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Sammanfattning 
 

Bakgrund:  
 

Varje dag drabbas kvinnor av bröstcancer och idag är prognosen för 

överlevnad bättre än vad den var för några år sedan eftersom allt fler 

bröstcancerfall upptäcks tidigare i sjukdomsförloppet. Bröstcancer kan ge 

flera symptom och behandlas på olika sätt. De drabbade kvinnorna kan i 

den mån det går välja vilken behandling de vill genomgå utifrån sina egna 

behov. Att insjukna i bröstcancer är livsomställande och bidrar till att de 

drabbade kvinnorna behöver anpassa sig till sjukdomen och sjuksköterskan 

har i uppgift att hjälpa dem med det. 

Syfte:  Syftet var att beskriva hur kvinnor med bröstcancer upplever 

sjuksköterskans bemötande från diagnos till behandling.   

Metod:  En litteraturöversikt som bygger på tolv kvalitativa vetenskapliga artiklar 

från Cinahl och Medline, vilka publicerades under åren 2010–2020. 

Artiklarna har analyserats utifrån helikopterperspektivet för att identifiera 

likheter samt skillnader.  

Resultat: Resultatet redovisas i ett tema; Kvinnors upplevelser av sjuksköterskans 

bemötande, med underteman; information, stöd, närvaro och engagemang. 

Diskussion: Diskussionen är indelad i två delar; metoddiskussion och 

resultatdiskussion. I metoddiskussionen diskuteras metodens 

genomförande, svagheter samt styrkor. I resultatdiskussionen diskuteras 

resultatet relaterat till litteraturöversiktens syfte, Roys omvårdnadsteori, 

tidigare forskning samt författarnas egna reflektioner.  

Nyckelord: Bröstcancer, kvinnor, upplevelser, sjuksköterskans roll, livsförändring. 

 



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: Women are diagnosed with breast cancer every day and the prognosis for 

survival is better today than it was a few years ago. Breast cancer can 

cause several symptoms and the treatments differentiate due to them. 

Women that are diagnosed with breast cancer can choose what treatment 

she wants to receive based on her needs. When women are diagnosed with 

breast cancer it’s most likely a life-changing event and they are in need of 

help to adjust to the sickness. The nurse’s responsibility is to help the 

woman adjust to the breast cancer disease. 

Aim: The aim was to describe how women with breast cancer experience the 

encounter with the nurse’s from diagnosis to treatment.  

Method: The method is a literature review based on twelve qualitative articles 

found on Cinahl and Medline and published during the years 2010-2020. 

The articles have been analyzed with the helicopter perspective to identify 

similarities and differences.  

Results: The results are presented in a theme; Women’s experiences of the 

encounter with the nurse’s, with sub-themes; information, support, 

presence and dedication. 

Discussion: The discussion is divided into two parts; method discussion and result 

discussion. The method’s implementations, weaknesses and strengths are 

discussed in the method discussion. The result is discussed to the purpose 

of the literature review, Roy’s nursing theory, previous research and to the 

authors’ own reflections.  

Keywords: Breast neoplasm, breast cancer, women, experience, nurse-patient 

relations, life change events. 
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Inledning 

Bröstcancer är en vanlig form av cancer och ett flertal kvinnor insjuknar årligen. Vi författare 

har ett intresse för ämnet då vi båda känner kvinnor som har varit drabbade av bröstcancer. En 

av kvinnorna har berättat att när hon fick diagnosen bröstcancer förändrades hennes liv på 

bara några sekunder och blandade känslor uppstod inombords. Den drabbade kvinnan hade 

lite kunskap om sjukdomen och blev därför väldigt rädd för vad det skulle innebära för 

hennes framtid. Hon berättar vidare att det fanns en sjuksköterska som ofta var med under 

hennes behandlingar som hade positiv energi och utförde en bra vård, vilket för kvinnan 

bidrog till hopp om en framtid som friskförklarad från sin bröstcancersjukdom. Vi författare 

anser oss ha en bristfällig kunskap om ämnet och vill därför genom det här arbetet ta reda på 

hur kvinnor som lever med bröstcancer upplever sjuksköterskans bemötande från diagnos till 

behandling. Som blivande sjuksköterskor anser vi att det är viktigt med kunskap och ett brett 

perspektiv om ämnet.  

 

Bakgrund 

I Sverige insjuknar dagligen omkring 20 kvinnor i bröstcancer, vilket gör det till en av de 

vanligaste cancerformerna som drabbar kvinnor (Cancerfonden, 2018). Bröstcancer 

förekommer hos kvinnor världen över och är den cancerform med störst förekomst hos dem 

globalt (Bergh & Emdin, 2010). Chanserna att bli friskförklarad har ökat de senaste 

årtiondena eftersom allt fler bröstcancerfall upptäcks tidigare i sjukdomsförloppet än innan, 

samt att det idag finns bättre behandlingsmetoder (Talbäck, Hakulinen & Stenbeck, 2010). 

 

Bröstcancer  

Cellerna i människans kropp nybildas ständigt och gamla celler elimineras (Ericson & 

Ericson, 2012). Om det skulle hända något under processen vid cellnybildningen kan det bli 

en förändring i cellen, en mutation, vilket gör att cellen börjar dela sig väldigt snabbt och 

leder till att en tumör bildas. Tumören kan vara godartad eller elakartad. Bröstcancer finns i 

olika former och innebär att det uppkommer en elakartad tumör i bröstet. Cancer kan vara 

lokaliserad i bröstkörtelgångarna och kallas då ”cancer in situ” eller sprida sig till 

omkringliggande vävnad och kallas då för invasiv cancer. Invasiv cancer kan ge upphov till 

metastaser, vilket innebär att det sker en spridning av cancern lokalt i bröstet eller vidare via 

blod och lymfa till andra delar i kroppen. Cancercellerna kan växa alltifrån långsamt till 

snabbt och finns i stadierna 0-IV (Cancerfonden, 2018). Stadie 0 innebär att cancern är 
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lokaliserad på en plats och stadie IV innebär att cancern har spridit sig samt att metastaser har 

bildats i andra delar av kroppen.  

 

Riskfaktorer  

Orsaker till varför människor utvecklar bröstcancer är till viss del okänd (Bergh & Emdin, 

2010). Hos en del individer kan genetiska orsaker som en medfödd mutation i BRCA1- och 

BRCA2-generna upptäckas. I en studie av Vargas et al. (2019) visar det att colombianska 

kvinnor i den afroamerikanska befolkningen hade låg prevalens av BRCA-generna, vilket 

innebär att det inte är en rekommenderad screeningmetod i den befolkningen. Det finns även 

andra riskfaktorer för utvecklingen av bröstcancer, vilket kan vara att kvinnan får 

menstruationsstart i tidig ålder, sen menopaus eller har täta mensintervaller, vilket är relaterat 

till den hormonella påverkan i kvinnans kropp (Bergh & Emdin, 2010). Graviditet hos 

kvinnan kan påverka förekomsten av cancer där kvinnor som får sitt första barn i 30-årsåldern 

har en ökad risk att utveckla bröstcancer, jämfört med kvinnor som får sitt första barn i 20-

årsåldern. P-piller, alkohol, övervikt samt joniserad strålning är också riskfaktorer för 

bröstcancerutveckling. Det har även påvisats att om kvinnans bröstvävnad utsatts för biopsi 

tidigare i livet vid misstanke om sjukdomen leder det till en ökad risk för bröstcancer under 

kvinnans liv (Bergh & Emdin, 2010). Kvinnor med mammografiskt täta bröst är också en 

riskgrupp. Mammografiskt täta bröst innebär att det finns mycket körtelvävnad i bröstet, 

vilket gör det svårare att upptäcka tumörer eftersom det visar lika färg på 

mammografibilderna (Bergh & Emdin, 2010; Bröstcancerförbundet, 2019).  

 

Symptom  

Det vanligaste symptomet vid bröstcancer är att man kan var som helst i bröstet känna en eller 

flera knölar (Bergh & Emdin, 2010; Ericson & Ericson, 2012). Symptom som en indragen 

bröstvårta, en knöl i armhålan samt vätska som kan komma från bröstvårtan kan även 

uppkomma (Bergh & Emdin, 2010). Vätska från bröstet är sällan ett tydligt symptom på 

cancer, utan det är när vätskan är blodig och kommer från en enda bröstkörtelgång som det 

kan vara relaterat till cancer. Smärta samt ömhet kan uppstå och kvinnan kan även känna att 

bröstets struktur har förändrats. 
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Diagnostik och erfarenheter av screening 

Metoder som används i diagnostiken av bröstcancer är palpation, mammografi, ultraljud och 

magnetkameraundersökning (MR) (Törnberg, 2010). Med palpation menas att brösten känns 

igenom med fingrarna för att känna efter knölar (Cancerfonden. 2018). MR ger tydliga bilder 

av kroppens mjukdelar och vid misstankar om bröstcancer utförts en MR av bröstet. Alla 

kvinnor mellan 40 och 74 år erbjuds mammografi, vilket är en screening som utförs för att 

upptäcka tumörer i brösten. En annan metod som kan utföras är ultraljud, vilket är ett vanligt 

komplement till mammografin. Under mammografin läggs ett bröst i taget på en digital 

röntgenplatta som är specialiserad på att läsa av bröstvävnaden med hjälp av svag 

röntgenstrålning (Cancerfonden, 2018). Det är vetenskapligt bevisat att mammografi är den 

enda screeningmetod som kan minska dödligheten av bröstcancer (Törnberg, 2010). I en 

svensk studie av Duffy et al. (2002) visar det också att dödligheten minskar vid regelbunden 

screening av kvinnors bröst. Om cancern har upptäckts via screening finns det större chans att 

genomföra bröstbevarande kirurgi hos kvinnan. Mammografi kan i tidigt skede även upptäcka 

de minsta tumörerna som inte har orsakat några symptom och på så sätt ökar chanserna att 

överleva för kvinnan (Cancerfonden, 2018). Om screeningen visar förändringar i brösten kan 

ett vävnadsprov utföras och granskas i ett mikroskop, så kallad nålbiopsi (Cancerfonden, 

2018). En studie av Peters (2014) beskriver hur kvinnor med en fysisk funktionsnedsättning 

hade tillgång till regelbunden screening och kunde uppleva smärta av screeningen, dåligt 

bemötande av personalen samt ha en rädsla inför att få en bröstcancerdiagnos (Peters, 2014). 

Dåliga erfarenheterna av screeningen gjorde att kvinnorna med en fysisk funktionsnedsättning 

blev avskräckta från att komma tillbaka, samt att de inte sökte vård trots att symptom fanns. 

Kvinnor i mellanöstern hade brist på kunskap och upplevde rädsla för att få en 

bröstcancerdiagnos, de ansågs sig inte vara i riskzonen och hade fullt upp med andra saker 

som gjorde att de inte sökte vård trots att de hade symptom, vilket kan resultera i att dessa 

kvinnor hamnar i riskzonen för att upptäcka sin bröstcancer i ett senare skede än nödvändigt 

(Rastad, Khanjani & Khandani, 2012). 

 

Behandling och vård (kirurgisk och medicinskt) 

Bröstcancer kan behandlas på olika sätt som till exempel via strålbehandling, 

hormonbehandling och/eller cytostatika, samt även att det kan utföras en masektomi (Ericson 

& Ericson, 2012). Behandlingen är individuell för varje kvinna och varierar beroende på 

vilket stadie av bröstcancersjukdomen som hon befinner sig i (High, Bohnenkamp & 
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Mulligan, 2019). Vid kirurgi finns det också olika varianter som bestäms utifrån tumörens 

storlek, plats samt spridning. De kvinnor som lever med bröstcancer idag kan bestämma om 

de vill genomgå en masektomi eller bröstbevarande kirurgi utifrån sina behov inför framtiden 

(Bergh & Emdin, 2010). Bröstbevarande kirurgi innebär att tumören tas bort med marginal 

och att brösten konstrueras till ett bra kosmetiskt resultat. En masektomi innebär att hela 

bröstet avlägsnas vilket betyder att bröstvävnad, hud, bröstvårta och en del lymfkörtlar tas 

bort (High, Bohnenkamp & Mulligan, 2019). Efter en masektomi har kvinnan rätt till en 

protes eller ett implantat (Bergh & Emdin, 2010; High, Bohnenkamp & Mulligan, 2019). En 

nackdel efter bröstbevarande kirurgi kan vara att det kan uppstå långvariga problem som 

smärta, nedsatt rörlighet i armar eller axlar, nervskador samt att känseln i bröstet som 

genomgått kirurgi kan försvinna (Ericson & Ericson, 2012; High, Bohnenkamp & Mulligan, 

2019). Efter kirurgi kan lokal strålbehandling ges under flera veckor (Ericson & Ericson, 

2012). Strålbehandling kombineras vanligtvis med cytostatika, hormonbehandling eller annan 

medicinsk behandling (Cancerfonden, 2018). Strålbehandling kan även ges palliativt till de 

kvinnor som drabbats av obotlig bröstcancer för symtomlindring såsom smärta. 

Hormonbehandling kan ges eftersom brösttumörer kan ha östrogenreceptorer på cellytan som 

blir stimulerade av östrogenhormonet som finns i kroppen, då får patienten 

antiöstrogenläkemedel som blockerar östrogenreceptorerna (Ericson & Ericson, 2012). 

Cytostatika eller kemoterapi ges för att bota cancer eller stanna upp sjukdomen och kan ges 

före, under eller efter kirurgi och/eller strålbehandling (Cancerfonden, 2018). När cytostatikan 

har förts in i kroppen påverkar det cancercellerna samt normala celler med snabb celldelning, 

vilket kan orsaka biverkningar som illamående, kräkningar samt diarré, håravfall, hudproblem 

och svaghet i musklerna (Bergh & Emdin, 2010).  

 

Livsförändring vid cancer  

Efter en cancerdiagnos blir livet aldrig som förr, men det innebär inte att livet behöver bli 

sämre (Cancerfonden, 2018). Livet kan få en ändrad innebörd för en del kvinnor som 

insjuknat i bröstcancer och det kan innebära att det är viktigt för dem att leva i nuet. Det 

handlar om att leva och göra exakt vad man vill och inte se så långt in i framtiden. 

Bröstcancer kan vara stressande för de kvinnor som drabbats, vilket kan orsaka ökade 

stressnivåer i kroppen och det kan leda till negativa känslor hos kvinnorna (Lee et al., 2019). 

Det kan skapas en rädsla hos kvinnorna relaterat till sjukdomen och vad behandlingarna kan 

ha för följder. Oron och rädslan för döden kan leda till en depression hos kvinnorna som 
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insjuknat i bröstcancer. Det kan vara en svår omställning att få en diagnos och det innebär att 

överlevnadsstrategier kan skapas hos kvinnorna för att lära sig att hantera sjukdomen 

(Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005).  

Att genomgå behandling i form av kirurgi, kemoterapi och strålbehandling upplevdes som 

upprörande för en del kvinnor och efter en operation kan kroppsbilden samt ärren leda till att 

kvinnornas egen identitet hotas (Hajian et al., 2017; Perreault & Fothergill Bourbonnais, 

2005). Kvinnor som överlevde bröstcancer kunde känna sig sorgsna efter de fysiska 

förändringarna som orsakats av behandlingarna kirurgi, strålterapi eller kemoterapi (Kim et al, 

2019). De fysiska förändringarna som till exempel håravfall och förlust av ett bröst gjorde att 

kvinnorna som genomgått behandlingarna mot bröstcancer kände sig mindre feminina och 

upplevde att de behövde hjälp att bygga upp sitt självförtroende igen. Vikten av att bygga upp 

ett självförtroende ansåg kvinnorna i studien skulle spela en avgörande roll för hur 

anpassningen till de olika förändringar som uppstod till följd av en cancerbehandling. 

Kvinnorna som överlevde sin bröstcancer kämpade med att hantera utmaningar i vardagen 

som uppstod (Jakobsen, Magnusen, Lundgren & Reidunsdatter, 2017). Den kroppsliga och 

mentala ensamheten gjorde det svårt att prestera under deras dagliga aktiviteter. 

Förväntningar på kvinnorna att fortsätta leva sitt liv som innan sin bröstcancerdiagnos bidrog 

till en ökad stressnivå. De olika biverkningarna som till exempel värmevallningar, gjorde det 

svårt för kvinnorna att sova och framkallade en känsla av konstant trötthet. Den konstanta 

tröttheten påverkade energin under dagen samt även alla de andra aktiviteter som kvinnorna 

ägnade sig åt. Kvinnorna undvek sociala situationer och tillställningar för att de kände sig yra, 

glömska och hade svårt att upprätthålla en god koncentrationsnivå efter cancerbehandlingen. 

Kvinnornas sviktande minne gjorde även att det blev svårare att ta ansvar hemma och på 

jobbet (Jakobsen et al., 2017). 

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden beskrivs i den etiska koden av International 

Council of Nurses (ICN) (2014). Områdena är att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att 

återställa hälsa samt att lindra lidandet. Sjuksköterskan ska även samverka tillsammans med 

andra yrkesgrupper, samt erbjuda vård till individen, närstående och allmänheten. 

Sjuksköterskan ska ge en god omvårdnad och behandla med respekt oavsett ålder, hudfärg, 

religion, kultur, funktionsnedsättning, kön, sexuell läggning, politisk åsikt eller social status.  
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Sjuksköterskans uppgift är att underlätta samspelet mellan människan och dess omgivning för 

att bidra med största möjliga välbefinnande (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). 

Sjuksköterskan ska även vara medveten om att fullständig fysisk, psykisk och socialt 

välbefinnande inte alltid är möjligt för alla, utan att det är viktigt att bidra till det bästa 

möjliga utifrån omständigheterna. Sjuksköterskan har ett ansvar för omvårdnaden vid lidandet 

(Wiklund-Gustin, 2014). Det innebär att det är viktigt som sjuksköterska att ha förståelse och 

sätta sig in i de kvinnor som är diagnostiserade med bröstcancers tankar, funderingar och 

känslor. Som sjuksköterska är det även viktigt att vara uppdaterad på de olika 

ansvarsområdena och ha de färdigheter som behövs för att på bästa sätt kunna bemöta kvinnor 

som lever med bröstcancer (McCaughan & Parahoo, 2001; Sandman & Kjellström, 2013). 

High, Bohnenkamp & Mulligan (2019) belyser att alla sjuksköterskor bör vara medvetna om 

vilka följder som kan aktualiseras av olika bröstcancerbehandlingar så att de på ett bra sätt 

kan bidra till att förstå samt besvara patientens behov. Det är viktigt att sjuksköterskan ser 

hela människan och inte endast en cancerpatient (McCaughan & Parahoo, 2001). 

Varje person som drabbas av bröstcancer ska erbjudas en namngiven kontaktsjuksköterska 

som har i uppgift att navigera patienten genom behandlingen och ha kontinuerlig kontakt med 

patienten (Socialstyrelsen, 2015). Riktlinjerna innehåller även information om hur 

kontaktsjuksköterskan har i ansvar att informera patienten om hur sjukdomen samt 

behandlingen påverkar arbetets kapacitet och ifall sjukfrånvaro behövs (Söderman, 

Wennman-Larsen, Alexanderson & Friberg, 2019). Det finns även andra sjuksköterskor, än 

de som arbetar med den kontinuerliga kontakten, i vårdteamet runt om patienten som kan 

bidra med trygghet samt stöd vid behov (Cancerfonden, 2018). Enligt McCaughan och 

Parahoo (2001) önskar sjuksköterskorna i studien att de hade mer kunskap inom områdena: 

kommunikation med patienten, hantering av sociala samt psykologiska besvär som uppstod, 

omvårdnadsåtgärder för att minimera eller förhindra biverkningar av behandlingen. 

Sjuksköterskornas intresse låg i att ge fysisk vård och att hjälpa patienten förstå sin sjukdom.  

 
Problemformulering 

En bröstcancerdiagnos leder till att livsförändringar uppstår, vilket är något som behöver 

accepteras av de drabbade kvinnorna. Kvinnor genomgår behandling för bröstcancer, vilket 

kan leda till att deras identitet och kroppsbild påverkas. Symptom av sjukdomen och 

biverkningar av behandlingarna bidrar till utmaningar i vardagen till exempel som att inte 

kunna koncentrera sig på arbetet eller sova på nätterna. Sjuksköterskan kan när som helst i sitt 

yrke möta kvinnor som lever med bröstcancer och det är viktigt att sjuksköterskan har 
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kunskap om sjukdomen och hur man ska bemöta dessa kvinnor. Sjuksköterskan har i uppgift 

att utföra bra omvårdnad och bidra till trygghet hos kvinnorna som lever med bröstcancer 

samt ha förmågan att kunna sätta sig in i dessa kvinnors sjukdom och upplevelser för att på 

bästa sätt kunna bemöta dem. Det är viktigt att se kvinnorna med en bröstcancerdiagnos som 

individer och inte endast som en bröstcancerpatient.   

 
Syfte 

Syftet var att beskriva hur kvinnor med bröstcancer upplever sjuksköterskans bemötande från 

diagnos till behandling.   

 

Teoretisk utgångspunkt 

Författarna till denna litteraturöversikt valde att ha omvårdnadsteoretikern Callista Roy som 

utgångspunkt eftersom hennes teori är relevant till arbetet, vilket tydliggörs i 

resultatdiskussionen. Roys (2009) omvårdnadsteori kan tillämpas på ett bra sätt av 

sjuksköterskan som att som sjuksköterska se hela människan och fokusera specifikt på 

omvårdnaden för varje enskild individ för att på bästa sätt främja hälsa. Roys 

omvårdnadsteori blir en vägledning för sjuksköterskan till att anpassa lämpligt bemötande 

samt behandling. Författarna anser att Roys omvårdnadsteori passar bra till 

litteraturöversikten eftersom sjuksköterskan är en del av anpassningsprocessen vid sjukdom 

och i detta fall bröstcancer. Sister Callista Roy är en sjuksköterska som introducerade The 

Roy Adaption Model (RAM) i form av en artikel år 1970 (Roy, 2009). Artikeln utvecklades 

och en bok skrevs, idag finns det tre reviderade utgåvor av hennes bok The Roy Adaption 

Model (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). Callista Roy är en av de första 

omvårdnadsteoretikerna att använde andra teorier för grund till sitt eget arbete. Hon har utgått 

från olika källor som social- och beteendevetenskaperna men även från inlärningspsykologi, 

systemteori, social interaktions teori och behovsteorin. RAM beskriver individen som en del i 

ett förändligt system och att individen behöver anpassa sig till livsförändringarna som uppstår 

(Roy, 2009). Adaption beskrivs som ett förlopp när personer medvetet gör val för att skapa 

och bevara en helhet av sig själva. När förändringarna blir svåra och anpassningen misslyckas 

hotas individens hälsa, och stöd från sjuksköterskan behövs för att skapa balans i livet igen. 

Begreppet hälsa är relaterat till anpassningen och innebär att individen behöver integrera sig 

med miljön för att växa samt utvecklas (Roy, 2009). Människan måste anpassa sig till den 

föränderliga tillvaron för att kunna värna om sin integritet och för att utvecklas på flera olika 
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plan. Adaption innebär att människan aktivt förlikar sig med omständigheterna eller tar sig 

igenom situationen och hittar balans. I Roys adaptionsmodell ses människan som en 

självorganiserad helhet och som fungerar tillsammans med andra människor i mindre och 

större grupper (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). Sjuksköterskans fokus måste därför vara 

att ta hänsyn till samspelet mellan personerna och samhället under vårdprocessen eftersom det 

påverkar personens hälsa. I miljön finns alla förutsättningar och om den yttre miljön påverkas 

kan det bidra till ett förändrat beteende hos individen (Roy, 2009). Människan samspelar 

konstant i en föränderlig miljö och lever i ett föränderligt liv, vi behöver anpassa oss och klara 

av att hantera de situationer som uppstår för att kunna uppleva hälsa. Sjuksköterskan måste 

anpassa sitt sätt att vårda och lägga vikt på att främja patienters upplevelser av hur de mår, 

eftersom alla personer inte kan uppfylla fullständigt fysiskt, psykiskt eller socialt 

välbefinnande (Roy, 2009). Kvinnor som lever med bröstcancer upplever att de går igenom en 

tuff och ansträngd situation. Det kan vara svårt för kvinnorna som drabbats av bröstcancer att 

förstå sin diagnos och man vill gärna leva sitt liv som man gjort tidigare. En stor 

livsförändring kräver anpassning och Roy (2009) beskriver att människan måste anpassa sig 

till den föränderliga tillvaron för att kunna värna om sin integritet, utvecklas på flera olika 

plan och för att uppnå hälsa samt livskvalité. 

 

Metod 

Litteraturöversikt 

Det här arbetet är en litteraturöversikt, vilket innebär att det är en överblick av tidigare 

forskning inom ett visst område för att utöka förståelsen av ett specifikt ämne (Friberg, 2017). 

För att skapa en litteraturöversikt krävs kunskap och ett strukturerat arbetssätt om hur den 

befintliga forskningen ska kunna hittas i de olika databaserna. Författarna till 

litteraturöversikten har studerat, sökt samt analyserat tidigare forskning och kunskap för att 

besvara syftet för arbetet.  

 

Datainsamling  

Datainsamlingen har utförts genom att söka i två databaser eftersom sökningarna blir bredare 

samt möjliggöra att all forskning och information inom ämnet kommer med (Friberg, 2017). 

Sökningarna har utförts i databaserna Cinahl och Medline, därför att databaserna innehåller 

referenser till tidskriftsartiklar som inriktar sig främst på ämnet omvårdnad samt medicin 

(Östlundh, 2017). För att få svar på arbetets syfte började sökningarna med sökorden patient 



  9 (39) 
 

perspective, nurse-patient-relations, experience, feelings, breast neoplasms och breast cancer. 

Sökorden utformades efter syftet och som hjälpmedel användes ämnesordlistan Svensk MeSH 

från Karolinska institutet. I Svensk Mesh finns termer som är allmänt om känslor samt 

upplevelser och där fanns ordet life change events som ansågs relevant till 

litteraturöversiktens syfte. För sökning i Svensk MeSH utgick författarna till 

litteraturöversikten även från orden bröstcancer, upplevelser och sjuksköterskans bemötande. 

När sökningarna utfördes kombinerades MeSH-termer med fritextord för att få en bättre träff 

på artiklar. I sökningarna användes förkortningen MH (bilaga 1) som innebär att det är en 

MeSH-term. Nya sökningar behövdes utföras därför att författarna till litteraturöversikten inte 

fick träff på tillräckligt många relevanta artiklar. Vid de nya sökningarna användes färre 

sökord som breast neoplasm, nurse-patient-relations, Professional-patient relation, life 

experience samt life change events som gav träffar på relevanta artiklar (se bilaga 1). En 

boolesk sökteknik användes, vilket innebär att söktermer kopplas ihop, utökas samt avgränsas 

genom att tillämpa AND, OR och NOT i sökningarna (Östlundh, 2017). I sökningarna som 

utfördes användes orden AND och OR tillsammans med sökorden samt begränsningarna och 

det blev träff på vetenskapliga artiklar som var relevanta till syftet (se bilaga 1). Vid 

sökningarna i databaserna Medline och Cinahl förekom några av artiklarna i båda 

databaserna. Först lästes titeln på artiklarna för att få en överblick om den var relevant. 

Ansågs artikeln relevant lästes sammanfattning och sedan hela artikeln. En granskning 

utfördes även av artikeln samt etiska överväganden. Innan arbetet med denna litteraturöversikt 

började, gjordes en projektplan inom ämnet bröstcancer tillsammans. Under arbetet med 

projektplanen utfördes en sökning i databasen Cinahl, där hittades en artikel som ansågs 

relevant till denna litteraturöversikt. Artikeln heter Surgical breast cancer patient pathway: 

Experiences of patients and relatives and their unmet needs, publicerades 2018 i databasen 

Cinahl och författarna av artikeln är Zøylner, Lomborg, Christiansen, & Kirkegaard.  

 

Urval  

Artiklarna som har använts i denna litteraturöversikt inriktar sig på kvinnors upplevelser och 

erfarenheter av sjuksköterskans roll vid att leva med bröstcancer, mer specifikt i samband 

med bröstcancerbesked, det sociala stödet från sjuksköterskan och närstående samt innan, 

under och efter behandling av bröstcancer. Sökningarna avgränsades genom att använda 

begränsningar som endast kvinnor, peer reviewed, vilket innebär att artikeln är publicerad i en 

vetenskaplig tidskrift (Östlundh, 2017), engelskt språk samt artiklar publicerade under åren 
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2010–2020. I litteraturöversikten har ingen avgränsning utförts gällande länder eftersom det 

inte gav träffar på relevanta vetenskapliga artiklar, däremot har författarna till 

litteraturöversikten endast valt artiklar med kvinnor som är 18 år eller äldre. Endast 

kvalitativa artiklar har analyserat, vilket innebär att det är kvinnors egna upplevelser som 

beskrivs (Billhult & Henricson, 2017). Författarna av denna litteraturöversikten har noggrant 

granskat artiklarna utifrån Fribergs (2017) förslag på frågor. Friberg (2017) tar upp 14 frågor 

som förslag på kvalitetsgranskning. I litteraturöversikten har det använts frågor som rör syftet, 

metoden, deltagarna i studien, vad resultatet visar samt om de finns några etiska resonemang. 

Artiklarna har granskats genom att båda författarna läst igenom de flera gånger och svarat på 

granskningsfrågorna. Utifrån kvalitetsgranskningen av Friberg (2017) har tolv artiklar valts ut 

för analys.  

 

Dataanalys 

Författarna till litteraturöversikten använde sig av helikopterperspektivet i analysen av 

artiklarna. Det användes för att få ett helhetsperspektiv samt en kritisk överblick av innehållet 

(Friberg, 2017). Första steget i analysen var att granska artiklarna och för att de ska vara 

vetenskapliga ska de ha en speciell uppbyggnad, vilket innebär att de ska ha bakgrund, 

syfte/frågeställning/hypotes, material och metod, resultat och litteraturreferens (Segesten, 

2017). Rubrikerna i artiklarna kan variera men håller samma struktur. I resultatet ska 

forskarna av artikeln inte ha lagt in egna erfarenheter eller åsikter utan det ska endast vara 

insamlad information från deltagarna. Artikeln skickas till en vetenskaplig tidskrift för 

fackgranskning och det utförs för att endast artiklar med god forskning ska publiceras. 

Artiklar kan dock publiceras även om forskningen inte har hög kvalité, vilket innebär att det 

är viktigt att göra sin egen granskning samt bedömning vid val av artiklar till 

litteraturöversikten. Resultaten i de valda artiklarna speglar syftet i den här 

litteraturöversikten. Efter granskningen skrev författarna av litteraturöversikten en 

sammanfattning av artiklarna var för sig för att få fram en helhetsbild samt finna likheter och 

skillnader i tidigare forskning. Författarna till litteraturöversikten har sedan tillsammans 

tematisera och kategoriserats artiklarna för att få med kvinnornas olika upplevelser. 

Tematisera innebär att ett tema har skapats, vilket är kvinnornas upplevelser av 

sjuksköterskans bemötande, samt underteman vilka är information, stöd, närvaro och 

engagemang. Kategoriseringen utfördes genom att olika färger användes till det som ansågs 

lika i artiklarna och forma sedan fram teman genom de olika färgerna.  
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Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik innebär att reflektera över de delar som genomförts i ett arbete, i detta fall en 

litteraturöversikt, samt de etiska övervägandena som behöver göras innan och under arbetets 

gång (Sandman & Kjellström, 2013). Det innebär att ta hänsyn till människors integritet och 

inte skada på något sätt samt ha en etiskt grund i forskningen med respekt för deltagarna 

(Kjellström, 2013). En studie kan kallas etisk om den uppfyller tre villkor, vilka är att den 

handlar om betydelsefulla frågor, den ska ha god vetenskaplig kvalité och den ska genomföras 

på ett etiskt sätt (Sandman & Kjellström, 2013). Först är det viktigt att reda ut om ämnet är 

betydelsefullt och sedan motivera till varför ämnet har betydelse. Den här litteraturöversikten 

är betydelsefull för sjuksköterskan eftersom syftet var att ta reda på hur bemötandet av 

bröstcancerpatienterna är i verkligheten utifrån patienters upplevelser. Det leder till en ökad 

kunskap och förståelse hos sjuksköterskan. I denna litteraturöversikt har det använts 

kvalitativa artiklar och en noggrann granskning av artikeln har utförts, vilket har gjorts för att 

se efter så att deltagarna i studien inte utsatts för någon fara eller inte blivit informerade om 

vad intervjuerna och studien innebär (Sandman & Kjellström, 2013). Det är även viktigt att 

deltagarna haft ett eget val om de vill delta i studien eller inte samt att de kunde avbryta sitt 

deltagande när som helst. Informerat samtycke är viktigt eftersom det handlar om respekt och 

att ta hänsyn till deltagarnas autonomi och integritet. Det var viktigt att författarna till denna 

litteraturöversikt ifrågasatte den etiska granskningen och läste hela artikeln för att få utföra sin 

egen granskning.  

I forskningsarbeten ska läsaren få en helhetsbild av ämnet och inte endast det som 

författarna till arbetet anser relevant eller stödjer deras egen teori (Sandman & Kjellström, 

2013). Författarna av denna litteraturöversikt har noggrant läst igenom artiklarna som hittats 

och granska dem enligt frågorna av Friberg (2017) (se urval). Artiklarna har sammanfattats 

med egna ord för att det inte ska bli plagiat och inte heller har viktig information eller tidigare 

forskning uteslutits som har kunnat motsäga syftet. För att få ett bra resultat och bra 

vetenskapliga artiklar har båda författarna av litteraturöversikten läst artiklarna var för sig, 

vilket innebär att det är fler ögon som granskat studien samt att författarna då kunnat 

diskutera studien från sitt perspektiv, vilket minskar risken för att feltolka ett resultat. Inga 

egna värderingar eller erfarenheter har lagts in i studien eftersom syftet handlade om att få 

kvinnors egna upplevelser. Till litteraturöversikten valdes artiklar på engelska eftersom det är 

ett språk som båda författarna hanterar. Engelskan kunde ibland vara en utmaning och även då 
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kunde båda författarna läsa samma text och diskutera med varandra för att förstå texten på rätt 

sätt.  

 

Resultat 

Resultaten av de tolv analyserade artiklarna beskrivs utifrån teman som besvarar syftet med 

litteraturöversikten. Resultaten presenteras i ett tema; kvinnornas upplevelser av 

sjuksköterskans bemötande med tre underteman; information, stöd och tillgänglighet och 

engagemang.  

 
Kvinnornas upplevelser av sjuksköterskans bemötande  

Information  

Det kan vara svårt för kvinnorna som drabbats av bröstcancer att förstå sin diagnos, vilket 

medför att det är viktigt med bra information om bröstcancer och en viktig informationskälla 

var sjuksköterskan (Anarado, Ezeome, Nwaneri & Ogbolu, 2017; Drageset, Lindstrøm, Giske 

& Underlid, 2012; Greenslade, Elliott & Mandville-Anstey, 2010). Kvinnorna som lever med 

bröstcancer upplevde en säkerhet när vårdpersonalen visade en skicklighet samt en förmåga 

att förmedla givande information om bröstcancer samt om behandlingar (Muntlin Athlin, 

Brovall, Wengström, Conroy & Kitson, 2018). Bra information bidrog till egenvård, att det 

var lättare för kvinnan att ta egna beslut samt även att det gav kvinnan förståelse för vikten av 

att fortsätta en pågående behandling. När kvinnorna med bröstcancer kände sig 

välinformerade om varför en undersökning utfördes eller varför de fick vissa mediciner 

upplevde de säkerhet och trygghet (Greenslade, Elliott & Mandville-Anstey, 2010; Muntlin 

Athlin et al, 2018). Dålig kommunikation och information resulterade i ångest, oro och en 

osäkerhet hos kvinnorna med bröstcancer. Bristande information inför behandling resulterade 

i att kvinnorna inte visste vad de kunde förvänta sig eller hur de skulle uppleva situationen 

(Anarado et al, 2017), till skillnad mot mycket förberedelser inför en operation som bidrog till 

minskad oro (Greenslade, Elliott & Mandville-Anstey, 2010). En del kvinnor som lever med 

bröstcancer letade aktivt efter information och ringde till sjukhuset med jämna mellanrum för 

att fråga om sjukdomen samt behandlingen, men till skillnad mot andra kvinnor som inte läste 

den informationen som gavs i pappersform eftersom de ansåg att det blev för mycket 

information (Van Ee et al, 2019; Dowe, Bennett, Kearney & Westera, 2014).  

Kvinnorna som lever med bröstcancer upplevde en oro om de blev informerade vid en 

olämplig tid som exempelvis innan en operation eller efter att en biverkning hade utlösts 
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eftersom det skapade en oklarhet hos patienten (Anarado et al, 2017; Dowe, Bennett, Kearney 

& Westera, 2014). Sjuksköterskorna informerade inte kvinnorna med bröstcancer om 

biverkningar av läkemedlen eller strålbehandlingen, vilket bidrog till att när en biverkning, 

exempelvis kräkningar, uppstod blev kvinnorna rädda eftersom de inte visste hur de skulle 

hantera det och då fick de söka efter information på internet eller ringa till sjuksköterskan som 

berättade att det var en biverkning (Anarado et al, 2017; Sigrunn, Lindstrøm, Giaske & 

Underlid, 2016). Informationen till kvinnor som lever med bröstcancer behövde ges på ett sätt 

så att patienten förstod och inte i svårförstådda medicinska termer (Cömez & Karayurt, 2016). 

När sjuksköterskan var ärlig och hade korrekt information att dela med sig av resulterade det i 

ett förtroende hos kvinnorna med bröstcancer samt att sjuksköterskan upplevdes professionell 

när de berättade allt som skulle ske (Greenslade, Elliott & Mandville-Anstey, 2010; Holst 

Hansson, Bolmsjö & Wennick, 2018; Zøyler, Lomborg, Christiansen & Kirkegaars, 2018). 

Kvinnorna som lever med bröstcancer behövde få informationen om sjukdomen flera gånger 

eftersom de inte alltid var mottagliga första gången (Muntlin Athllin et al, 2018). 

 
Stöd  

Att få en bröstcancerdiagnos samt genomgå en process som innebär vård för sjukdomen är en 

orolig och oviss verklighet (Van Ee et al, 2019). Kvinnorna som drabbats av bröstcancer 

försökte ofta fortsätta att leva sina liv som innan de fick diagnosen. Att få en 

bröstcancerdiagnos orsakade rädsla och emotionella bördor hos kvinnorna där de upplevde en 

rädsla för döden (Dumrongpanapakorn & Liamputtong, 2017). När de gick igenom denna 

process som överlag var svår att hantera med många känslor och nya upplevelser, upplevde 

kvinnorna att bemötandet från sjuksköterskorna var mycket stödjande (Van Ee, et al., 2019). 

Sjuksköterskorna hade tid att förklara och delge den information som kanske var otydlig eller 

otillräcklig från läkarna. Sjuksköterskorna fanns ofta till hands samt endast ett telefonsamtal 

bort och det gjorde att kvinnorna upplevde deras bemötande som professionellt. 

Att ha stöd från familj, anhöriga och nära vänner när man genomgår bröstcancer upplevde 

kvinnorna som väldigt viktigt (Cömez & Karayurt, 2016; Dumrongpanapakorn & 

Liamputtong, 2017; Drageset et al., 2012; Greenslade, Elliott & Mandville-Anstey, 2010; 

Muntlin Athlin et al., 2018; Sigrunn et al., 2016; Van Ee et al., 2019). De anhöriga kunde ge 

moraliskt, emotionellt, praktiskt och ekonomiskt stöd som ingav hopp om överlevnad. 

Sjuksköterskorna kunde genom sitt bemötande få kvinnorna att fortsätta besöka vården där de 

såg dem som individer och respekterade deras integritet samt autonomi (Dumrongpanapakorn 

& Liamputtong, 2017). Bristfälligt bemötande och kommunikation skapade ångest och oro 
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hos kvinnorna. När det fanns brist på stöd och möjlighet att vara delaktig i sitt eget vårdande 

kunde det leda till att kvinnorna upplevde en sämre vård (Muntlin Athlin et al., 2018). 

Känslomässigt stöd var viktigt för kvinnorna att få då de kunde få prata med någon när livet 

upplevdes som svårt (Drageset et al., 2012; Sigrunn et al., 2016). Det professionella stödet 

och omhändertagandet gjorde att kvinnorna med bröstcancer kände sig tagna på allvar och 

gav en känsla av säkerhet (Drageset et al., 2012). 

 
Närvaro och engagemang 

Kvinnorna som vårdades för bröstcancer kände att de behövde en sjuksköterska närvarande 

som var lätt att ta kontakt med (Sigrunn et al., 2016; Van Ee et al., 2019; Zøyler et al, 2018). 

Khoshnazar et al (2016) belyser att kvinnorna som lever med bröstcancer förväntade sig vård 

utifrån den etiska koden från sjuksköterskan samt en lämplig behandling. När kvinnorna 

visste att sjuksköterskorna fanns tillgängliga och hade tid till dem var det betydelsefullt 

(Sigrunn et al., 2016). För kvinnorna med bröstcancer var fysisk närvaro samt tillgänglighet 

av vårdgivare, särskilt sjuksköterskor, lugnande och resulterade i en lättnad (Khoshnazar et 

al., 2016). När sjuksköterskorna visade sig tillgängliga och gav tid för kvinnorna ingav det 

känslor av att sjuksköterskorna brydde sig och uppmärksammade dem (Holst Hansson, Idvall, 

Bolmsjö & Wennick, 2018; Van Ee et al., 2019). Närvaro från sjuksköterskan bidrog med 

förtroende, intimitet och ömsesidighet till skillnad från en frånvarande sjuksköterska som 

ledde till att kvinnor upplevde känslor av ensamhet och ångest (Khoshnazar et al, 2016). 

Bristande tillgänglighet efter behandling bidrog till osäkerhet och oro hos kvinnorna som 

lämnades åt att sköta sin egenvård (Sigrunn et al, 2016). När kvinnorna lämnades till 

egenvården skapades en känsla hos dem att sjuksköterskan och annan personal inte ödslade 

mer tid på kvinnorna som genomgått behandling. Kvinnorna med bröstcancer behövde 

humor, glädje och en uppriktighet i möte med sjuksköterskan (Khoshnazar et al, 2016). En 

gemenskap med sjuksköterskan bidrog till att kvinnorna återhämtade sig lättare i hemmet och 

att veta att sjuksköterskan var tillgänglig via telefon bidrog till en trygghet för vissa kvinnor 

(Dowe et al, 2014; Sigrunn et al, 2016; Van Ee et al., 2019). Andra kvinnor kände att de inte 

ville störa då de istället ville att initiativet skulle komma från sjuksköterskan (Dowe et al, 

2014; Drageset et al., 2012). Cömez & Karayurt (2016) beskriver i sin studie att kvinnorna 

upplevde att sjuksköterskorna hade många patienter samtidigt, vilket bidrog till att 

sjuksköterskorna inte kunde spendera tid med varje enskild kvinna som var i behov av det. 
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Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i två delar och i metoddiskussionen diskuteras metodens 

genomförande, styrkor samt svagheter. I resultatdiskussionen diskuteras resultaten i ett större 

perspektiv kopplat till litteraturöversiktens syfte, vald teoretisk utgångspunkt som är Roys 

teori, tidigare forskning samt författarnas egna reflektioner relaterat till sjuksköterskans roll.  

Metoddiskussion 

För att ett examensarbete ska ha god kvalité och trovärdighet, diskuteras och reflekteras 

styrkor och svagheter i en metoddiskussion (Mårtensson & Fridlund, 2017). Författarnas 

litteraturöversikt startade med en gemensam projektplan som till en början hade ett annat 

syfte, vilket var att beskriva kvinnors upplevelser av bemötande från sjuksköterskan i 

samband med att ha diagnostiserats med bröstcancer.  När arbetet av litteraturöversikten 

skulle påbörjas upptäcktes svårigheter till att utveckla en litteraturöversikt. Svårigheterna kan 

bero på val av sökord, sökmetod eller att det inte fanns tillräckligt med forskning kring det 

valda syftet. Förslag på olika syften skrevs och sökningar utfördes som till slut resulterade i 

ett val av syfte som dock omformulerats under arbetets gång. Syftets omformuleringar 

berodde då på att artiklarna som författarna använde sig av inte svarade på det de ville 

undersöka. 

Den första sökningen som utfördes till denna litteraturöversikt gav inte träffar på relevanta 

vetenskapliga artiklar. Författarna till denna litteraturöversikt behövde då gå på en extrakurs 

kring databassökning och det resulterade i att en ny sökning utfördes. Genom ett bra 

samarbete och med hjälp av personal på kursen kunde nyckelord till sökningarna efter 

vetenskapliga artiklar, som skulle komma att användas i arbetet, att tas ut. Nu användes färre 

sökord som kombinerades i olika sökblock. De nya sökningarna gav träff på relevanta artiklar 

som kunde användas i resultatet. I sökningarna som utfördes till litteraturöversikten gav en del 

artiklar träff i båda databaserna Cinahl och Medline, vilket styrker resultatet i 

litteraturöversikten (Henricson, 2017). Genom att söka i olika databaser och med olika sökord 

kan risken minska för att missa studier (Friberg, 2017). Sökningarna utfördes i databaserna 

Cinahl och Medline för att de var lätta att hantera samt att söka i. Det kunde med fördel ha 

sökts i en tredje databas som heter Pubmed, men det rekommenderades inte att söka i den 

databasen eftersom den skulle uppdateras under perioden som litteraturöversikten skrevs. 

Genom att även söka i Pubmed hade sökningarna kunnat breddats och samtidigt fått träffar på 

ytterligare relevanta artiklar som inte fanns i de databaser som användes. Under sökningarna 
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uppstod det svårigheter med val av artiklar, eftersom en del artiklar som ansågs relevanta efter 

att ha läst sammanfattningen var låsta och gick inte att få upp i full text.  

Artiklarna som valdes till litteraturöversikten inriktar sig på kvinnor som lever med 

bröstcancer och hur deras erfarenheter samt upplevelser av sjuksköterskans bemötande från 

diagnos till behandling har varit. Kvantitativa studier valdes bort eftersom deltagarna i 

studierna erbjöds förbestämda svarsalternativ att välja mellan, vilket inte är lika rikt på 

information som kvalitativa (Henricson, 2017). Kvalitativa studier bidrar till att patienternas 

upplevelser blir beskrivna med egna ord (Friberg, 2017), och blir därför mer relevant till den 

här litteraturöversikten. Genom att avgränsa sökningarna med begränsningarna såsom endast 

kvinnor, peer-reviewed, engelskt språk och med en tidsintervall på tio år gav det träff på 

relevanta artiklar. Enligt Östlundh (2017) behöver inte peer-reviewed avgränsningen betyda 

att enskild artikel i en vetenskaplig tidskrift är vetenskaplig, det kan innebära att en ytterligare 

granskning måste utföras genom att läsa artikel för att se om den håller en vetenskaplig 

struktur. Tidsintervallen på tio år gav träffar på många artiklar, vilket gjorde att letandet efter 

relevanta artiklar tog längre tid eftersom det blev många artiklar att läsa igenom. Om 

tidsintervallet hade sänkts till fem år istället för tio år hade inte artiklar som ansågs relevanta 

till litteraturöversikten kommit med. I litteraturöversikten har ingen avgränsning utförts 

gällande länder eftersom författarna till denna litteraturöversikt ville ha ett brett perspektiv på 

ämnet. Artiklar från olika länder ansågs ge ett bredare perspektiv och förståelse för kvinnor 

som lever med bröstcancer samt hur deras erfarenheter av sjuksköterskans bemötande från 

diagnos till behandling har varit. Till resultatet har artiklar valts från olika länder, vilket 

innebär att ämnet har undersökts på flera platser och det ger ett brett resultat. Åldersspannet 

som användes var från 18 år och äldre, det gjorde att litteraturöversikten kunde ha fått med 

relevanta artiklar även med yngre kvinnor som drabbats av bröstcancer. 

Helikopterperspektivet valdes till dataanalysen eftersom det bidrog till en helhetsbild och 

en bredare översikt av studierna (Friberg, 2017). Helikopterperspektivet innebar att författarna 

började läsa artiklarnas titel, sammanfattning och sedan hela artikeln för att se om de var 

relevanta till arbetet. De valda artiklarna delades upp mellan författarna till 

litteraturöversikten för att utföra färgkodning och finna likheter samt skillnader i de olika 

artiklarna. När författarna till denna litteraturöversikt sedan tillsammans gick igenom 

färgkodningarna de gjort i de olika artiklarna så kunde tydliga likheter och skillnader ses som 

skulle forma sig till ett resultat. Artiklarna svarade bra på syftet till litteraturöversikten och 

upplevdes relevanta när syftet hade omformulerats. Sökningen efter relevanta artiklar tog tid 

men författarna till denna litteraturöversikt kände att dataanalysen som de genomförde på de 
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valda artiklarna inte var svår eftersom de följde ett bra upplägg för att få svar på syftet till 

översikten. Likheter samt skillnader i artiklarna kunde ses som sedan delades in i kategorier 

och blev tydliga mot resultatet. Författarna till denna litteraturöversikt har svenska som 

modersmål och goda kunskaper i engelska, trots det har ansträngningar behövts genom att 

använda svenska-engelska lexikon för att kunna förstå de engelska texterna så korrekt som 

möjligt. När artiklarna är skrivna på engelska finns det därför en risk för feltolkning då 

översättningen kan bli bristfällig.  

 
Resultatdiskussion  

Resultatet i denna litteraturöversikt visar att det finns kvinnor med bröstcancer som är nöjda 

med bemötandet från sjuksköterskan medan andra kvinnor upplevde brister i det. Syftet med 

litteraturöversikten var att beskriva upplevelser av sjuksköterskans bemötande i samband med 

bröstcancer från diagnos till behandling, vilket presenteras i resultatet.  

Kvinnorna som drabbats av bröstcancer var i behov av bra vård och hjälp från 

sjuksköterskan för att klara av att hantera sin sjukdom, vilket innebär att de behövde 

information, bra stöd och en närvarande sjuksköterska. Roy (2009) beskriver att människan är 

i behov av andra människor för att kunna samspela och anpassa sig. Roy (2009) menar att 

människan går igenom förändringar i livet och för att kunna hantera de som uppstår behöver 

individen ett anpassningssystem där människan ingår som en individ eller i grupp. 

Anpassningssystemet blir en process som formas av människans känslor samt tankar och 

målet i livet är att ha balans. Det innebär att människans olika delar, som exempelvis deras 

upplevelser och omgivning, samspelar med varandra och bildar en helhet, människan strävar 

efter att bli integrerad och hel. När förändringarna i livet blir svåra och anpassningen 

misslyckas blir människans hälsa hotad och individen behöver stöd från omgivningen, där 

sjuksköterskan är inkluderad, för att skapa balans i livet igen (Roy, 2009). ICN:s etiska kod 

för sjuksköterskor (International Council of Nurses, 2014) innebär även att arbeta för en 

hållbar miljö samt vara medveten om omgivningens betydelse för hälsan. Resultatet i den här 

litteraturöversikten beskriver att det är viktigt med stöd från sjuksköterskan för att anpassa sig 

till sin sjukdom, men att det även är viktigt med stöd från familj, anhöriga och nära vänner. 

Stödet bidrog till att kvinnorna med bröstcancer fick hjälp med anpassningen för att kunna 

uppnå hälsa igen. Att bli sedd, hörd och förstådd av sjuksköterskan betydde att patienten 

känner sig i säkra händer samt att det ledde till en bevarad värdighet och mänskligt värde hos 

patienten (Nåden & Sæteren, 2006). Roy beskriver vidare att sjuksköterskan ska ha fokus till 

att samspelet mellan personerna och samhället under en vårdprocess bör ligga i centrum 
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eftersom det bidrar till individens hälsa (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). Resultatet i den 

här litteraturöversikten visar att kvinnorna som lever med bröstcancer upplevde en oro och en 

rädsla när de inte visste vad de kunde vänta sig eller vad som skulle hända. När 

sjuksköterskan gav bra information och fanns närvarande för kvinnorna kände de en trygghet 

och säkerhet för vården, vilket bidrog till att kvinnorna kände att de mådde bättre trots sin 

sjukdom. Ödling, Norberg & Danielson (2002) belyser att även sjuksköterskor kan känna sig 

otillräckliga när de inte lyckas bidra med den informationen som kvinnorna med bröstcancer 

eftersträvade. Sjuksköterskorna i studien upplevde brister i den professionella kunskapen för 

att kunna hjälpa till med anpassningen hos kvinnorna.  

Kvinnorna med bröstcancer i resultatet i denna litteraturöversikt upplevde brister som 

resulterade i oro hos dem när sjuksköterskan inte var närvarande och tillgänglig. Tidsbrist, en 

mindre optimal miljö samt ett bristande förtroende mellan sjuksköterskan och patient blev ett 

hinder i vårdandet (Thorn & Uhrenfeldt, 2017). En sjuksköterska som upplevde tidsbrist samt 

brister i kommunikationen med patienten kunde inte uppfylla patientens behov. Brist på 

öppen dialog från sjuksköterskan på grund av informationsbrist och okunskap hos denne 

bidrog till minskat förtroende hos kvinnorna, vilket även resulterade i att sjuksköterskan 

kände att de gjorde kvinnorna besvikna när de inte kunde tillgodose deras behov. Enligt Roys 

teori (2009) ska sjuksköterskan anpassa sitt sätt att vårda för att kunna främja patienternas 

upplevelser av deras hälsa samt att sjuksköterskan ska se en helhet hos människan. 

Sjuksköterskan ska kunna bidra med bästa möjliga vård utifrån patienternas behov. Resultatet 

beskriver att kvinnorna som lever med bröstcancer som fick bra information, ett bra stöd från 

sjuksköterskan och närstående samt en tillgänglig sjuksköterska upplevde en säkerhet och 

trygghet. Frånvaro, dålig information samt otillräckligt stöd från sjuksköterskan ledde till en 

osäkerhet hos kvinnorna med bröstcancer och de visste inte riktigt vad som skulle ske eller 

vad som skulle göras, vilket också bidrog till en oro. Hussain Kanji, Lalani, Moledina & 

Sattar (2019) skriver i sin studie att oro kunde skapas för att kvinnorna i studien inte visste om 

sjukdomen var genetiskt men upplevde även en oro över att metastaser skulle kunna spridas 

till andra delar av kroppen. Det är viktigt som sjuksköterska att vara lyhörd till sina patienter 

för att veta vad det är som bidrar till oro (Mäkelä & Nyström, 2018). Mäkelä & Nyström 

(2018) skriver i sin studie att kvinnors oro lindrades av tillgängligheten från sjuksköterskan, 

vilket bidrog till att kvinnorna inte kände sig utelämnade och en trygghetskänsla skapades. 

Ärlig och personlig information bidrar till minskad oro samt att en god kommunikation med 

personliga samtal var viktigt eftersom kvinnorna med oro då kände sig sedda, vilket även 

visas i resultatet på denna litteraturöversikt. 
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Författarnas egna reflektioner utifrån resultatet är att kvinnor som lever med bröstcancer 

pratade positivt om sjuksköterskorna som tog sig tid och kände sig nöjda när sjuksköterskan 

fanns tillgänglig samt bidrog med bra information, vilket författarna kopplar ihop med 

sjuksköterskans roll och sjuksköterskans uppgifter. Enligt Patientlagen (SFS, 2014:821) som 

finns i Sverige har patienten rätt till en fast vårdkontakt som ska tillgodose patientens behov 

av trygghet, kontinuitet och säkerhet. En fast vårdkontakt inom bröstcancervården kan 

benämnas kontaktsjuksköterska och har i uppgift att ge stöd till patienten (Socialstyrelsen, 

2014). Sjuksköterskan har ansvar för att uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalité 

hos patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Författarna anser att det är viktigt som 

sjuksköterska att fråga om patienterna känner att de fått tillräckligt med information och 

känner sig nöjda, eller om de upplever att de saknar något. När sjuksköterskorna kommer in i 

patienternas rum trots att de inte ringer på larmet för att fråga om de behöver något, så 

uppskattas det av patienterna (Nåden & Sæteren, 2006). Författarna i denna litteraturöversikt 

anser att det är viktigt att stanna upp och ge tid till sin patient för att skapa ett förtroende och 

trygghet gentemot patienten. En sjuksköterska behöver sträva efter att ha kunskap om de olika 

behandlingar, vilken information som patienterna vill ha samt vilket stöd varje enskild patient 

behöver. Uppdaterad kunskap för sjuksköterskan är viktig för att kunna stödja patienterna 

med bröstcancer, vilket även bidrar till en professionell utveckling (Luck, Chok, Scott & 

Wilkes, 2017). 

 

Kliniska implikationer  

Bröstcancer är en allvarlig sjukdom och författarnas resultat visar att kvinnor som lever med 

bröstcancer påverkas av sjuksköterskans bemötande. Författarna till denna litteraturöversikt 

anser att sjuksköterskor bör upplysas och påminnas om sjuksköterskans roll och den etiska 

koden samt hur man ska bemöta kvinnor som lever med bröstcancer från diagnos till 

behandling i verksamheten. Kvinnorna som lever med bröstcancer befinner sig i en situation 

som innebär livsförändring och det är därför viktigt att bemöta dessa kvinnor på rätt sätt. För 

att man som sjuksköterska ska kunna bemöta kvinnor som lever med bröstcancer på bästa sätt 

handlar det om att ge tydlig information, stöd, finnas tillgänglig och ha engagemang. All 

vårdpersonal behöver ha kunskap om ämnet och veta hur man ska bemöta kvinnor som lever 

med bröstcancer och deras närstående i en livsförändrad situation. Det är även viktigt att 

involvera närstående om den drabbade kvinnan samtycker till det, eftersom 

litteraturöversiktens resultats visar att de är en stor del av stödet för kvinnan. Genom tydlig 
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information kan sjuksköterskan ge kvinnan möjlighet att vara delaktig i sitt vårdande vilket 

bidrar till att kvinnans autonomi och integritet respekteras. 

 
Förslag till fortsatt forskning  

Bröstcancer är ett ämne som har studerats i Sverige och många andra länder i världen, vilket 

har noterats eftersom det finns mycket forskning kring området. Under arbetets gång med 

litteraturöversikten har författarna uppmärksammat och reflekterat över att det skulle vara 

intressant att forska kring sjuksköterskans upplevelser av att bemöta kvinnor som lever med 

bröstcancer. Forskning inom detta området ur sjuksköterskans perspektiv skulle vara 

värdefullt för vårdpersonal och den drabbade patientgruppen samt närstående. Andra studier 

kring ämnet bröstcancer som benämns i litteraturöversikten visar att sjuksköterskor har 

bristfälliga kunskaper och kunde därför inte svara på patienternas frågor och funderingar. Det 

skulle därför även vara av intresse att forska kring varför den bristfälliga kunskapen 

uppkommer hos sjuksköterskorna. Forskning inom dessa områden skulle bidra till en bättre 

livskvalité hos kvinnorna som lever med bröstcancer samt en bättre förståelse hos 

sjuksköterskan. 

 
Slutsats  

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva hur kvinnor med bröstcancer 

upplever sjuksköterskans bemötande från diagnos till behandling. 

Litteraturöversiktens resultat visar att kvinnorna som insjuknat i bröstcancer 

upplevde olika känslor beroende på vilket bemötande de fick från sjuksköterskan. 

De känslor som kvinnorna upplevde var oro och ångest men även känslor av 

säkerhet och ett förtroende gentemot sjuksköterskan. Det är viktigt som 

sjuksköterska och vårdpersonal att bidra med ett bra bemötande till kvinnorna 

med bröstcancer och sätta sig in deras livssituation för att hjälpa till med 

anpassningen av sjukdomen.  

 
 
 
  



  21 (39) 
 

Referensförteckning 

*Resultatartiklar 
 
*Anarado, A.N., Ezeome, E.R., Nwaneri, A.C., & Ogbolu, Y. (2017). Experiences and 

desired nursing assistance of women on out-patient breast cancer chemotherapy in 
Southeastern Nigeria. Psycho-Oncology, 26(3), 385–391. doi:    

 
Bergh, J., & Emdin, S. (2010). Bröstcancer. I U. Ringborg, T, Dalianis, & R. Henriksson 

(Red.), Onkologi. (2. Uppl., s.265–292). Stockholm: Liber AB. 
 
Billhult, A., & Henricson, M. (2017). Kvalitativ metod. M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (s.111–120). Lund: 
Studentlitteratur.  

 
Bröstcancerförbundet. (2019). Om bröstcancer: Täta bröst. Hämtad 7 februari, 2020, från 

bröstcancerförbundet, https://brostcancerforbundet.se/om-
brostcancer/diagnostik/tata-brost/ 

  
Cancerfonden. (2018). Bröstcancer: Läs om symtom, behandling, orsak och prognos. Hämtad 

4 februari, 2020, från Cancerfonden, https://www.cancerfonden.se/om-
cancer/cancersjukdomar/brostcancer 

 
Cancerfonden. (2018). Efter cancerbeskedet. Hämtad 4 februari, 2020, från Cancerfonden, 

https://www.cancerfonden.se/om-cancer/leva-med-cancer/efter-cancerbeskedet 
 
Cancerfonden. (2018). Magnetröntgen. Hämtad 7 februari, 2020, från Cancerfonden, 

https://www.cancerfonden.se/om-cancer/undersokningar/magnetkamera 
 
Cancerfonden. (2018). Mammografi. Hämtad 7 februari, 2020, från Cancerfonden, 

https://www.cancerfonden.se/om-
cancer/undersokningar/mammografi?gclid=EAIaIQobChMIrIPU-s-
85wIVTZSyCh3BogzzEAAYASAAEgKFhfD_BwE 

 
Cancerfonden. (2018). Strålbehandling. Hämtad 7 februari, 2020, från Cancerfonden, 
  https://www.cancerfonden.se/om-cancer/behandlingar/stralbehandling 
 
Cancerfonden. (2018). Cytostatikabehandling. Hämtad 7 februari, 2020, från Cancerfonden, 

https://www.cancerfonden.se/om-cancer/behandlingar/cytostatikabehandling 
 
*Cömez, S., & Karayurt, Ö. (2016). We as Spouses Have Experienced a Real Disaster!: A 

Qualitative Study of Women With Breast Cancer and Their Spouses. Cancer 
Nursing, 29(5), 19-28. 
Doi:http://dx.doi.org.esh.idm.oclc.org/10.1097/NCC.0000000000000306 

 
*Dawe, D. E., Bennett, L. R., Kearney, A., & Westera, D. (2014). Emotional and 

informational needs of women experiencing outpatient surgery for breast cancer. 
Canadian Oncology Nursing Journal, 24(1), 20-24. doi: 
http://dx.doi.org.esh.idm.oclc.org/10.5737/1181912x2412024 

 



  22 (39) 
 

*Drageset, S., Lindstrøm, T., Giske, T., Underlid, K. (2012). The support I need: women's 
experiences of social support after having received breast cancer diagnosis and 
awaiting surgery. Cancer nursing, 35(6):E39–E47. 
doi:10.1097/NCC.0b013e31823634aa 
 

Duffy, S. W., Tabár, L., Chen, H. H., Holmqvist, M., Yen, M. F., Abdsalah, S. G., Epstein, 
B., Frodis, E., Ljungberg, E., Åkerlund, A., Wu, H. M., Tung, T. S., Chiu, Y. H., 
Chiu, C. P., Huang, C. C., Smith, R. A., Rosén, M., Stenbeck. M., & Holmberg, L. 
(2002). The impact of organized mammography service screening on breast 
carcinoma mortality in seven Swedish counties. American Cancer Society, 95(3): 
458-469. Doi: https://doi-org.esh.idm.oclc.org/10.1002/cncr.10765 
 

*Dumrongpanapakorn, P., & Liamputtong, P. (2017). Social support and coping means: the 
lived experiences of Northeastern Thai women with breast cancer. Health Promotion 
International, 32(5):768-77. doi: 10.1093/heapro/dav023 

 
Ericson, E., & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar: Tumörsjukdomar (4. Uppl.). Lund: 

Studentlitteratur AB.  
 
Friberg, F. (2017). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ 

forskning. I A. F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade 
examensarbeten (3. Uppl., s.129-152). Lund: Studentlitteratur AB. 

 
Friberg, F. (2017). Att göra en litteraturöversikt. I A. F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3. Uppl., s.141-151). Lund: 
Studentlitteratur AB.   

 
Friberg, F. (2017). Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. 

Lund: Studentlitteratur AB.  
 
Friberg, F. (2017). Tankeprocess under examensarbetet. I A. F. Friberg (Red.), Dags för 

uppsats: Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3. Uppl., s.37-48). Lund: 
Studentlitteratur AB. 

 
*Greenslade, M. V., Elliott, B., & Mandville-Anstey, S. A. (2010). Same-day breast cancer 

surgery: a qualitative study of women's lived experiences. Oncology Nursing, 37(2), 
92-97. doi: http://dx.doi.org/10.1188/10.ONF.E92-E97 
 

Hajian, S., Mehrabi, E., Simbar, M., & Houshyari. (2017). Coping strategies and Experiences 
in Women with a Primary Breast Cancer Diagnosis. Asian Pacific Journal of Cancer 
Prevention, 18(1), 215-224. Doi:10.22034/APJCP.2017.18.1.215 
 

Henricson, M. (2017). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: från 
idé till examination inom omvårdnad (2. uppl., s. 411–419). Lund: Studentlitteratur. 
 

High, B., Bohnenkamp, S., & Mulligan, S. (2019). Cancer care. What you need to know about 
caring for breast cancer survivors. MEDSURG Nursing, 28(2), 189–202. Hämtad 



  23 (39) 
 

från Cinahl. 
 

*Holst Hansson, A., Idvall, E., Bolmsjö, I., & Wennick, A. (2018). The narrow treatment road 
to survival: Everyday life perspectives of women with breast. European Journal of 
Cancer care, 27(2), e12825. doi: 10.1111/ecc.12825 

 
Hussain, L., Kanji, Z., Lalani, S., Moledina, S., & Sattar, A. K. (2019). Exploring lived 

experiences of married pakistani women post-mastectomy. Journal of Oncology 
Nursing, 6(1), 78-85. doi:10.4103/apjon_30_18 

 
International Council of Nurses. (2012). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 4 

februari 2020, från Svensk sjuksköterskeförening, 
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-
sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-
publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf 

 
Jakobsen, K., Magnusen, E., Lundgren, S. & Reidunsdatter, R.J. (2017). Everyday life in 

breast cancer survivors experiencing challenges: A qualitative study. Scandinavian 
journal of occupational therapy, 25(4), 298-307. doi: 
10.1080/11038128.2017.1335777 

 
*Khoshnazar, T., Rassouli, M., Akbari, M.E., Lotfi Kashani, F., Momenzadeh, S., Rejeh, N., 

& Mohseny, M. (2016). Communication Needs of Patients with Breast Cancer: A 
Qualitative Study. Indian Journal of Palliative Care, 22(4), 402-409. Doi: 
http://dx.doi.org/10.4103/0973-1075.191763 

 
Kim, S. H., Park, Sihyun., Kim, S. J., Hur, M. H., Lee, B. G., Han, M. S. (2019). Self-

management Needs of Breast Cancer Survivors After Treatment: Results From a 
Focus Group Interview. Cancer nursing, 43(1):78–85. doi: 
10.1097/NCC.0000000000000641 

 
Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I A. M, Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: Från idé till examination inom omvårdnad (2. Uppl., s. 57–80). Lund: 
Studentlitteratur AB.   

 
Lee, T. I., Sheu, S. J., Chang, H. C., Hung, Y. T., Tseng, L. M., Chou, S. S., Liang, T. H., Liu, 

H. J., Lu., H. L., Chen, M. C., Liu, Y. C., Tsai, C. S., & Sun, J. 
U. (2019). Developing a Web-Based Comic for Newly Diagnosed Women with 
Breast Cancer: An Action Research Approach. Journal of Medical Internet 
Research, 21(2), 1438-8871. doi:10.2196/10716  

 
Luck, L., Chok, H., Scott, N., & Wilkes, L. (2017). The role of the breast care nurse in patient 

and family care. Journal of Clinical Nursing (John Wiley & Cons, Inc), 26(21-22): 
3422-3429. doi: http://dx.doi.org.esh.idm.oclc.org/10.1111/jocn.13704 

 
McCaughan, E., & Parahoo, K. (2001). Medical and surgical nurses´perceptions of their level 

of competence and educational needs in caring for patients with cancer. Journal of 
Clinical Nursing, 9(3), 420-428. doi:10.1046/j.1365-2702.2000.00403 

 



  24 (39) 
 

*Muntlin Athlin, Å., Brovall, M., Wengström, Y., Conroy, T., & Kitson, A. L. (2018). 
Descriptions of fundamental care needs in cancer care: An exploratory study. 
Journal of Clinical Nursing, 27(11-12), 2322-2332. Doi: 
http://dx.doi.org/10.1111/jocn.14251  

 
Mårtensson, J., & Fridlund, B. (2017). Vetenskaplig kvalitet i examensarbete. I M. Henricson 

(Red.) Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s. 
421–438). Lund: Studentlitteratur. 

 
Mäkelä, C., & Nyström, L. (2018). Hur oro och osäkerhet kan lindras: En studie av vården för 

kvinnor med bröstcancer. HOITOTIEDE, 30(3), 227–237. Hämtad från databasen 
Nursing & Allied Health Database. 

 
Nåden, D., & Sæteren, B. (2006). Cancer patient´s perception of being or not being 

confirmed. Nursing Ethics, 13(3), s. 222-234. doi:10.1191/0969733006ne873oa 
 
Perreault, A., & Fothergill Bourbonnais, F. (2005). The experience of suffering as lived by 

women with breast cancer. International journal of palliative nursing, 11(10). 512–
519. Hämtad från databasen Cinahl.  

 
Peters, K. (2014). Barriers to breast cancer screening in Australia: experience of women with 

psysical disabilities. Journal of Clinical Nursing, 24(3-4), 563-572. 
doi:10.1111/jocn.12696 

 
Rastad, H., Khanjani, N., & Khandani, B.K. (2012). Causes of Delay in Seeking Treatment in 

Patients with Breast Cancer in Iran: a Qualitative Content Analysis Study. Asian 
pacific journal of Cancer prevention, 13, 4511-4515. doi: 
10.7314/APJCP.2012.13.9.4511. 

 
Roy, S.C. (2009). The Roy Adaption Model (3th ed.). New Jersey: Pearson Education Inc, 

Upper Saddle River. 
 
Sandman, L., & Kjellström, S. (2013). Etikboken: Etik för vårdande yrken. Forskningsetik. 

Lund: Studentlitteratur.   
  
Segesten, K. (2017). Användbara texter. I A. F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: Vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten (3. Uppl., s. 49–58). Lund: Studentlitteratur 
AB.   

 
SFS 2014:821. Patientlagen. Hämtad 16 mars, 2020, från Sveriges Riksdag. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821 

 
*Sigrunn, D., Lindstrøm, T.C., Giaske, T., & Underlid, K. (2016). Women's experiences of 

social support during the first year following primary breast cancer surgery. 
Scandinavian Journal of Caring Sciences, 30(2), 340-348. Doi: 
http://dx.doi.org/10.1111/scs.12250  

 
Socialstyrelsen. (2015). Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och 

ändtarmscancervård: Stöd för styrning och ledning. Hämtad 5 februari 2020 från 



  25 (39) 
 

Socialstyrelsen, https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2014-4-2.pdf 

 
Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Hämtad 19 februari, 2020, från Svensk sjuksköterskeförening, 
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-
sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-
sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-
publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf 

 
Söderman, M., Wennman-Larsen, A., Alexanderson, K., & Friberg, E. (2019). Experiences of 

positive encounters with healthcare professionals among women on long-term 
sickness absence due to breast cancer or due to other diagnoses: a nationwide survey. 
BMC Public Health, 19(1), 1471-2458. doi: org/10.1186/s12889-019-6666-8 

 
Talbäck, M., Hakulinen, T., & Stenbeck, M. (2010). Cancerförekomst. I U. Ringborg, T, 

Dalianis, & R. Henriksson (Red.), Onkologi. (2. Uppl., s.17-25). Stockholm: Liber 
AB. 

 
Thorn, H., & Uhrenfeldt, L. (2017). Experiences of non-specialist nurses caring for patients 

and their significant others undergoing transitions during palliative end-of-life cancer 
care: a systematic review. JBI Database of Systematic Reviews And Implementations 
Reports, 15(6), 1711-1746. doi: 10.11124/JBISRIR-2016-003026 

 
Törnberg, S. (2010). Screening för tidig upptäckt av cancer. I U. Ringborg, T, Dalianis, & R. 

Henriksson (Red.), Onkologi. (2. Uppl., s. 32–41). Stockholm: Liber AB. 
 
*Van Ee, B., Smith, C., Honkoop, A., Kamper, A., Slaets, J., & Hagedoorn. (2019). Open 

Wounds and Healed Scars: A Qualitative Study of Elderly Women's Experiences 
with Breast Cancer. Cancer Nursing, 42(3), 290–197. doi:  
http://dx.doi.org/10.1097/NCC.0000000000000575 

 
Vargas, E., Torres Lopez, D.M., Deugd, R., Git, F., Nova, A., Mora, L., Viana, L.M, 

Hernandez, J.D., Bruges, R., & Hamann, U. (2019). Low Prevalence of the Four 
Common Colombian Founder Mutations in BRCA1 and BRCA2 in Early-Onset and 
Familial Afro-Colombian Patients with Breast Cancer. The Oncologist, 24(7), 475–
479. doi: org/10.1634/theoncologist.2018-0346 

 
Wiklund-Gustin, L. (2014). Lidande – en del av människans liv. I A. F. Friberg & 

J. Öhlén (Red.). Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt (2. Uppl., 
s. 269–293). Studentlitteratur AB.   

  
Wiklund-Gustin, L., & Lindwall, L. (2012). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. Stockholm: 

Natur & Kultur.   
 
*Zøylner, I-A., Lomborg, K., Christiansen, P-E., & Kirkegaard, P. (2019). Surgical breast 

cancer patient pathway: Experiences of patients and relatives and their unmet 
needs. Health Expectations, 22(2), 262–272. doi: 10.1111/hex.12869 

 



  26 (39) 
 

Ödling, G., Norberg, A., & Danielson, E. (2002). Care of women with breast cancer on a 
surgical ward: nurses’ opinions of the need for support for women, relatives and 
themselves. Journal of Advanced Nursing (Woley-Blackwell), 39(1), 77-86. doi: 
http://dx.doi.org.esh.idm.oclc.org/10.1046/j.1365-2648.2002.02244.x 

 
Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I A. F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3. Uppl., s. 59–82). Lund: 
Studentlitteratur AB.   



 
 

27 (39)  

  B
ilaga 1. Sökm

atris  

D
atabas 

Sökord 
A

ntal 
träffar 

Begränsningar 
A

ntal lästa 
abstrakt 

A
ntal lästa 

artiklar 
V

alda artiklar till 
resultat, se bilaga 2. 

C
inahl C

om
plete 

22/1–20 

(M
H

” B
reast 

N
eoplasm

) A
N

D
 

((M
H

” N
urse-

Patient 

R
elations) O

R
  

Life C
hange 

Events O
R

 

Life Experience)  

 

170 
Fem

ale,  

English,  

2010–2020,  

Peer R
eview

ed 

57 
21 

6 

M
ED

LIN
E  

23/1–20 

(M
H

” B
reast 

N
eoplasm

) A
N

D
 

((M
H

” N
urse-

Patient 

R
elations) O

R
  

Life C
hange 

Events) 

158  
English  

2010–2020 

Fem
ale 

40 
8 

4 



 
 

28 (39)  

 C
inahl C

om
plete 

23/1–20 

((M
H

” B
reast 

neoplasm
) O

R
 

B
reast cancer) 

A
N

D
 ((M

H
” 

N
urse-Patient 

R
elation) O

R
 

(M
H

” 

Professional-

patient relation) 

O
R

 “Life change 

events”) 

 

194 
2010-2020 

Peer R
eview

ed 

Fem
ale  

English 

30 
5 

1 

  
 



 
 

29 (39)  

 B
ilaga 2. M

atris över urval av artiklar till resultat  

Författare 

 

T
itel 

Å
r, land, 

tidskrift 

Syfte 
M

etod 
R

esultat 

A
narado, A

.N
., 

Ezem
om

e, E.R
., 

N
w

aneri, A
.C

., &
 

O
gbolu, Y

. 

Experiences 

and desired 

nursing 

assistance of 

w
om

en on 

out-patient 

breast cancer 

chem
otherapy 

in 

Southeastern 

N
igeria  

2017 

 N
igeria  

 Psycho-O
ncology 

Syftet m
ed studien var att 

undersöka erfarenheter och 

behov av stöd för 

om
vårdnad hos kvinnor 

som
 genom

gick kem
oterapi 

på två 

universitetuniversitetssjukh

us i N
igeria.  

D
atainsam

ling 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades för att 

tem
atiseras i en analys. 

 U
rval 

20 histologiska 

bröstcancerpatienter vid olika 

stadier i 

kom
binationskem

oterapin 

 D
ataanalys 

K
valitativ beskrivande design 

baserad på grundad 

teoriinriktning sam
t 

gruppdiskussion m
etodik. 

K
vinnorna kände att dem

 

fick otillräcklig förberedelse 

inför kem
oterapi, som

 var 

skräm
m

ande, oroande och 

ekonom
isk krävande, sam

t 

biverkningar som
 uppkom

 

som
 dem

 inte hade förväntat 

sig. K
vinnorna önskade ett 

bättre om
vårdnadsstöd för 

att främ
ja hopp sam

t få 

patienten till att acceptera 

sin diagnos och anpassa sig.  

C
öm

ez, S., &
 

K
arayurt, Ö

.  

W
e as 

Spouses H
ave 

2016 

 

Syftet m
ed studien var att 

beskriva erfarenheter av 

D
atainsam

ling 
R

esultatet i studien 

kategoriserades i fyra 



 
 

30 (39)  

  
Experienced 

a R
eal 

D
isaster!: A

 

Q
ualitative 

Study of 

W
om

en W
ith 

B
reast C

ancer 

and Their 

Spouses. 

Turkiet  

  C
ancer N

ursing  

kvinnor m
ed bröstcancer 

och deras m
akar från 

diagnos till avslutad 

behandling.  

K
valitativ studie och design 

som
 genom

fördes i deltagarnas 

hem
.  

 U
rval 

14 kvinnor och deras m
akar 

deltog i studien 

 D
ataanalys 

A
nalys m

ed induktiv 

innehållsanalys som
 är en 

em
pirisk vetenskaplig m

etod 

som
 används för att dra 

slutsatser om
 innehållet i 

intervjuerna. 

 

tem
an, att m

öta sin 

sjukdom
, processen under 

behandlingen, att hantera 

sin sjukdom
 och sin 

behandling och livet efter 

behandlingen. M
ånga av 

kvinnorna tolkade sin 

bröstcancerdiagnos som
 en 

allvarlig och dödlig 

sjukdom
 till skillnad från 

andra som
 tänkte att det var 

som
 vilken sjukdom

 som
 

helst. M
ånga av kvinnorna 

upplevde sym
ptom

 under 

behandlingen som
 orsakade 

rädsla och oro sam
t att de 

kände bristningar i 

inform
ationsgivningen.  

D
aw

e, D
. E., 

B
ennett, L. R

., 

Em
otional 

and 

inform
ational 

2014  

  K
anada 

Syftet m
ed denna artikel är 

att beskriva kvinnors 

inform
ation- och 

D
atainsam

ling 

K
valitativ studie m

ed 

intervjuer av kvinnor som
 

Studien belyser hur viktig 

sjuksköterskan och 

vårdpersonalen är för 



 
 

31 (39)  

 K
earney, A

., &
 

W
estera, D

. 

needs of 

w
om

en 

experiencing 

outpatient 

surgery for 

breast cancer. 

 

  C
anadian 

O
ncology 

N
ursing Journal 

 

känslom
ässiga behov som

 

opererats för bröstcancer. 

 

opererat sig för bröstcancer och 

hade behov av inform
ation och 

känslom
ässiga behov.  

 U
rval 

19 kvinnor rekryterades från 

kirurgiska avdelningar i 

K
anada 

 D
ataanalys 

Intervjuerna ljudtejpades och 

transkriberades innan de 

analyserades m
ed en 

innehållsanalys av H
sieh och 

Shannon (2005).  

patienten som
 stöd. 

Sjuksköterskan behandlar 

kvinnorna m
ed 

professionalism
 sam

t 

värdighet och skapade 

trygghet hos patienterna. 

 

D
rageset, S., 

Lindstrøm
, T., G

iske, 

T., U
nderlid, K

. 

The support I 

need: 

w
om

en's 

experiences 

of social 

support after 

2012 

 N
orge 

 C
ancer N

ursing 

Syftet m
ed studien var att 

beskriva kvinnors 

individuella upplevelser av 

socialt stöd efter att ha fått 

en diagnos av bröstcancer 

D
atainsam

ling 

K
valitativ studie m

ed enskilda 

sem
istrukturerade intervjuer 

dagen innan operation under 

februari 2006 till februari 2007.  

 

Socialt stöd från fam
ilj, 

vänner, kollegor sam
t 

vårdpersonal var viktigt för 

kvinnorna som
 levde m

ed 

cancer sam
t när de m

ottog 

besked om
 sjukdom

en. D
e 



 
 

32 (39)  

 

having 

received 

breast cancer 

diagnosis and 

aw
aiting 

surgery 

 

och som
 väntar på 

operation. 

U
rval 

21 kvinnor i åldern 41 till 73 år 

m
ed 

nydiagnostiseradbröstcancer på 

ett norskt sjukhus.  

 D
ataanalys 

D
et genom

fördes en 

innehållsanalys på tre nivåer. 

Insam
lade data transkriberades 

innan det tem
atiserades och 

kodades.  

upplevde professionellt stöd 

från sjuksköterskor sam
t 

vårdpersonal och kände sig 

väl om
händertagna. D

et 

sociala stödet gav en känsla 

av säkerhet och styrka. 

 

D
um

rongpanapakorn, 

P., &
 Liam

puttong, P 

   

Social 

support and 

coping 

m
eans: the 

lived 

experiences 

of 

N
ortheastern 

Thai w
om

en 

2017 

 Thailand 

 H
ealth Prom

otion 

International  

A
rtikeln diskuterar 

betydelsen av bröstcancer 

och upplevelserna av 

socialt stöd bland 

kvinnorna som
 lever m

ed 

bröstcancer 

D
atainsam

ling 

Fördjupade intervjuer.  

 U
rval 

18 kvinnor som
 lever m

ed 

bröstcancer i Thailand.  

 D
ataanalys 

Tem
atiserad analysm

etod.  

D
iagnosen bröstcancer 

orsakade rädsla och 

em
otionella påfrestningar 

hos kvinnorna. M
ånga 

kvinnor m
ed bröstcancer 

lyckades hantera sin 

sjukdom
 och behandling bra 

tack vare det sociala stödet 

dem
 fick. M

edicinska 



 
 

33 (39)  

 

w
ith breast 

cancer 

 
behandlingar var viktigt för 

bröstcancern m
en det 

sociala stödet var det som
 

bidrog m
ed den positiva 

vyn hos kvinnorna.   

G
reenslade, M

. V
., 

Elliott, B
., &

 

M
andville-A

nstey, S. 

A
. 

Sam
e-day 

breast cancer 

surgery: a 

qualitative 

study of 

w
om

en's 

lived 

experiences 

 

2010 

  K
anada 

  O
ncology 

N
ursing 

 

Syftet m
ed studien var att 

förstå kvinnors upplevelser 

av att genom
gå en 

bröstcanceroperation och 

sam
tidigt ge 

rekom
m

endationer för att 

hjälpa vårdpersonalen i 

kvalitetsförbättringar i 

vården. 

D
atainsam

ling 

K
valitativ m

etod m
ed 

djupintervjuer. 

 U
rval 

13 kvinnor som
 genom

gått 

bröstcanceroperation sam
m

a 

dag på två stadsjukhus vid 

C
anadas östkust.  

 D
ataanalys 

Jäm
förande analys som

 

utvecklades och organiserades 

system
atiskt i fyra 

sam
m

anhängande tem
an.  

K
vinnorna beskriver vikten 

av socialt stöd från anhöriga 

och sjuksköterskor sam
t 

vårdpersonal som
 besitter 

inform
ation och som

 kan 

svara på frågor inför 

kom
m

ande operation. 

 



 
 

34 (39)  

 H
olst H

ansson, A
., 

Idvall, E., B
olm

sjö, 

I., &
 W

ennick, A
. 

The narrow
 

treatm
ent 

road to 

survival: 

Everyday life 

perspectives 

of w
om

en 

w
ith breast 

cancer from
 

Iraq and the 

form
er 

Y
ugoslavia 

undergoing 

radiation 

therapy in 

Sw
eden 

2018 

 Sverige  

 European Journal 

of C
ancer care 

Syftet var att undersöka 

kvinnor från Irak och 

tidigare Jugoslavien, som
 

diagnostiserats m
ed 

bröstcancer och bor i 

Sverige, upplevelser av sin 

vardag under strålterapi 

D
atainsam

ling 

K
valitativ forkningsdesign där 

intervjuer utfördes relaterat till 

syfte och m
ed tolk vid behov.  

 U
rval 

Fem
 kvinnor från Irak och fem

 

kvinnor från tidigare 

Jugoslavien.  

 D
ataanalys 

Transkribering utfördes och 

lästes flera gånger där 

m
eningar och fraser kopplades 

ihop för att sedan kodas. D
etta 

bildade kategorier som
 skapade 

resultatet.  

K
vinnorna var förvånade 

över sin diagnos eftersom
 

det inte var något de hade 

förväntat sig. Efter diagnos 

strävade dem
 efter att 

överleva och skapade 

strategier för överlevnaden 

och att hålla kontrollen. 

K
vinnorna behöver m

er 

inform
ation och vägledning 

i sam
band m

ed diagnosen 

sam
t att stödprogram

 skulle 

hjälpa dem
 att hantera 

vardagen under strålterapin.  

K
hoshnazar, T., 

R
assouli, M

., A
kbari, 

M
.E., Lotfi K

ashani, 

F., M
om

enzadeh, S., 

C
om

m
unicati

on N
eeds of 

Patients w
ith 

B
reast 

2016 

 Iran  

 

Syftet m
ed studien var att 

undersöka uppfattningen av 

kom
m

unikationsbehovet 

D
atainsam

ling 

K
valitativ studie m

ed 

sem
istrukturerad design som

 

K
vinnorna i studien berättar 

att dem
 kände ett lugn när 

sjuksköterskan ingav en 

lugnande närvaro om
kring 



 
 

35 (39)  

 R
ejeh, N

., &
 

M
ohseny, M

. 

C
ancer: A

 

Q
ualitative 

Study 

Indian Journal of 

Palliative C
are 

hos kvinnor m
ed 

bröstcancer 

genom
fördes individuellt och 

spelades in.  

 U
rval 

20 deltagare där 9 kvinnor som
 

var hänvisade till palliativ vård 

eller onkologisk vårdavdelning. 

levde m
ed bröstcancer, 10 var 

vårdpersonal och en var 

vårdgivare i fam
iljen. 

 D
ataanalys 

Intervjuerna transkriberades 

och granskades innan de 

kategoriserades. D
e 

analyserades m
ed 

konventionell innehållsanalys 

av Landm
an och G

raneheim
.  

A
nalysen utfördes m

ed 

konventionell innehållsanalys 

och tranksriberades, 

dem
. B

ra hum
or och ett 

vänligt bem
ötande skapade 

ett förtroende hos 

patienterna till skillnad från 

en frånvarande 

sjuksköterska som
 bidrog 

till ensam
het och oro hos 

patienten.  



 
 

36 (39)  

 

granskades och kategoriserades 

i tem
an.  

M
untlin A

thlin, Å
., 

B
rovall, M

., 

W
engström

, Y
., 

C
onroy, T., &

 

K
itson, A

. L. 

 

D
escriptions 

of 

fundam
ental 

care needs in 

cancer care—

A
n 

exploratory 

study. 

 

2018 

  Sverige &
 

A
ustralien 

  Journal of 

C
linical N

ursing 

 

Syftet m
ed denna studie 

var att utforska 

erfarenheterna av vård 

för personer m
ed 

cancerdiagnos. 

 

D
atainsam

ling 

M
etoden som

 användes var en 

kvalitativ sekundär tem
atisk 

analys. 

 U
rval 

30 personer m
ed bröstcancer- 

eller prostacancer diagnos 

valdes ut. 

  D
ataanalys 

En tem
atisk analys 

genom
fördes där m

önster eller 

tem
an identifierades och 

analyserades. Författarna 

använde deduktiv och 

teoretiskt driven tem
atisk 

analys. 

Patienterna beskriver att 

förtroende, god 

kom
m

unikation och stöd 

från professionell personal 

var viktigt för 

återhäm
tningen i sam

band 

m
ed stöd från anhöriga. 

D
eltagarna kände sig säkra 

när vårdpersonalen visade 

skicklighet sam
t förm

åga att 

förm
edla inform

ation. D
ålig 

kom
m

unikation och 

utbildning skapade ångest, 

osäkerhet och rädsla och 

kunde skapas när 

personalen var otillräcklig, 

när dem
 använde svåra ord 

sam
t tillbakahöll 

inform
ation för patienterna. 



 
 

37 (39)  

 Sigrunn, D
., 

Lindstrøm
, T.C

., 

G
iaske, T., &

 

U
nderlid, K

. 

W
om

en's 

experiences 

of social 

support 

during the 

first year 

follow
ing 

prim
ary 

breast cancer 

surgery 

2016 

 N
orge 

 Scandinavian 

Journal of C
aring 

Sciences 

Syftet var att beskriva 

kvinnors individuella 

upplevelser av socialt stöd 

under deras första år efter 

prim
är bröstcancerkirurgi 

D
atainsam

ling 

Individuella sem
istrukturerade 

intervjuer. 

 U
rval 

Författarna valde 10 kvinnor, 

ett år efter operation.  

 D
ataanalys 

Intervjuerna bestod av frågor 

som
 spelades in och 

transkriberades för att 

analyseras enlig K
vales 

betydande kondensationsm
etod 

(condensation m
ethod). 

Studien belyser att delade 

erfarenheter m
ed andra 

bröstcancerpatienter, att bli 

förstådd som
 individ, 

kontinuitet sam
t 

inform
ation och 

förklaringar om
 sjukdom

en 

och behandling är viktigt 

för kvinnor som
 lever m

ed 

bröstcancer.  

V
an Ee, B

., Sm
ith, 

C
., H

onkoop, A
., 

K
am

per, A
., Slaets, 

J., &
 H

agedoorn 

O
pen 

W
ounds and 

H
ealed Scars: 

A
 Q

ualitative 

Study of 

Elderly 

2019 

 N
ederländerna  

 C
ancer N

ursing  

Syftet m
ed studien var att 

få en inblick i erfarenheter 

av bröstcancer hos kvinnor 

som
 var 70 år eller äldre.  

D
atainsam

ling 

En kvalitativ studie m
ed 

sem
istrukturerade intervjuer. 

 U
rval 

 21 bröstcancerdiagnostiserade 

K
vinnorna i studien vart 

överraskade över sin 

diagnos eftersom
 dem

 inte 

trodde att dem
 skulle bli 

drabbade. D
e äldre 

kvinnorna var ändå positiva 
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W
om

en's 

Experiences 

w
ith B

reast 

C
ancer 

kvinnor i åldern 70 år eller 

äldre i N
ederländerna. 

 D
ataanalys 

 Intervjuerna spelades in och 

transkriberades några dagar 

efter intervjun. Författarna 

använde två analytiska 

m
etoder; konventionell 

innehållsanalys och 

affinitetsschem
a som

 

kom
binerades i ett tre stegs 

tillvägagångssätt. 

till sin diagnos och nöjda 

m
ed stödet från vården och 

fam
iljen. D

et ansåg att 

behandlingen var jobbig 

m
ed negativa effekter, 

tidigare sjukdom
ar 

kvinnorna hade, det var 

även brist på tydlig 

inform
ation.  

Zøylner, I. A
., 

Lom
borg, K

., 

C
hristiansen, P. M

., 

&
 K

irkegaard, P. 

Surgical 

breast cancer 

patient 

pathw
ay: 

Experiences 

of patients 

and relatives 

2018 

 D
anm

ark 

 H
ealth 

Expectations 

Syftet m
ed denna studie var 

att utforska patienternas 

och släktingars erfarenheter 

av bröstkirurgin sam
t 

identifiera eventuella 

behov. 

D
atainsam

ling  

K
valitativa fokusgrupper m

ed 

intervjuer. 

 U
rval 

Patienter som
 skulle opereras 

för bröstcancer på två olika 

Patienterna kände att dem
 

ville ha svar och fler 

förklaringar sam
t en 

vårdande sjuksköterska 

närvarande för uppföljning. 

U
nder cancerbehandlingen 

hade inte m
ånga av 

patienterna en god 
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and their 

unm
et needs. 

kirurgkliniker i D
anm

ark och 

deras närstående. 

 D
ataanalys 

En analytisk strategi 

genom
fördes för att få en 

överblick. Författarna gjorde 

även en kort analys i slutet av 

varje m
öte m

ed deltagarna som
 

resulterade i olika tem
an. 

kom
m

unikation m
ed sin 

läkare, m
en de som

 hade en 

bra kontakt m
ed 

vårdpersonalen upplevde ett 

stort stöd i vardagen och 

m
indre oro inför fram

tiden. 

 

 


