrar. Bland 

unga kvinnor fanns det ett obesvarat behov av information om fertilitet och dedialog med 

vården om det (Allen et al., 2009).  

 

Hur kvinnorna föredrogs att följas upp och brist i kontinuitet 

Kvinnorna upplevde ett förtroende för uppföljningsvården samt till vårdpersonalen som 

ansvarade för uppföljningen (Allen et al., 2009; Brandzel et al., 2017). Uppföljningsvården 

värderades högt och kvinnorna kände sig belåtna med den uppföljningsvård de fick oavsett 
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om den skedde i specialistvården eller i primärvård (Brennan, Butow, Spillane, Marven & 

Boyle, 2011; Lawler et al., 2011; Torres et al., 2016). Kvinnorna kände sig besvikna över att 

uppföljningen i primärvården inte höll samma expertis som specialistvården hade givit dem 

(Brennan et al., 2011; Tompkins et al., 2016). 

 De föredrog att träffa cancerspecialister framför allmänna vårdgivare då kvinnorna kände ett 

högre förtroende till specialisterna (Brennan et al., 2011; Hudson et al., 2012; Kantsniper et 

al., 2009; Laporte et al., 2017). Förtroendet för specialisterna erhölls av stödet kvinnorna fick 

under sin behandling i specialistvården, samt i den sakkunskap som specialisterna besatt som 

de kunde förmedla till kvinnorna (Brennan et al., 2011; Kantsniper et al., 2009). Kvinnorna 

uppfattade att vårdgivare i allmänvården kände sig lättade när kvinnorna följdes upp av 

specialistvården för de upplevde inte att de var säkra på sig själva när det kom till att fatta 

olika beslut och utföra bröstundersökningar (Hudson et al., 2012; Kantsniper et al., 2009). 

Andra kvinnor hade även en upplevelse att primärvården inte var intresserad av deras 

eftervård (Brennan et al., 2011; Kantsniper et al., 2009). Vissa uttryckte en misstro till 

primärvården angående diskussioner kring biverkningar (Burke et al., 2011). Kvinnor som 

följts av samma allmänläkare under längre tid upplevde tillit till att följas upp av samma 

läkare i uppföljningsvården (Brennan et al., 2011; Laporte et al., 2017; Torres et al., 2016). 

Kvinnorna kände förlust av att inte känna sig lika övervakade i uppföljningsvården som de 

hade upplevt under den primära behandlingen, samt en förlust i emotionellt stöd som de hade 

upplevt som mer återkommande i specialistvården (Allen et al., 2009; Tompkins et al., 2016). 

De upplevde ett abrupt slut, att gå från en nära kontakt med sjukvården under sin primära 

behandling till en minskad sporadisk kontakt (Tompkins et al., 2016). Den minskade 

övervakningen resulterade i att kvinnorna upplevde sig som avskilda från vården (Lawler et 

al., 2011). Vissa kvinnor kände sig däremot lättade att övervakningen i uppföljningsvården 

inte var lika tät som den i specialistvården (Tompkins et al., 2016). Medan andra kvinnor hade 

mer en känsla av ambivalens mot vad som skulle hända i uppföljningsvården (Kantsniper et 

al., 2009).  

 Vissa beskrev även att de upplevde det jobbigt att behöva lära känna nya vårdgivare och 

erhålla en ny typ av vård (Torres, Dixon & Richman, 2016). Kvinnorna tyckte att det var ett 

stort problem att de inte fanns någon kontinuitet hos den vårdpersonal de fick träffa, de fick 

ofta byta läkare och sjuksköterskor (Lawler et al., 2011; Tompkins et al., 2016). Vissa 

menade att de var mer nervösa när de träffade ny personal och vågade då inte ställa frågor 

som de hade (Tompkins et al., 2016). Vissa hade upplevelser av att det fanns för lite kontakt 

och information mellan allmänvården och specialistvården och kvinnorna fick då se sig själva 
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som medlare av information mellan de olika aktörerna (Burke et al., 2011; Kantsniper et al., 

2009).  

 

Stressade besök och att inte bli bemött utifrån sina behov 

Under behandlingen i specialistvården handlade allt om att bekämpa sjukdomen och efter 

avslutad primärbehandling upplevde kvinnorna att de inte hade processat klart upplevelsen 

kring behandlingen och sjukdomen (Brandzel et al., 2017; Lawler et al., 2011; Tompkins et 

al., 2016). De upplevde sig mer sårbara och kände att de hade behov att få tala om detta i 

mötet med vården.  

 Vid möten i uppföljningsvården upplevde kvinnorna att de inte hade möjlighet att bearbeta 

de problem och funderingar de hade på grund av att besöken upplevdes stressade och korta 

(Lawler et al., 2011; Tompkins et al., 2016). De avvaktade med frågor de hade till deras 

bokade möten i uppföljningsvården (Tompkins et al., 2016). När besöken upplevdes stressade 

fanns inte mod hos kvinnorna att ställa frågorna och de gick ifrån besöken med frågor som 

aldrig besvarades. Samtalen med uppföljningsvården upplevdes mest fokusera kring det 

fysiska (Brandzel et al., 2017; Lawler et al., 2011; Tompkins et al., 2016). I mötena upplevdes 

en avsaknad av utrymme för diskussion om psykiskt mående, oro eller psykosociala problem, 

som viktökning, förändrad kroppsbild, sexuell dysfunktion och familjeproblem (Burke et al., 

2011; Kantsniper et al., 2009; Lawler et al., 2011; Tompkins et al., 2016). Vissa upplevde att 

personalen inte förstod kvinnornas problem (Brandzel et al., 2017; Laporte et al., 2017). 

Kvinnorna upplevde att de inte blev lyssnade på, och när biverkningar från 

hormonbehandlingen kommunicerades under uppföljningskonsultationer upplevdes det att 

vårdgivarna inte trodde på vad kvinnorna sade (Lawler et al., 2011). Vissa upplevde att 

sjukvårdspersonal hyllade kvinnor som inte klagade på besvär eller biverkningar vid besök 

(Burke et al., 2011).   

 Kvinnorna upplevde ångest inför och under själva undersökningarna, då de påmindes om 

det initiala cancerbeskedet, ångest som inte bekräftades av personalen som de träffade 

(Brandzel et al., 2017; Laporte et al., 2017). Bekräftelse av de bekymmer som kvinnorna hade 

ansågs som viktigt (Brandzel et al., 2017; Laporte et al., 2017; Lawler et al., 2011). Empatin i 

bemötandet upplevdes bristande men varierade beroende på vårdpersonalens ålder. KBrandzel 

et al., 2017; Lawler et al., 2011; Tompkins et al., 2016). De kvinnor som var troende ansåg att 

det var viktigt att vården respekterade deras tro, vilket underlättade för dem att hantera sin 

diagnos (Torres et al., 2016). 
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 En sak som kvinnorna saknade var någon från vården som visade omtanke och som 

frågade om deras tillstånd. NLaporte et al., 2017; Lawler et al., 2011; Tompkins et al., 2016). 

De kvinnor som hade en kontaktsjuksköterska var belåtna med det konceptet (Tompkins et 

al., 2016). Kvinnorna beskrev att de önskade att de haft en kontaktperson från 

specialistvården (Laporte et al., 2017). 

 

8 Diskussion 

I denna diskussionsdel diskuteras först metoden i metoddiskussion, där litteraturöversiktens 

styrkor samt svagheter diskuteras. I delen resultatdiskussion diskuteras analysens resultat mot 

ny forskning samt till bakgrunden i denna litteraturöversikt. Resultatdiskussionen relateras 

också till Antonovskys (2005) teori om Känsla av sammanhang. 

 

Metoddiskussion  

I den första sökningen som gav 25 artiklar framkom termen “survivorship care” frekvent 

bland nyckelorden i artiklarna. Nyckelordet användes därför som sökord i den sista 

sökningen. “Life Change Events” finns med som sökord i den tredje sökningen (Bilaga 1). 

Vid MeSH sökning på “experience” i databasen Medline resulterade det i att databasen 

föreslog att använda MeSH termen “Life Change Events”, vilket gjordes. Artiklar som 

exkluderades i sökningarna kretsade kring vårdpersonalens och närståendes upplevelser av 

vården, dessa exkluderades då de inte svarade på syftet. Att sökningarna gav dessa träffar kan 

ses som en svaghet i söktekniken, att sökorden inte påvisade patienters upplevelse och mer 

handlade allmänt om upplevelse i sig.  

Syftet i litteraturöversikten var att belysa kvinnors upplevelser, därför riktades sökningen 

mot kvalitativa studier. Kvalitativa studier syftar till att belysa personliga upplevelser och 

kvantitativa studier är mer övergripande (Segersten, 2017). Målet att endast använda 

kvalitativa studier nåddes och kvantitativa studier kunde därför helt väljas bort. Nio av de 

utvalda studierna är kvalitativa och där en studie är mixad, enbart den kvalitativa delen av den 

mixade studien användes till resultatet. Svaghet kan ses i att ta med en studie med mixad 

metod i kvalitativ forskning, studien valdes för att studiens kvalitativa del svarade på 

litteraturöversiktens syfte. Med kvantitativa studier hade litteraturöversikten fått ett mer 

övergripande resultat, resultatet hade inte haft samma fokus på upplevelserna (Segersten, 

2017). 
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Varje år publiceras ny forskning om bröstcancer och vården utvecklas kontinuerligt 

(Cancercentrum, 2018b). Författarna valde att införa en tidsbegränsning på 10 år i sökningen 

av artiklar. Detta medförde att sökningen blev begränsad men med utfallet att relevant och 

tidsenlig forskning analyserats. Med en begränsad sökning hittades endast åtta artiklar till 

litteraturöversikten i databassökningen sammanlagt, vilket kan ses som en svaghet i 

författarnas sökning och val av sökord. En sekundärsökning gjordes, författarna gick genom 

resultatartiklarnas referenslistor för att lokalisera nya resultatartiklar (Östlundh, 2017). En 

svaghet med sekundärsökningen var att den var tidskrävande och trots noggrannhet kan 

relevanta artiklar undgått författarna.  

Tidigt i författarnas kvalitetsgranskning frångicks kriterier att alla studier skulle ha varit 

godkända av etisk kommitté, då detta mål inte kunde nås med urvalet. I sju av 

resultatartiklarna fanns information om att studien var godkänd av en etisk kommitté. 

Författarna motiverade trots detta att ta med de tre studier som inte var etiskt granskade för att 

utöka kunskapen inom området. De tre studierna motiverades etiskt genom att de beskriver att 

det var frivilligt deltagandet samt att deltagarna kunde avsluta sin medverkan närsomhelst. 

Information om deltagandet gavs ut till deltagarna både muntligt och skriftligt, alla deltagare 

var myndiga och alla var adekvata. Det framkom även hur de skulle behandla transkripten så 

deltagarna kunde förbli anonyma. Av detta kan författarna konstatera att forskningsetiska 

riktlinjer följts i studierna (Kjellström, 2017) 

En svaghet i litteraturstudien är att studierna som användes var skrivna på engelska. 

Engelska är inte författarnas modersmål, därför kan misstolkningar ha skett vid analysen av 

de engelska studierna (Östlundh, 2018). För att undvika misstolkningar har författarna läst 

igenom artiklarna flertalet gånger, med noggrannhet använt engelsk – svenskt lexikon för att 

översätta ord som väckt osäkerhet, samt hela tiden bearbetat texten gemensamt samt haft en 

diskussion kring innebörden i studierna för att således minimera feltolkningar av studiernas 

resultat.  

I studien av Hudson et al. (2012) belystes förutom upplevelser från de som genomgått 

behandling för bröstcancer även upplevelser hos män som genomgått behandling för 

prostatacancer. Majoriteten av deltagarna i studien var kvinnor med bröstcancer, därför valdes 

studien att analyseras till resultatet. Endast resultat som medföljde citat från kvinnor 

användes, för att på så vis säkerhetsställa att det var kvinnornas upplevelser det kretsade 

kring. 

Styrka i denna litteraturöversikt var att majoriteten av den disponerade tiden har författarna 

gemensamt bearbetat artiklar och analyserat tillsammans via diskussion. Författarna har 
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tillsammans skrivit och bearbetat text så språket skulle vara enhetligt genom hela 

litteraturöversikten. 

 

Resultatdiskussion 

Begriplighet, övergången från primär behandling till uppföljningsvård och 

informationskällor 

Vid övergången från avslutad primär behandling till uppföljningsvården upplevde kvinnorna i 

resultatet informationen som bristande, bristande i vad som skulle hända efter avslutad primär 

behandling och hur de skulle följas upp efter utskrivning. Informationsbristen ledde till att det 

inte fanns någon begriplighet av vad som skulle ske efter avslutad behandling. Detta fick till 

följd att kvinnorna kände sig lämnade och bortglömda av vården. Att människor begriper sin 

tillvaro leder till en ökning i deras känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005). När personer 

begriper sin tillvaro har de en bättre förmåga att kunna hantera påfrestningar och detta 

associeras med en sundare livsstil, ett bättre hälsoutfall samt att de bättre kan bemöta 

arbetsrelaterad stress (Nilsen, Andel, Fritzell & Kåreholt, 2016). Att inte begripa sin tillvaro 

är relaterat till låg KASAM och medföljer att man ej har samma kapacitet att möta 

påfrestningar. Låg KASAM har visats förknippas med ökad risk att utveckla ångest, 

depression, utbrändhet och känslor av hopplöshet. Nilsens et al. (2016) studie visar hur 

personer som hade ett arbete med hög belastning hade en ökad dödlighet vid en samtidig låg 

KASAM, detta framförallt hos kvinnor. Hög KASAM har en hälsofrämjande effekt både privat 

och i arbetslivet. Det går att se ett samband mellan hälsa och KASAM, författarna till denna 

litteraturöversikt anser därför att sjuksköterskan bör arbeta för att stärka KASAM hos 

patienter. Denna litteraturstudie visar att det finns brister hos kvinnor med bröstcancer då de 

har låg KASAM avseende uppföljningsvården. Information om uppföljningsvården hade ökat 

begripligheten efter behandlingen, detta hade gjort tiden efter avslutad primär behandling mer 

förutsägbar och underlättat för kvinnorna i deras tillvaro. Enligt Socialstyrelsen (2014) är det 

en del i kontaktsjuksköterskans jobb att göra patienten delaktig i sin vård, informera patienten 

och se till att behovet av information hos patienten är uppfyllt. Om sjuksköterskan själv inte 

kan delge informationsbehovet ska hen se till att förmedla kontakt till andra yrkesprofessioner 

för att uppfylla behovet. Sjuksköterskan ska bygga relationer med patienter och ha en 

medlande och samordnande roll som ska möjliggöra planering och kommunikation (McNab 

et al., 2016). En del i den etiska koden för sjuksköterskor är att patienten ska ha all den 
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information som hen behöver, som exempel till informerat samtycke till behandling eller 

omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

Under uppföljningsvården fortsatte informationsbristen att vara ett problem, kvinnorna 

saknade information om biverkningar. Kvinnorna saknade även information om symtom på 

eventuell återkomst eller metastasering av cancer. Författarna till litteraturöversikten 

reflekterar över hur information förmedlas och vad forskning visar. Det framkommer i en 

studie av Hesse et al. (2005) att den högst uppskattade källan till information när det gäller 

sjukdomsfrågor och hälsofrågor är direkt från sjukvårdspersonalen. Kontaktsjuksköterskans 

roll är att finnas tillgänglig för patienten att kontakta och vara länk mellan patienten och 

sjukvården. När hen inte är tillgänglig ska ersättande sjuksköterska hjälpa patienten till den 

information patienten behöver (Cancercentrum, 2018a). När sjukvårdspersonal var svår att 

kontakta för frågor eller tankar användes internet (Hesse et al., 2005). Majoriteten av 

personerna i studien fann den största delen av den informationen de behövde från internet, 

även om de ansåg att den källan inte alltid var pålitlig. Internet har visats förenkla möjligheter 

till kommunikation mellan patienter och vårdgivare (De Martino et al. 2017). 

Kommunikationen patienter emellan blir mer lättillgänglig med hjälp av internet, då de kan 

diskutera problem eller få svar på frågor genom andras upplevelser och erfarenheter. Det har 

visats vara en resurs för att kunna hålla sig uppdaterad när det gäller sjukdomar, mediciner 

och symptom. Det är viktigt att personer är kritiska till vad de läser på internet då 

vilseledande information kan skada både personerna i sig samt den tillit som finns till 

sjukvårdspersonalen (Hesse et al., 2005). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) ska 

vården sträva efter kontinuitet och goda relationer mellan patient och sjukvårdspersonal, samt 

vara tillgänglig.  

 

Att känna sig sedd och kontinuitet i vården 

Mötena i uppföljningsvården upplevdes som stressade och detta medföljde att kvinnorna inte 

upplevde att de hade tid att ställa de frågor som de hade. De upplevde att det inte fanns tid att 

tala om det psykiska måendet samt deras psykosociala problem. Hälso- och sjukvårdslagen 

har som mål att förebygga ohälsa och främja hälsa (SFS, 2017:30). Enligt World Health 

Organisation (2018) är hälsa inte endast en avsaknad av sjukdom, utan bygger på en 

helhetssyn som innefattar psykisk, fysiskt som socialt välbefinnande. Därför är det viktigt 

med personcentrerad vård, där individens psykiska, existentiella och sociala behov 

uppmärksammas och inte bara de fysiska behoven som finns hos patienten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2018). Personer upplever att vården är personcentrerad när deras vård 
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är anpassad till deras personliga behov (Grover, Mackasey, Cook, Tremblay & Loiselle, 

2018). När personer upplever sig sedda, lyssnade på och blir bemötta av en personcentrerad 

vård, ökar deras tillfredsställelse gentemot sjuksköterskan och tilliten till sjukvården ökar. När 

personer upplever att sjuksköterskor känner igen dem och känner till deras vårdhistoria ökar 

deras upplevelse av att känna sig sedd. Även när inte kontaktsjuksköterskan är på plats och en 

vikarierande sjuksköterska tar emot patienten, upplever personer sig sedda om den 

sjuksköterskan är inläst i hälsohistoriken och känner till patientens problem. Att patienter 

upplever sig sedda som individer leder till att personerna vågar kontakta sjukvården och ställa 

frågor om sina problem i större utsträckning. Under tid byggs tillit till kontaktsjuksköterskan 

upp, upplevelsen av tillit ökar också när personalen har kunskapen att kunna besvara de frågor 

och tankar som patienten har (Lezzaras et al., 2016). När patienter känner tillit till sina 

vårdgivare ökar även upplevelsen av emotionellt stöd från vården. Författarna till denna 

litteraturöversikt anser att det är viktigt att personer som söker vård känner sig hörda och 

sedda samt att vården strävar efter en personcentrerad vård för att inte tappa tilliten hos 

patienterna. Sjuksköterskan ska stärka patienternas mänskliga rättigheter och värderingar 

genom att visa medmänsklighet, lyhördhet och respekt (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

Detta innebär att sjuksköterskan med respekt bygger upp en relation till patienten som bygger 

på ömsesidighet. Sjuksköterskan ska främja ett etiskt förhållningsätt och en öppen dialog, 

bland annat genom att vara lyhörd och ha patientens hälsobehov som det främsta 

målsättningen. I omvårdnaden ska sjuksköterskan främja välbefinnande hos patienter och se 

människan som en helhet där kropp, själ och ande alla utgör en komponent för att kunna nå 

god hälsa. 

 Det beskrevs i resultatet en brist på kontinuitet hos vårdpersonalen och en önskan om ökad 

kontinuitet. Ny vårdpersonal ledde till kvinnorna fick lägga tid på att återberätta sin 

hälsohistoria på nytt samt att de kände sig obekväma med att lyfta de frågor och problem som 

de hade. Kvinnorna i resultatet beskrev att de saknade någon från vården som de kunde vända 

sig till med sina frågor samt problem, de önskade att någon som såg dem och frågade hur de 

kände sig, både fysiskt och psykiskt. I samband med diagnos ska det enligt nationellt 

vårdprogram ges en kontaktsjuksköterska som följer en genom de olika stegen i behandlingen 

(Socialstyrelsen,2014). Kontaktsjuksköterskan ansvarar för: individuell vårdplan, informerar 

om nästa steg i behandlingen, aktiva överlämningar, ger stöd, utvärderar patientens behov och 

åtgärdar det själv eller förmedlar kontakt till andra yrkesprofessioner för att möta behoven. De 

kvinnor i resultatet som hade en kontaktsjuksköterska var nöjda med konceptet. Författarna 

anser att mycket av det som framkommer i resultatet faller inom ramen för 
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kontaktsjuksköterskans ansvarsområde. När det finns ett personcentrerat bemötande hos 

sjuksköterskan upplever många patienter personliga band gentemot sin kontaktsjuksköterska 

(Grover et al., 2018). De personliga banden till sjuksköterskan byggs upp under tid vid 

kontinuerliga möten. Känslan av att träffa någon i vården som känner igen en medför en ökad 

upplevelse av att kommunikationen gentemot vården känns mindre komplicerad. Det ökar 

även upplevelsen att känna sig mer omhändertagen av vården som medföljer trygghet. Att 

känna till personlig information om sin kontaktsjuksköterska leder även det till en ökad tillit 

till omhändertagandet. Den personliga relationen till sin kontaktsjuksköterska medför känslan 

av att bli sedd som en person istället för en patient. Sjuksköterskan kan fungera som en yttre 

resurs för patienten i att hantera den nya tillvaron, stärka KASAM genom stödsamtal och ge 

den information som individen behöver (Elgan & Fridlund, 2015). Att stärka individens inre 

resurser är något sjuksköterskan kan arbeta med, när sjuksköterskan får information och lär 

känna patienten kan sjuksköterskan identifiera och lyfta resurser hos patienten för att hon ska 

få verktyg att bättre kunna hantera sin tillvaro och öka sin KASAM. Meningsfullheten ger en 

ökad energi att hantera nya påfrestningar så som biverkningar, oförståelse eller ork att berätta 

sin hälsohistoria flera gånger om (Antonovsky, 2005). En kontaktsjuksköterska kan främja 

relationen mellan patienten och vården och på så sätt stärka patienters upplevelse av 

personcentrerad vård. 

 

Kliniska implikationer 

För att kunna ge personcentrerad vård till kvinnor som avslutat primär behandling mot 

bröstcancer är det viktigt att sjuksköterskan förstår hur de uppfattar mötet med 

uppföljningsvården. Denna litteraturöversikt kan hjälpa sjuksköterskor till förståelse om detta. 

Kunskap som specialistvården kan dra nytta av är att kvinnor inte känner sig informerade när 

de har avslutat primär behandling och detta får i sin tur följder som påverkar deras 

uppföljningsvård. 

Resultatet visar att kvinnor med bröstcancer upplever negativa känslor i övergången efter 

avslutad primär behandling och kontakt med uppföljningsvård, saknar information hur de ska 

följas upp, samt var de ska vända sig med sina frågor. Här behöver vården vara tydligare och 

informera om uppföljningsvården för att underlätta för kvinnorna efter avslutad behandling i 

specialistvården. I mötet med uppföljningsvården upplevdes mycket fokus ligga på de fysiska 

behoven. Lite fokus låg på de psykiska problem som kvinnorna inte hade bearbetat från den 

primära behandlingen eller tankar som uppstod under tiden i uppföljningsvården. Här får 
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sjuksköterskan inte missa kvinnornas psykiska behov för att kunna ge personcentrerad vård 

och för att de har ett fortsatt behov av stöd för att kunna återgå till vardagslivet. Kvinnorna 

eftersökte kontinuitet och någon att kunna vända sig till med både frågor, stöd och någon som 

frågade hur de kände sig. Kontaksjuksköterskan kan göra vården mer lättillgänglig och 

personcentrerad genom att bemöta patienters frågor och tankar för att göra uppföljningsvården 

mer begriplig, hen kan också vara ett personligt stöd för patienten genom vårdtiden. Därför 

menar författarna att denna litteraturöversikt är viktig för att uppmärksamma brister avseende 

information, kontinuitet och personcentrerad vård. Studien stärker vikten av att varje patient 

ska erbjudas en kontaktsjuksköterska som kan följa kvinnorna under sjukdomsförloppet och 

förebygga att de inte känner sig övergivna av vården efter den primära behandlingen är slut. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Författarna hade svårt att hitta forskning om kvinnors upplevelser av relationen mellan 

sjuksköterska och kvinnor som får uppföljningsvård efter primär behandling för bröstcancer. 

Majoriteten av den forskning som författarna till denna litteraturöversikt fann handlade om 

patient - läkarrelationen och vad kvinnorna upplevde om läkarvården. Därför hade författarna 

önskat mer forskning kring kvinnors upplevelser av sjuksköterskans arbete i 

uppföljningsvården och forskning kring relationen mellan kvinnorna och sjuksköterskan.  

Kontaktsjuksköterska ska erbjudas patienter vid bröstcancerdiagnos som sedan ska följa 

patienten genom hela sjukdomsförloppet. Författarna anser att det är brist på forskning om hur 

många patienter i Sverige som har en namngiven kontaktsjuksköterska då det till och med står 

på Cancerfondens hemsida om att forskning saknas på nationell nivå kring 

kontaktsjuksköterskor (Jacobson, 2015). 

Ytterligare en sak uppmärksammades i resultatet, den stora bristen på information. 

Författarna anser därför att det borde finnas mer forskning om vad kvinnor som genomgått 

primär behandling för bröstcancer har för informationsbehov och hur de skulle vilja att 

information delgavs dem samt när i sjukdomsförloppet. 

 

9 Slutsats 

En litteraturöversikt har gjorts med målet att belysa hur kvinnor upplever mötet med vården 

efter avslutad primär behandlingen mot bröstcancer. Endast kvalitativa data har använts för att 

generera ett resultat. Trots att kvinnorna hade förtroende till sjukvården uppmärksammar 

litteraturöversikten att ett fortsatt behov av stöd behövs i uppföljningsvården, detta i form av 
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informationsbehov samt stödsamtal kring psykiskt välmående för att kunna uppnå en 

personcentrerad vård. Detta för att motverka kvinnornas upplevelse av att känna sig övergivna 

av vården efter den primära behandlingens slut. 
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breast cancer treatment: 

experiences and 

perceptions of service 

provision and provider 

interactions in rural 

Australian women. 

2011, 
Australien, 
Official Journal of 

The Multinational 

Association of 

Supportive Care 

in Cancer 

Undersöka erfarenheter och 

uppfattningar hos kvinnor 

angående medicinsk och 

psykosocial uppföljning i vården 

efter en bröstcancerbehandling. 

Design: Kvalitativ metod. 

Urval: 25 kvinnor som avslutat 

behandling för bröstcancer. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade telefonintervjuer. 

Analys: Tematisk analys. 

Upplevelse av isolation efter avslutad 

behandling i specialistvården. Såg 

eftervården som betydelsefull. Behov av 

kontinuitet av vårdpersonal i eftervården. 

Behov av en kontaktperson i eftervården 

som kunde underlätta med samordning. 

Behov av andra professioner som dietist, 

psykoterapeut och psykolog. Avsaknad av 

patientcentrerad vård med brist på empati, 

oförståelse av ens problem och en önskan 

av mer bekräftelse och validering. Besöken 

i eftervården upplevdes som stressade och 

avsaknad av uppföljning i välbefinnande, 

Tompkins, C., 

Scanlon, K., 

Scott, E., 

Ream, E., 

Harding, S., & 

Armes, J. 

Survivorship care and 

support following 

treatment for breast 

cancer: a multi-ethnic 

comparative qualitative 

study of women's 

experiences. 

2016, 

England, 

BMC Health 

Services Research 

Beskriva erfarenheterna och 

förväntningarna hos vita, svarta 

och sydasiatiska kvinnor med 

bröstcancer som fick traditionell 

uppföljningsvård. 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: 66 kvinnor som 

genomgått aktiv behandling för 

mindre än ett år sedan. 

Datainsamling: Intervjuer. 

Analys: Tematisk analys. 

Upplevelse av att ha blivit lämnad i 

övergången mellan specialistvården till 

eftervården. Brist på information kring hur 

eftervården är uppbyggd och brist på vilka 

symptom som skulle finnas i åtanke. 

Besvikelse att eftervården ej hade samma 

expertis som specialistvården. Nöjdhet hos 

de som hade en sjuksköterska som hade 

följt upp dem per telefon, hos andra en 

önskan av att någon följde upp dem. 
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Upplevelse av eftervården som opersonlig 

som mest fokuserade på det fysiska och en 

önskan av mer fokus på det psykiska. 

Önskan om mer kontinuitet bland 

vårdpersonal. Möten med eftervården 

uppfattades som förhastade. Behov av mer 

diskussion och muntlig information. 

Torres, E., 

Dixon, C., & 

Richman, A. 

R. 

Understanding the Breast 

Cancer Experience of 

Survivors: a Qualitative 

Study of African 

American Women in 

Rural Eastern North 

Carolina 

2016, 

USA, 

Journal of Cancer 

Education: the 

Official Journal of 

the American 

Association for 

Cancer Education 

Få en fördjupad förståelse för 

erfarenheter avseende behandling 

och utmaningar kring 

uppföljningsvård hos 

afroamerikanska kvinnor efter en 

genomgången behandling mot 

bröstcancer. 

Design: Mixad metod. 

Urval: 32 kvinnor max 10 år 

efter behandling mot bröstcancer. 

Datainsamling: 

Enkätundersökning samt 

fokusgruppintervjuer. 

Analys: Tematisk analys. 

Ökad tillit för de som endast träffade en 

läkare i eftervården. Bristfällig information 

om biverkningar efter avslutat behandling. 

Äldre läkare saknade empati och tålamod. 

Eftervården upplevdes högt 

rekommenderad och värdesatt. 

 

 


