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Sammanfattning  

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Att få 

diagnosen bröstcancer har kvinnor beskrivit som en chockartad upplevelse. 

Sjuksköterskor har beskrivit att det är viktigt att ge stöd till kvinnor med 

bröstcancer, genom att vara närvarande, trösta och låta kvinnorna få uttrycka sina 

känslor. Omvårdnaden inkluderar även individanpassad information, både under och 

efter behandling. Sjuksköterskor har även beskrivit brister i kunskap och tid kring 

omvårdnad vid bröstcancer, vilket försvårat möjligheten att möta kvinnornas behov 

av omvårdnad. Syfte: Att undersöka kvinnors erfarenheter av omvårdnad vid 

bröstcancer. Metod: En litteraturstudie där resultatet bygger på en integrerad analys 

av 13 vetenskapliga artiklar funna i Cinahl och PsycINFO. Artiklarna skulle vara 

publicerade mellan 2014 och 2019, Peer Reviewed och skrivna på svenska eller 

engelska. Artiklarna skulle även utgå från patientperspektiv och innehålla kvinnors 

erfarenheter av omvårdnad vid bröstcancer. Resultat: I resultatet framkommer fyra 

kategorier utifrån kvinnors erfarenheter av omvårdnad; Stöd, Relationen till 

sjuksköterskan, Information och Upplevelser av sjuksköterskans kunskaper. 

Slutsats: Kvinnors upplevelser av omvårdnad vid bröstcancer varierar. 

Omvårdnaden lever ofta upp till kvinnors förväntningar, men det även finns mer att 

önska. Kvinnor med bröstcancer behöver stöd genom hela sjukdomsförloppet, både 

under och efter avslutad behandling.  

Nyckelord 

Bröstcancer, Information, Kvinnors erfarenheter, Omvårdnad, Stöd 

Tack 

Stort tack till vår handledare Carina Persson för ditt engagemang och stöttning 

genom hela examensarbetet.  
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1 Inledning 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Varje dag insjuknar cirka 

20 kvinnor i bröstcancer och 9000 bröstcancerdiagnoser ställs varje år i Sverige 

(Cancerfonden, 2018). Utvecklingen av behandlingar och screening av bröstcancer 

har gjort att fler kvinnor överlever eller lever längre med sin cancer 

(Bröstcancerförbundet, 2019). Eftersom antalet kvinnor med bröstcancer ökar, 

kommer man som sjuksköterska möta dessa kvinnor i flera olika kontext där man 

ansvarar för omvårdnaden. Genom att undersöka kvinnors erfarenheter av 

omvårdnaden vid bröstcancer önskar vi att få ökade kunskaper i hur vi som framtida 

sjuksköterskor ska bemöta denna patientgrupp på ett värdigt och respektfullt sätt.  
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2 Bakgrund 

2.1 Global förekomst 

Statistik som tagits fram av Globocan (2019), visar att år 2018 fick 2 088 849 

kvinnor runt om i världen diagnosen bröstcancer. Vidare visar en undersökning 

gjord av NORDCAN (2019), att år 2016 levde ungefär 300 000 kvinnor i Norden 

med bröstcancer. Årligen diagnostiseras cirka 20 000 kvinnor i Norden med 

bröstcancer, vilket motsvarar 26% av all cancer. Varje år dör i snitt cirka 4000 

kvinnor i Norden till följd av bröstcancer.  

Allt fler i samhället drabbas av bröstcancer och 10% av alla kvinnor riskerar att 

drabbas av bröstcancer innan de fyller 75 år. Screening av bröstcancer i 

kombination med utveckling av behandlingar har gjort att fler kvinnor överlever 

eller lever längre med sin cancer (Bröstcancerförbundet, 2019).   

2.2 Medicinsk behandling 

Bröstcancer uppstår från mjölkgångar och mjölkalveoler. Det finns olika former av 

bröstcancer och det som skiljer dem åt är växtsätt och aktivitet, vilka avgör 

prognosen för överlevnad. Vid bröstcancer finns olika typer av behandlingar. Idag 

är kirurgi första alternativ för behandling. Därefter läggs kompletterande behandling 

till som exempelvis strålning, cytostatika, antikroppar och andra farmakologiska 

behandlingar som påverkar det endokrina systemet. Val av behandling varierar, 

beroende på bland annat vilket stadium cancern befinner sig. De olika 

behandlingarna syftar till att minska symtom, förlänga kvinnans liv och bidra till att 

bibehålla ett gott psykiskt och fysiskt välbefinnande (Järhult, & Offenbertl, 2016). 

2.2.1 Kirurgi 

Det finns två typer av kirurgi som tillämpas vid behandling av bröstcancer; partiell 

mastektomi och mastektomi. Partiell mastektomi innebär att den del av bröstet där 

tumören sitter opereras bort. Denna typ av kirurgi tillämpas då tumören är max fyra 

centimeter i diameter och det inte finns tecken på tumörutbredning. Mastektomi 

innebär istället att hela bröstet och omkringliggande lymfkörtelvävnad opereras 
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bort. Detta tillämpas i de fall då tumören är mer omfattande och inte är begränsad 

till ett specifikt område i bröstet (Ericsson, & Ericsson, 2012). 

Azevedo Batista, Conceição das Merces, Costa Santana, Pinheiro, Lua, och Sousa 

Oliveira (2017) har beskrivit att kvinnor som genomgått en mastektomi ofta har 

upplevt en rädsla och osäkerhet kring behandlingen, och drabbades av lidande till 

följd av en förändrad självbild. Kvinnor som genomgått en mastektomi kan även 

drabbas av förändrad sexualitet till följd av mastektomi, då den haft en negativ 

inverkan på kvinnans självbild. 

2.2.1.1 Bröstrekonstruktion 

Bröstrekonstruktion kan göras hos de kvinnor som bär på mutationerna BRCA1 

eller BRCA2, då ärftligheten av bröstcancer är hög, eller då det uppstått en defekt 

till följd av bröstcancerkirurgi eller behandling (Lindahl, 2019). Vidare förklarar 

Järhult och Offenbertl (2016) att processen kring en bröstrekonstruktion kan ta tid, 

upp till ett år. På grund av detta var det viktigt att kvinnorna var väl informerade 

kring hela processen.  

2.2.2 Strålbehandling  

Strålbehandling ges ofta som ett komplement till kirurgi vid behandling av 

bröstcancer. Strålbehandlingen går ut på att stråla det område där tumören funnits 

med en röntgendos, varje dag, under flera veckors tid (Ericsson, & Ericsson, 2012).  

Kvinnor som genomgått strålbehandling har uppgett att de efter behandlingen 

drabbats av både fysiska och psykiska besvär. Kvinnorna berättade att de psykiska 

problem de drabbats av främst handlar om depression och ångest, medan de fysiska 

biverkningarna var nedsatt aptit, illamående, trötthet och dyspné (Chow, Wan, 

Pidduck, Zhang, DeAngelis, Chan, Yee, Drost, Leung, Sousa, Lewisa, Lama, Chow, 

Lock, & Chow, 2019). 

2.2.3 Cytostatikabehandling  

Cytostatikabehandling ges till de kvinnor vars bröstcancer ter sig i mer allvarlig 

karaktär och ges aldrig som ett ensamt behandlingsalternativ, utan i kombinationer 

med andra behandlingsalternativ. Kvinnor under 70 år, där cancern har spridit sig 

till lymfkörtlarna eller där det påvisas en hög risk att cancern kommer tillbaka, 



 

4(37) 

 

erbjuds kompletterande behandling i form av cytostatika. Biverkningar av 

cytostatika kan vara hårförlust, illamående och kräkningar (Järhult, & Offenbartl, 

2016).   

Kvinnor som genomgått cytostatikabehandling har berättat att de upplevde 

behandlingen som skrämmande och oroande. De uppgav även att de drabbades av 

flertalet biverkningar som håravfall, trötthet, aptitlöshet, illamående, kräkningar, 

diarré eller förstoppning och missfärgning av huden. Kvinnorna beskrev att 

behandlingen gjorde dem orkeslösa, men att orkeslösheten varierade mellan de olika 

behandlingstillfällena och påverkade deras dagliga liv (Anarado, Ezeome, Ofi, 

Nwaneri, & Ogbolu, 2017). 

2.2.4 Antihormoner och antikroppar 

Antihormoner är antiöstrogena läkemedel som hämmar tumörens tillväxt. 

Antikroppar verkar på liknande sätt och hämmar även dem tumörens tillväxt genom 

att påverka tumörens tillväxtreceptorer (Ericsson, & Ericsson, 2012).  

Kvinnor med bröstcancer som har genomgått en endokrin behandling upplevde 

nattsvettningar, minskad sexlust och värmevallningar. Andra symtom kunde även 

vara smärta, ledvärk och allmän värk i kroppen, trötthet, glömska, irritabilitet, 

viktökning och vaginal torrhet (Walker, Rosenberg, Stanton, Petrie, & Partridge, 

2016). 

2.3 Kvinnors erfarenheter av bröstcancer 

Inan, Günüşen, och Üstün (2016) har beskrivit att kvinnor upplevt att bröstcancern 

förändrade deras liv. Att få diagnosen bröstcancer var en chockartad upplevelse som 

var psykiskt påfrestande. Kvinnorna berättade att de associerade diagnosen med död 

vilket ledde till att de drabbades av rädsla, sorg, ångest och förtvivlan. Bröstcancern 

förde med sig en känsla av ovisshet som kom att påverka kvinnornas liv på många 

plan. Ovissheten grundade sig främst i osäkerheten kring framtiden eftersom 

kvinnorna inte längre visste hur deras framtid skulle komma att se ut. Osäkerheten 

om framtiden byggde delvis på hur länge kvinnorna skulle kunna leva med sin 

cancer och om de någon gång skulle bli friska, men även på osäkerhet kring den 

kommande behandlingen. Osäkerheten kring både sjukdom och behandling byggde 
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främst på okunskap, kvinnorna hade inte tillräckligt med kunskap kring varken 

sjukdom eller behandling. Kvinnorna redogjorde även för en oro kring huruvida de 

skulle ha energi och tid nog för att finnas där för sin familj eller inte. Kvinnorna 

beskrev även en osäkerhet kring hur familj och vänner skulle reagera då kvinnan 

skulle berätta om sitt sjukdomstillstånd. På grund av osäkerheten försökte kvinnorna 

undvika sociala situationer och avstod från att berätta om sin sjukdom för andra. 

Kvinnorna bar samtidigt på en oro för att vara en börda för andra och ville skydda 

andra från det de gick igenom. 

Att få diagnosen bröstcancer och genomgå behandling har bidragit till att många av 

kvinnorna lärt sig uppskatta livet mer. De värderade sin hälsa högre och saker som 

kvinnorna tidigare sett som svårigheter framstod senare som meningslösa. 

Kvinnorna berättade även att det sociala nätverket blivit mer betydelsefullt samtidigt 

som religionen fått större betydelse för vissa av dem (Inan et al., 2016).   

2.4 Sjuksköterskans erfarenheter av omvårdnad vid bröstcancer 

Jones, Leach, Chambers och Occhipinti (2010) har berättat att när kvinnor har fått 

diagnosen bröstcancer erhåller de en kontaktsjuksköterska (BCN; Breast Care 

Nurse). Kontakten mellan kontaktsjuksköterskan och kvinnan kunde ske genom ett 

fysiskt möte, telefonkontakt eller via hemsjukvården. Kontaktsjuksköterskan ansåg 

att det viktigaste var att ge kvinnorna information och psykologiskt stöd. Enligt 

kontaktsjuksköterskan var det av stor vikt att de verkligen förklarade allt som hände 

och vad som skulle kunna komma att ske. Som kontaktsjuksköterska var det även 

viktigt att vara involverad genom hela kvinnornas vårdprocess, vilket inkluderar att 

medverka i möten med andra professioner. Kontaktsjuksköterskan hjälpte även 

kvinnorna med att kontrollera sårläkningen efter operation, samt om det fanns risk 

för komplikationer. Även Wilkes, White, Beale, Cole och Tracy (1999) har beskrivit 

att sjuksköterskor gav stöd i form av information, fysiskt, psykiskt och socialt vid 

vård av kvinnor med bröstcancer. Sjuksköterskorna själva beskrev att stödet de gav 

till kvinnorna skulle vara individanpassat och det varierade beroende på vart i 

sjukdomsprocessen kvinnorna befann sig, stödet var ständigt föränderligt.  

Enligt sjuksköterskan skulle informationen till kvinnorna vara anpassad både till 

mängd och tidpunkt utifrån kvinnors känslomässiga tillstånd. Kvinnorna behövde få 
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information för att själva kunna ta egna beslut om behandling. Det framkom även att 

sjuksköterskorna själva ansåg att de inte hade tillräcklig kunskap kring utbudet av 

stöd och hjälpmedel som kvinnorna kunde ta hjälp av vid utskrivning (Wilkes et al., 

1999). 

Sjuksköterskorna ansåg även att det var viktigt att behandla kvinnorna som en 

individ, låta kvinnan få uttrycka sina känslor, vara närvarande och tröstande genom 

att lyssna och vara lugn, för att kunna ge kvinnorna det känslomässiga och sociala 

stödet. Dock upplevde sjuksköterskorna att de inte hade nog med kunskap om 

rådgivning när det kom till känslomässigt stöd samt att tiden saknades att ge 

kvinnorna rådgivning (Wilkes et al., 1999). 

2.5 Begreppsdefinition  

I denna litteraturstudie har det inte tydliggjorts vilken typ av sjuksköterska 

kvinnorna har mött, utan alla typer av sjuksköterskor, inklusive 

specialistsjuksköterskor, benämns endast som sjuksköterska. Information inkluderas 

inte under rubriken stöd utan dessa två begrepp särskiljs. Kategorin information 

innefattar den information som sjuksköterskan gett till kvinnan beträffande 

sjukdom, behandling och sjukvårdssystemet. I flertalet artiklar som inkluderats i 

denna litteraturstudie nämns det att kvinnorna genomgått en bröstoperation. Dock 

framgår det inte vilken typ av kirurgi kvinnorna genomgått, fortsättningsvis i denna 

litteraturstudie kommer detta endast benämnas som operation. 

Omvårdnad bygger enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) på att främja hälsa 

och välbefinnande, förebygga ohälsa samt lindra lidande och ska bedrivas på 

personnivå. Omvårdnad är ett komplext begrepp som innefattar två dimensioner. En 

del grundar sig i att rent praktiskt möta och tillgodose patientens behov genom att 

hjälpa, ge stöd eller guidning. Den andra dimensionen i omvårdnad handlar om 

relationen, att utföra handlingar utifrån ett gott bemötande, med målet att patienten 

ska uppleva trygghet och känna sig bemött med respekt. I omvårdnad ingår även att 

aktivt arbeta för att patienten och dess anhöriga ska känna sig delaktiga i 

omvårdnaden.  
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad beskrivs enligt McCance och McCormack (2019) som 

en modell för sjuksköterskor att ta hjälp av i sitt arbete. Den personcentrerade 

omvårdnaden bygger på en humanistisk omsorg och bildandet av terapeutiska 

relationer mellan sjuksköterskan och patienten. Mötet mellan sjuksköterska och 

patient bygger på ömsesidig förståelse, förtroende och ett utbyte av kunskap. 

Ytterligare förklarar McCance och McCormack (2019) fyra begrepp som 

personcentrerad omvårdnad bygger på; vara i en social värld, vara i relation, vara 

med sig själv och vara på plats. Dessa begrepp riktar sig både till patient och 

sjuksköterskan, både enskilt och i förhållande till varandra. Vara i relation handlar 

om en process mellan parterna som skapar en utveckling av relationen med 

“terapeutisk nytta”. Vara i en social värld innebär att ta hänsyn till vad som är 

viktigt i våra liv, våra värderingar, samt hur dessa delar skapar vem vi är som 

person. Vara med sig själv innebär att kunna skapa sig en bild om vad den andre 

värderar med livet och hur patienten skapar en begriplig föreställning av vad som 

händer dem. Det handlar även om att sjuksköterskan är medveten om sina egna 

värderingar och övertygelser då dessa påverkar agerandet av vård och behandling. 

Att vara på plats innebär att uppmärksamma platsen och dess inverkan på vården.  

Denna teoretiska referensram valdes eftersom kvinnors erfarenheter av 

omvårdnaden i hög grad påverkas av relationen till sjuksköterskan. Personcentrerad 

omvårdnad fokuserar på den humanistiska synen och mötet mellan sjuksköterskor 

och kvinnor. Då litteraturstudiens syfte var att undersöka kvinnors erfarenheter av 

omvårdnad vid bröstcancer ansågs personcentrerad omvårdnad vara högst aktuell. 

4 Problemformulering 

Bröstcancer blir allt vanligare bland kvinnor. Att få diagnosen bröstcancer leder till 

en stor och svår omställning för både de kvinnor som drabbas och deras anhöriga. 

Idag finns det flera olika behandlingsmetoder vid bröstcancer med efterföljande 

biverkningar. Då antalet kvinnor med bröstcancer ökar, innebär det att denna 
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patientgrupp växer. Detta leder till att kvinnorna kan finnas inom vårdens alla delar, 

inte bara vid direkt behandling mot bröstcancer. Sjuksköterskornas erfarenheter av 

att ge omvårdnad fokuserar på stöd, både fysiskt, psykiskt och socialt samt genom 

information. Informationen bör vara individanpassad och bidra till att kvinnan ska 

kunna ta egna beslut kring val av behandling. Som sjuksköterska är det viktigt att se 

kvinnan som en individ, ge stöd genom att lyssna, låta kvinnan uttrycka sina känslor 

och vara närvarande och tröstande. Något som sjuksköterskorna beaktade som 

mindre bra var att de upplevde att de hade bristande kunskap kring rådgivning, och 

samtidigt inte hade tillräckligt med tid för att tala med kvinnorna. Det framkom 

även att sjuksköterskor upplevde att de saknade kunskap kring utbud av stöd och 

hjälpmedel för kvinnorna vid utskrivning från sjukhuset. För att öka förståelsen för 

de omvårdnadsbehov som kvinnor med bröstcancer har, vill vi undersöka kvinnors 

erfarenheter av omvårdnaden vid bröstcancer där personcentrerad omvårdnad är i 

fokus. 

5 Syfte 

Syftet var att undersöka kvinnors erfarenheter av omvårdnad vid bröstcancer. 

6 Metod 

Den metod som har legat till grund för denna uppsats är en icke-systematisk 

litteraturöversikt, vilket är en systematisk sammanställning av tidigare empiriska 

studier (Kristensson, 2017). Fortsättningsvis kommer denna icke-systematiska 

litteraturöversikt endast benämnas som litteraturstudie. Enligt Kristensson (2017) 

ska den systematiska sammanställningen ska kunna svara på det syftet som 

litteraturstudien har. Eftersom en litteraturstudie är en bra metod för att 

sammanställa fakta lämpar den sig för att svara på uppsatsens syfte. 

Litteraturstudien kan ge ny kunskap, vilken kan användas i framtida arbete inom 

sjukvården. 
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6.1 Datainsamling och urval 

Datainsamlingen har gjorts i flera olika steg. I det första steget utformades ett syfte 

utifrån det valda ämnet. Därefter, i det andra steget utvecklades en sökstrategi som 

låg till grund för litteratursökningen. Kristensson (2017) skriver att det i en 

sökstrategi ingår att systematiskt visa på hur valda artiklar har samlats in utifrån val 

av söktermer och databas, och att redovisa sökningen i ett sökschema. För att kunna 

finna relevanta artiklar behövs söktermer och inklusionskriterier som kan besvara 

uppsatsens syfte. Det är även av stor vikt att använda närliggande begrepp och 

synonymer till de söktermer som valts för att optimera chanserna att hitta relevanta 

artiklar.  

Datainsamlingen i denna litteraturstudie har haft sin grund i en systematisk 

litteratursökning som beskrivs av Kristensson (2017). Arbetet inleddes med 

provsökningar i databasen Cinahl, för att undersöka om det fanns tillräckligt med 

tidigare forskning kring ämnet för att sammanställa i en litteraturstudie. För att finna 

relevanta artiklar för framtida resultat, påbörjades sökningen efter vetenskaplig 

litteratur som kunde besvara syftet. Utifrån syftet valdes söktermer ut. Sökningar 

efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Cinahl och PsycINFO, vilka 

innehöll granskade artiklar inom området omvårdnad. Sökningarna efter 

vetenskapliga artiklar redovisades i ett sökschema. Söktermerna grundade sig i 

nyckelbegrepp ur litteraturstudiens syfte. Dessa nyckelbegrepp var bröstcancer, 

omvårdnad/stöd och kvinnors erfarenheter. Söktermerna kombinerades sedan i 

olika block. För att finna relevanta artiklar till litteraturstudien har sista blocket i 

respektive databas använts, vilket innehåller olika kombinationer av söktermerna, se 

bilaga 1a och 1b. 

Sökbegränsningar: Artiklarna skulle vara publicerade mellan 2014 och 2019, vara 

Peer Review, samt vara skrivna på svenska eller engelska.  

Inklusionskriterier: Artiklarna skulle utgå från ett patientperspektiv och innehålla 

kvinnors erfarenheter av omvårdnad vid bröstcancer, från diagnos till avslutad 

behandling inklusive överlevnad, samt direkt kunna kopplas till sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete kring patienten. 
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Urvalsprocessen har utgått från Kristensson (2017). Urvalet påbörjades genom att 

författarna läste artiklarnas titlar, för att göra en första bedömning av artikeln och 

dess relevans för litteraturstudiens syfte. I de artiklar som hade relevanta titlar lästes 

abstrakten igenom, vartefter artiklarna exkluderades eller lästes i fulltext. Flertalet 

artiklar valdes bort då de handlade om kvinnors erfarenheter av utveckling av olika 

typer av arbetsmodeller eller koncept för sjuksköterskor, och inte erfarenheter av 

omvårdnaden vid bröstcancer generellt. Efter att artiklarna lästs i fulltext gjordes 

ännu en sållning där artiklar som inte innehöll någon direkt koppling till 

sjuksköterskans arbete och omvårdnaden kring patienten exkluderades. I de fall då 

det var oklart om artikeln uppfyllde ovanstående kriterier har Svenska 

Sjuksköterskeföreningens definition av omvårdnad använts som utgångspunkt.  De 

artiklar som svarade på syftet och som inte sållades bort, granskades utifrån en 

granskningsmall för att bedöma artiklarnas kvalitet. De granskningsmallar som har 

valts presenteras av Carlsson och Eiman (2003), se bilaga 2a och 2b. Det har gjorts 

en mindre ändring i form av att byta ut “lungcancer” mot “bröstcancer”. Vid 

granskningen av artiklarna lades fokus på att bedöma artiklarnas kvalitet på abstrakt, 

syfte, metod, resultat, diskussion och slutsats. Artikelns grad av kvalitet avgjordes 

utifrån hur många poäng respektive artikel fick. I granskningsmallen kunde 

artiklarna uppnå tre olika grader av kvalitet, grad I-III, där grad I visade på högst 

kvalitet. Då samtliga artiklar uppnådde grad I gjordes inget ställningstagande 

gällande vilken grad av kvalitet som krävdes för att artikeln skulle inkluderas. De 

artiklar som slutligen valdes ut, presenterades i en artikelmatris, se bilaga 3, i 

litteraturstudiens referenslista var dessa artiklar utmärka med en asterisk (*). 

 

6.2 Dataanalys 

Dataanalysen i denna litteraturstudie bygger på en integrerad analys som beskrivs av 

Kristensson (2017). En integrerad analys görs för att värdera och förstå de resultat 

som valts ut. Detta görs enklast om de ställs i relation till varandra. Analysen kan 

göras i tre steg, där första steget går ut på att läsa artiklarnas resultat för att finna 

likheter och skillnader i dessa. Andra steget innebär att identifiera kategorier utifrån 

de skillnader och likheter som är funna. Det tredje steget går ut på att sammanställa 
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de utvalda delarna från artiklarnas resultat under de olika kategorierna. I första 

steget av analysen lästes artiklarna igenom enskilt av författarna. Resultaten lästes 

igenom med noggrannhet för att finna likheter och skillnader mellan artiklarnas 

resultat. Därefter, i steg två, gick författarna tillsammans igenom fynden och data 

sorterades upp under olika kategorier. Kategorierna utvecklades under arbetets 

gång; Stöd, Relationen till sjuksköterskan, Information och Upplevelsen av 

sjuksköterskans kunskaper. 

6.3 Forskningsetiska överväganden 

Vid en litteraturstudie krävs det att ett forskningsetiskt ställningstagande tas. Det 

innebär att forskningsetiska överväganden ska granskas i de artiklar som ska 

inkluderas. Helsingforsdeklarationen är ett styrdokument som används vid forskning 

inom medicin och omvårdnad. I styrdokumentet finns det principer som fokuserar 

på bevarandet av deltagarnas integritet, deras rätt till självbestämmande, information 

och minimera risker för skada. Forskningsetik innebär att ta ansvar för deltagarna 

som är med i forskningen; att deltagarna alltid behandlas med respekt, värna om 

välbefinnande och att den information som samlas in hanteras på ett korrekt och 

respektfullt sätt (Kristensson, 2017).   

Helsingforsdeklarationens principer har beaktats i denna litteraturstudie i samband 

med granskningen av artiklar. Under granskningen har fokus kommit att ligga på att 

undersöka att forskningsetiken är tillämpad; om deltagarna i studien har 

respekterats, att det tydligt framgått ett samtycke från dem, samt om det funnits en 

nytta med forskningen. Detta var ett sätt att fastställa om artiklarna är etiskt 

försvarbara eller inte, samt om de kunde användas i litteraturstudien.  

Arbetet med denna litteraturstudie har präglats av ett etiskt förhållningssätt. 

Forsberg och Wengström (2015) beskriver att arbetet med litteraturstudiens urval 

och resultat ska förhålla sig till etiska principer. Utifrån studiens syfte i kombination 

med inklusionskriterierna har all relevant data redovisats, ingen data har medvetet 

utelämnats. För att säkerställa att all relevant data inkluderas har sökningen efter 

artiklar haft utgångspunkt i en systematisk litteratursökning. Datan som inkluderats i 

denna litteraturstudie har ej förvrängts till arbetets fördel eller efter författarnas 

åsikter. För att minska risken för att data feltolkats har litteraturstudien grundat sig i 
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en integrerad analys i kombination med triangulering. För att ytterligare minska 

risken för att data feltolkats har referering skett sanningsenligt och korrekt.  

7 Resultat 

Resultatet presenteras under följande kategorier; Stöd, Relationen till 

sjuksköterskan, Information och Upplevelser av sjuksköterskans kunskaper. 

Kvinnornas erfarenheter av omvårdnad vid bröstcancer utgår från hela 

vårdprocessen, både under och efter avslutad behandling.  

7.1 Stöd 

Sjuksköterskors stöd vid fysiska och psykiska problem  

Att sjuksköterskan var ett bra stöd genom hela behandlingen var något som kvinnor 

i olika stadier i vårdprocessen upplevde, både de som genomgått mastektomi, 

avslutat sin behandling och de som blivit friskförklarade (Kadmon, Halag, Dinur, 

Katz, Zohar, Damari, Cochen, Levin, & Kislev, 2015; Matthews, & Semper, 2017; 

van Ee, Smits, Honkoop, Kamper, Slaets, & Hagedoorn, 2019). Kvinnorna upplevde 

ett gott stöd från sjuksköterskan när det gällde fysiska och psykiska problem de bar 

på (Brown, Refeld, & Cooper, 2018; Kadmon et al., 2015; Stahlke, Rawson, & 

Pituskin, 2017). Kvinnor som genomgått en operation upplevde att kontakten med 

sjuksköterskan var stödjande både innan, under och efter behandlingen. Det 

framkom även att dessa kvinnor fick hjälp och stöd av sjuksköterskan, när det kom 

till att gå vidare och återgå till sin vardag. Kvinnorna uttryckte att sjuksköterskan 

var ett bra stöd som kändes genuint, vid hanteringen av sina psykiska behov (Brown  

et al., 2018; van Ee et al., 2019). Även kvinnor som avslutat sin behandling 

berättade att sjuksköterskan gav psykiskt stöd, sjuksköterskan fanns där när kvinnan 

var ledsen och stöttade genom hela vårdprocessen. Dessa kvinnor upplevde även att 

sjuksköterskan var ett stöd vid hanteringen av diagnosen. Flertalet tog hjälp från 

sjuksköterskan vid familjeproblem och de fick vägledning om beslut kring 

behandling (Kadmon et al., 2015). Kvinnor under pågående kemoterapi hade 

liknande erfarenheter då sjuksköterskan erbjöd psykiskt stöd (Stahlke et al., 2017).  
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Sjuksköterskans insatser för att stimulera egna resurser 

Kvinnor som genomgått en operation uppgav att sjuksköterskan var ett bra stöd då 

kvinnorna skulle finna sin viljestyrka till att återfå full funktionsförmåga och återgå 

till sitt arbete (Nyholm, Halvorsen, Mygind, Christensen, & Kristiansen, 2018). Det 

framkom även att sjuksköterskan var ett stöd för kvinnorna när det kom till att själva 

bearbeta fram beslut kring sin behandling (Brown et al., 2018). Även kvinnor under 

pågående kemoterapi beskrev att sjuksköterskan var ett bra stöd som uppmuntrade 

dem under behandlingen, stöttande i cancern samt var stödjande vid beslut som 

exempelvis gällde mastektomi (Beaver, Williamson, & Briggs, 2016; Stahlke et al., 

2017).  

De kvinnor som var under pågående kemoterapibehandling beskrev att 

sjuksköterskan arbetade ur ett helhetsperspektiv och tog till vara på kvinnornas egna 

resurser för att få dem att må bättre (Stahlke et al., 2017). För kvinnor som avslutat 

sin behandling var sjuksköterskan en viktig person som gav stöd när det gällde 

copingstrategier och att konfrontera cancern och behandling (Kadmon et al., 2015).  

Behov av stöd 

Kvinnor som avslutat sin behandling berättade att det var viktigt att ha haft någon 

som stöttat och hjälpt dem genom hela vårdprocessen, från diagnostik till avslutad 

behandling. Dock upplevde de att det saknades möjlighet att ringa till 

sjuksköterskan med specifika frågor kopplat till biverkningar från behandlingen, 

funderingar och provsvar (Pedersen, Hack, McClement, & Taylor-Brown, 2014).  

De kvinnor som har blivit friskförklarade från cancer berättade att sjuksköterskan 

inte enbart borde fokusera på att ge stöd till kvinnorna de vårdar, utan även 

anhöriga. Kvinnorna upplevde även ett behov av ett ökat stöd från sjuksköterskan, i 

form av att prata om förväntningar kring framtiden, även lång tid efter att 

behandlingen hade avslutats. Det fanns även behov av att kunna prata med en 

sjuksköterska om de problem som hade uppstått efter avslutad behandling 

(Matthews, & Semper, 2017). 
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7.2 Relationen till sjuksköterskan 

God relation 

Kvinnor som hade genomgått operation eller avslutat sin behandling upplevde att 

sjuksköterskan var empatisk och trevlig (Brown et al., 2018; Kadmon et al., 2015). 

De kvinnor som hade genomgått en operation upplevde att sjuksköterskan 

behandlade dem med värdighet och visade en god professionalitet (Dawe, Bennett, 

Kearney, & Westera, 2014). Kvinnor som avslutat sin behandling uttryckte att de 

vårdande relationerna som de hade till sjuksköterskan var viktiga och något de 

saknade när de återvände hem efter behandling (Pedersen et al., 2014).  

De kvinnor som genomgick kemoterapi eller hade avslutat sin behandling upplevde 

en stor trygghet i att träffa sjuksköterskan och få dennes uppmuntran. Genom att få 

sjuksköterskans uppmuntran kände kvinnorna att de kunde läka mentalt och 

återvända hem med en ny positiv utsikt och styrka (Stahlke et al., 2017). Att få 

uppmuntran hjälpte även att få utlopp för och kunna hantera sina känslor (Kadmon 

et al., 2015). Kvinnor som genomgick kemoterapi ansåg att sjuksköterskan 

respekterade deras behov av att uttrycka sina känslor. De kvinnor som inte hade ett 

stort behov av tröst från sjuksköterskan uppskattade dennes förmåga att se helheten i 

situationen som kvinnorna befann sig i, att få bekräftelse under hela vårdprocessen 

och att en relation mellan dem skapades (Stahlke et al., 2017). Kvinnor som hade 

blivit friskförklarade från cancer upplevde att sjuksköterskan förmedlade en känsla 

av lugn, och att sjuksköterskan, på ett positivt sätt, kunde gå från det formella i 

yrket, och vara en medmänniska (Matthews, & Semper, 2017).  

De kvinnor som var under pågående kemoterapi, upplevde att de fick bekräftelse 

från sjuksköterskan när de berättade att de upplevde biverkningar (Beaver et al., 

2016). Sjuksköterskan såg till de fysiska aspekterna av cancern som påverkade 

kvinnorna, vilket var betryggande (Stahlke et al., 2017).  

Kvinnorna som hade avslutat sin behandling upplevde sjuksköterskan som en 

beslutsam, snäll, professionell och stark person (Kadmon et al., 2015). Kvinnor som 

genomgått en operation ansåg att sjuksköterskan hade en stor betydelse för dem. De 

hade någon de kunde ställa frågor till och kände tillit till (Dawe et al., 2014). 

Kvinnor som har avslutat sin behandling upplevde att sjuksköterskan var 
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närvarande, något man hade saknat hos de andra vårdprofessionerna. 

Sjuksköterskan lyssnade på kvinnornas behov och sjuksköterskans förhållningssätt 

bidrog till en känsla av trygghet (Pedersen et al., 2014).  

De kvinnor som hade avslutat sin behandling hade erfarit sjuksköterskan som 

omtänksam, lugn, tålmodig och omhändertagande. Sjuksköterskan försökte även att 

sätta sig in i kvinnornas problem genom att lyssna på kvinnornas behov (Kadmon et 

al., 2015). Kvinnor som genomgick en pågående behandling av kemoterapi 

upplevde att sjuksköterskan hade en stor inverkan på dem. Sjuksköterskan ingav en 

känsla av stabilitet som hade ett lugnande påverkan på kvinnorna, vilket gjorde att 

dem kunde känna sig trygga (Stahlke et al., 2017).  

Otillfredsställande relation  

Det framkom att kvinnor både under och efter behandling, har erfarit oönskat 

bemötande av sjuksköterskan eller inte fått sina sociala behov tillgodosedda (Beaver 

et al., 2016; Droog, Armstrong, & MacCurtain, 2014; Matthews, & Semper, 2017; 

Pedersen et al., 2014; Zøylner, Lomborg, Christiansen, & Kirkegaard, 2019; Wei, 

Nengliang, Yan, Qiong, & Yuan, 2017). 

Kvinnor som var under pågående kemoterapi upplevde att sjuksköterskan endast 

fokuserade på att behandla sjukdomen och inte tog hänsyn till kvinnornas andliga 

behov (Wei et al., 2017). Det framkom även att sjuksköterskan inte var inlyssnande 

när det kom till kvinnornas behov, bland annat då en kvinna inte kunde svälja 

tabletter (Beaver et al., 2016). När det kom till omvårdnaden förlorades den 

personliga kontakten till sjuksköterskan, till följd av detta kände sig kvinnan 

bortglömd under behandlingen. Det framkom även att kvinnorna upplevde att de 

inte kunde kontakta sjuksköterskan för att få hjälp, eftersom de inte trodde det var 

sjuksköterskans uppgift att hjälpa dem (Droog et al., 2014). Andra erfarenheter som 

framkom var att sjuksköterskan aldrig ringde upp för att fråga hur det var med 

kvinnan efter kemoterapin, trots att kvinnan tidigare haft biverkningar av 

behandlingen (Pedersen et al., 2014).  

Kvinnor som genomgått operation saknade empati från sjuksköterskan då kvinnan 

inte kände sig redo för att åka hem (Zøylner et al., 2019). De kvinnor som blivit 
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friskförklarade från sin cancer uttryckte att de efter att ha avslutat sin behandling 

kände sig isolerade och försummade av sjuksköterskan då de inte längre hade 

regelbundna sjukhusbesök. Det framkom även att kvinnorna inte ville ringa och 

störa sjuksköterskan och det stödjande nätverket försvann vilket ledde till en känsla 

av sårbarhet och isolering (Matthews, & Semper, 2017). Detta var även något som 

kvinnor som genomgått en operations erfarit (Dawe et al., 2014). 

7.3 Information 

Information från sjuksköterskan  

Kvinnors erfarenhet av att få information varierar. Flertalet kvinnor, både de som 

hade genomgått operation och de som avslutat sin behandling upplevde att de erhöll 

tillräcklig information från sjuksköterskan, som var lätt att förstå, både när det 

gällde att förstå sin diagnos och behandling och som hjälpte kvinnorna att se 

helheten i situationen de befann sig i (Brown et al., 2018; Droog et al., 2014; 

Kadmon et al., 2015).  

De kvinnor som genomgått mastektomi var entusiastiska över sjuksköterskorna de 

mött och det faktum att de hade mer tid än läkarna för att svara på deras frågor (van 

Ee et al., 2019). Kvinnor som genomgått en bröstrekonstruktion uppgav att 

möjligheten att kontakta en sjuksköterska vid frågor lugnade dem och de 

uppskattade att få svar på sina frågor (Carr, Groot, Cochran, Vancoughnett, & 

Holtslander, 2019). De kvinnor som avslutat sin behandling berättade att det var av 

stor vikt att ha någon som de kunde kontakta och som kände till deras 

sjukdomsförlopp (Kadmon et al., 2015). De uppskattade även att sjuksköterskan gav 

lättförståeliga förklaringar och gav informationen vid rätt tillfälle (Pedersen et al., 

2014).  

Brist på information 

Kvinnor har erfarit informationen från sjuksköterskans som bristfällig. Att inte få 

information om vem de kunde kontakta med frågor var något som upplevdes som en 

brist av de kvinnor som var under pågående kemoterapi samt de som avslutat sin 

bröstcancerbehandling (Beaver et al., 2016; Droog et al., 2014; Pedersen et al., 

2014). De kvinnor som avslutat sin behandling saknade tillgång till en personlig 
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sjuksköterska som de kunde kontakta vid frågor eller behov av en remiss, till 

exempel till dietist (Pedersen et al., 2014). De upplevde även att de inte fick 

tillräckligt med information om möjligheten till alternativ behandling, spirituellt 

stöd eller att prata med andra kvinnor som hade genomgått samma behandling 

genom gruppsamtal (Kadmon et al., 2015). Kvinnorna som befann sig under 

kemoterapibehandling upplevde det svårt att få möjlighet att träffa en sjuksköterska 

för att ställa frågor. Kontakten med sjuksköterska avslutades så fort behandlingen 

var avslutad (Beaver et al., 2016).  

De kvinnor som hade avslutat sin bröstcancerbehandling upplevde att de inte fick 

tillräcklig information om biverkningar kring sin behandling. De saknade att få 

möjlighet till att ställa frågor om biverkningar, orsakade av behandling och medicin 

(Pedersen et al., 2014). De upplevde även brist på kontinuitet av sjuksköterskor som 

en negativt, då det bidrog till att viktig information om cancervården gick förlorad 

(Droog et al., 2014). De kvinnor som var under pågående kemoterapi upplevde att 

stressen på avdelningen gjorde att de inte kände att de hade någon möjlighet att 

ställa frågor och få viktig information (Beaver et al., 2016). 

Behov av information från sjuksköterskan  

Det har framkommit önskemål utifrån kvinnornas erfarenheter av att få information. 

Kvinnorna som genomgick kemoterapi upplevde ett behov av att få ha kontakt med 

en sjuksköterska mellan besöken för att diskutera behandlingen (Wei et al., 2017). 

De kvinnor som avslutat sin behandling önskade en mer frekvent kontakt med en 

sjuksköterska, antingen genom telefonkontakt, möten eller mail. De uttryckte även 

behov av att få mer information från sjuksköterskan kring resurser utanför vården 

som barnomsorg och ekonomiskt stöd (Pedersen et al., 2014). 

7.4 Upplevelser av sjuksköterskans kunskaper  

Det framkom att kvinnorna, till övervägande del, upplevde att sjuksköterskan hade 

god kunskap om omvårdnadsarbetet (Kadmon et al., 2015; Pedersen et al., 2014; 

Stahlke et al., 2017). 

Kvinnor under pågående kemoterapi uttryckte att sjuksköterskan hade god kunskap 

när det kom till blodprov, behandlingsplaner och om kemoterapi. De uttryckte även 
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att sjuksköterskans kunskap och arbete grundande sig i evidensbaserad vård och att 

sjuksköterskan hade kunskap både kring onkologi och radiologi. Kvinnorna 

upplevde även att sjuksköterskan var insatt i omvårdnaden och kvinnornas situation. 

Sjuksköterskan erbjöd en god strategi för cancervården och mötte kvinnans behov 

på ett effektivt och heltäckande sätt (Stahlke et al., 2017). 

Kvinnor som avslutat sin behandling berättade att sjuksköterskan haft god kunskap 

kring hantering av psykiska problem (Kadmon et al., 2015). De uttryckte även att 

sjuksköterskan hade god kunskap till att navigera kvinnorna genom cancervården 

(Pedersen et al., 2014). 

Kvinnor, som av olika anledningar blev vårdade på andra avdelningar än 

onkologiavdelningar, upplevde att sjuksköterskan hade bristande kunskap kring 

bröstcancer och kemoterapi och därmed inte förstod deras behov (Beaver et al., 

2016). 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Metod 

Enligt Kristensson (2017) är en litteraturstudie en väl fungerande metod för att 

sammanställa fakta, vilket passar bra för att uppfylla uppsatsens syfte. Fördelen med 

att göra en litteraturstudie framför en empirisk studie, är att litteraturstudien kan 

bidra till fördjupade kunskaper kring en specifik fråga, inom ett visst 

forskningsområde eller lösa kliniska problem.  

I denna uppsats har metoden grundat sig i Kristenssons (2017) systematiska 

litteraturöversikt. Dock har inte alla krav uppnåtts, vilket innebär att litteraturstudien 

klassas som icke-systematisk. De krav som ställdes för att studien skulle klassas 

som en systematisk litteraturöversikt, och som har uppfyllts i denna litteraturstudie, 

var att det fanns en tydlig undersökningsfråga, ett problem samt tydliga inklusions- 

och exklusionskriterier. Sökstrategin fanns tydligt redovisad och litteraturstudien 

inkluderade en redovisad kvalitetsgranskning av alla relevanta studier. Den data 
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som var relevant från varje studie presenterades i en tabell och data har 

sammanvägts i litteraturstudiens resultat. De krav som inte uppnåtts var att studien 

inte inkluderar en sökning efter all vetenskaplig litteratur, då sökningen endast 

genomförts i två databaser, Cinahl och PsycINFO. Anledningen till att sökningen 

inte genomfördes i alla tillgängliga databaser var att arbetet då blivit för omfattande 

i relation till den tid som fanns avsatt. Dock har alla relevanta studier som 

framkommit i sökningarna i Cinahl och PsycINFO inkluderats. Gällande 

evidensgradering av resultatet, med tanke på dess vetenskapliga kvalitet har det inte 

gjorts någon bedömning. Då denna litteraturstudie till övervägande del uppfyllde 

kraven som anges för en systematisk litteraturöversikt, sågs den som övervägande 

del systematisk.  

8.1.2 Datainsamling och urval 

Datainsamlingen gjordes i flera steg utifrån en systematisk litteraturöversikt. En 

sökstrategi togs fram där söktermer och inklusionskriterier utformades, för att finna 

relevanta artiklar som kunde svara på syftet. De databaser som användes vid 

datainsamlingen var Cinahl och PsycINFO. Söktermerna utgick från nyckelbegrepp 

framtagna utifrån det valda syftet, bröstcancer, omvårdnad/stöd och kvinnors 

erfarenheter. Söktermer kombinerades i olika block, se bilaga 1a och 1b. För att 

endast vetenskapliga artiklar skulle inkluderas gjordes en sökbegränsning till Peer 

Review. Inklusionskriterier valdes med syftet som grund, och användes även som 

grund för urvalet av artiklarna.  

I sökschemat kan det ses att två block har kombinerats, se S13 i bilaga 1a och 1b. 

Detta gjordes på grund av att dessa två block; sjuksköterskans roll och omvårdnad 

slog ut varandra i tidigare provsökningar, vilket resulterade i för få antal träffar.  

Det finns alltid en risk för att det i sökningen fallit bort relevanta artiklar, på grund 

av valda söktermer. Resultatet hade kunnat se annorlunda ut om fler artiklar 

inkluderats. För att minimera risken för detta har sökningen haft sin grund i en 

systematisk litteratursökning med en väl utvecklad sökstrategi. Det faktum att 

sökningen endast genomförts i två databaser kan även ha ökat risken för bortfallsfel 

då det kan innebära att all relevant fakta inte har samlats in.  
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För att resultatets giltighet ska vara så hög som möjligt är det viktigt att redogöra för 

tidsperioden för datainsamlingen (Kristensson, 2017). Kristensson (2017) skriver 

vidare att en litteraturstudie ska baseras på aktuell forskning. I denna litteraturstudie 

har därför endast artiklar som publicerats mellan 2014 och 2019 inkluderats. Denna 

gräns sattes då resultatet från äldre artiklar annars riskerade att vara förlegat och ej 

giltigt i nutid, eftersom vården är under ständig utveckling. I denna litteraturstudie 

finns datum för insamling av datamaterial angivet i sökschemat, se bilaga 1a och 1b.  

De artiklar som inkluderats i denna litteraturstudie var vetenskapliga och har 

granskats utifrån en granskningsmall som presenteras av Carlsson och Eiman 

(2003), se bilaga 2a och 2b. Samtliga 13 artiklar som ingår i studien uppnådde grad 

I, vilket var den högsta graden en artikel kunde uppnå utifrån granskningsmallen. 

Vilken grad en artikel uppnådde baserades på hur många poäng artikeln fick vid 

granskning. Dessa poäng räknades sedan om i procent som avgjorde artikelns 

gradering, till exempel krävdes 60% för att uppnå grad III. 

Ett sätt att förstärka tillförlitligheten är genom ett varierat urval. Ett varierat urval 

bland deltagarna i studien gör att flera olika perspektiv kring det ämne som ska 

undersökas framkommer. För att få ett varierat urval är det optimalt om forskaren i 

förväg har en tanke kring vad som kan prägla deltagarnas upplevelser (Kristensson, 

2017). Varierat urval har använts i denna litteraturstudie då kvinnors erfarenheter av 

omvårdnad vid bröstcancer har sträckt sig från diagnos till efter avslutad 

behandling. Ytterligare genereras en ökad tillförlitlighet till studien genom att 

erhålla datamaterial som är omfångsrikt och djupt. Kristensson (2017) skriver vidare 

att tillförlitligheten kan ökas genom att beskriva hur långa intervjuerna i studien är. 

Dock är detta är något som inte har tagits i beaktande i denna litteraturstudie, bland 

annat då litteraturstudien även inkluderar data, baserad på enkäter.  

Under urvalsprocessen har författarna genomgående utgått från Svenska 

Sjuksköterskeföreningens definition av omvårdnad. Detta innebar att inte enbart 

allmänsjuksköterskor inkluderats i de valda artiklarna utan även sjuksköterskor, som 

i Sverige, hade behövt någon form av specialistutbildning. Under urvalet var det 

svårt i artiklarna att särskilja om sjuksköterskorna hade specialistutbildning eller 

inte, vilket föranledde att alla typer av sköterskor kom att inkluderas i studien. Dock 



 

21(37) 

 

tror författarna inte detta påverkar resultatet nämnvärt då utgångspunkten har varit 

kvinnors perspektiv. Fokus i denna litteraturstudie ligger endast på kvinnors 

erfarenheter av omvårdnad, inte på vilken utbildning eller erfarenhet sjuksköterskan 

besitter.  

8.1.3 Dataanalys 

Analysprocessen ska dokumenteras noggrant, vars tillvägagångssätt avgörs av 

vilken metod som använts (Kristensson, 2017). Tillförlitlighet behandlar 

sanningshalten i resultatet som arbetats fram. Det är viktigt att resultatet utgår från 

insamlad data, och inte från egna förutfattade meningar. Då Svensk 

Sjuksköterskeföreningens definition av omvårdnad har använts genom 

analysprocessen, minskar risken att författarnas egna förutfattade meningar påverkat 

resultatet, vilket ökat tillförlitligheten. Kristensson (2017) lyfter även fram att 

tillförlitligheten stärks genom användning av triangulering. Triangulering går ut på 

att författarna var för sig till en början tolkar och analyserar den insamlade datan. 

Författarna går sedan samman och går igenom analysen. Under analysprocessen 

användes triangulering då artiklarnas resultat lästes enskilt av författarna för att 

sedan tillsammans diskutera kring de funna fynden.  

Verifierbarhet bygger på hur resultatet verifieras, med bakgrund i data som samlats 

in. Det finns flera olika tillvägagångssätt för att tydliggöra att resultatet bygger på 

välgrundat datamaterial för att stärka verifierbarheten i ett resultat. Detta kan göras 

genom att inkludera delar av intervjuerna och observationerna som gjorts, att citat 

från intervjuer inkluderas i resultatet eller genom användandet av triangulering 

(Kristensson, 2017). Vid analysen av de valda artiklarna har triangulering använts. 

Författarna läste och tolkade artiklarnas resultat enskilt för att sedan tillsammans 

analysera och tolka den valda fakta som ansågs svarade mot litteraturstudiens syfte.  

Överförbarhet beskriver huruvida resultatet i en studie är representerbart i fler 

kontext än de som anges i studien. Överförbarhet i kvalitativa studier handlar främst 

om en rimlighetsbedömning av resultatet, vilket främst görs av den som läser texten. 

För att stärka överförbarheten bör studien innehålla en grundlig redogörelse för 

studiens deltagare och dess kontext (Kristensson, 2017). I denna litteraturstudie 

saknas en exakt beskrivning av de kvinnor som deltagit i de olika artiklarna som 
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resultatet bygger på. Dock innebär inklusionskriterierna att resultatet endast bygger 

på vetenskapliga artiklar, samt erfarenheter från kvinnor med bröstcancer. 

Överförbarhet i den mening att litteraturstudien är representerbar i flera kontext är 

något som denna litteraturstudie visar på. De kvinnor som var inkluderade befann 

sig både i stadiet där de precis fått diagnosen bröstcancer, de som avslutat sin 

behandling och de som blivit friskförklarade. Analysen visar på skillnader mellan 

kvinnorna, men det framkommer även flera likheter. Att det förekommer likheter 

oavsett vart i sjukdomsförloppet kvinnorna befinner sig stärker litteraturstudiens 

resultat samt dess överförbarhet när det gäller kvinnor med bröstcancer rent 

generellt. Resultatet visar även på överförbarhet då det förekommer flera likheter 

oberoende av vart studien gjorts. Det framkom liknande resultat oavsett om studien 

har gjorts i Kanada, Israel eller Australien. Att resultatet är överförbart, både när det 

kommer till geografiska områden och vart kvinnorna befinner sig i vårdprocessen, 

är av stor betydelse, då det innebär att det är möjligt att tillämpa i omvårdnaden 

kring kvinnor med bröstcancer. Eftersom det i presentationen av resultatet i denna 

litteraturstudie saknas en exakt beskrivning av de kvinnor som deltagit i de olika 

artiklarna, finns en risk att urvalet är skevt och ej representativt, vilket leder till att 

överförbarheten minskar. Det framkommer inte hur gamla kvinnorna är eller i vilket 

stadie av livet de befinner sig, exempelvis om de är nyblivna mödrar eller 

pensionärer. Det går därför inte avgöra om resultatet representerar kvinnor i alla 

åldrar eller kvinnor i olika stadier av livet, och därmed är överförbart till alla 

kvinnor med bröstcancer. Kvinnors erfarenheter av omvårdnaden innefattar både bra 

och mindre bra erfarenheter. Under analysprocessen upptäcktes att det fanns en stor 

mängd data som handlade om önskemål som kvinnorna uttryckte kring 

omvårdnaden vid bröstcancer. Dessa önskemål inkluderades i resultatet då det 

visade att brister i omvårdnaden existerade. Detta ansågs inte heller påverka 

resultatet negativt, utan gav snarare en tyngd, då kvinnornas önskemål grundar sig i 

deras erfarenheter av omvårdnaden vid bröstcancer.  

I resultatet presenteras information som en egen kategori trots att den kan anses gå 

in under stöd. Anledningen till detta var att informationen var en så stor del av 

stödet och annars riskerade att försvinna. Begreppen särskildes och information 
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inkluderade den information som sjuksköterskan gett till kvinnan om sjukdom, 

behandling och sjukvårdssystemet.  

8.1.4 Forskningsetiska överväganden 

Helsingforsdeklarationens principer har beaktats i litteraturstudien i samband med 

granskning av artiklar. Under granskningen har fokus kommit att ligga på att 

undersöka om forskningsetiken är tillämpad; om deltagarna i studien har 

respekterats, att det tydligt framgått ett samtycke från deltagarna och om det funnits 

en nytta med forskningen. Detta var ett sätt att fastställa om artiklarna var etiskt 

försvarbara eller inte och om de kunde användas i litteraturstudien.  

I vissa av de artiklar som inkluderats i denna litteraturstudie har det inte tydligt 

framgått att utgångspunkten har varit från Helsingforsdeklarationens principer eller 

dylikt. Författarna har då själva gjort ett ställningstagande utifrån de principer 

Helsingforsdeklarationen bygger på för att undersöka om artiklarna är etiskt 

försvarbara.  

Då litteraturstudien har utgått från de etiska principerna vid urval och resultat har 

data ej förvrängts till arbetets fördel eller till författarnas egna åsikter. All relevant 

data som framkommit genom den systematiska litteratursökningen har inkluderats 

och redovisats. Analysen som grundat sig i en integrerad analys med triangulering 

har bidragit till att risken för fel minskat. Trots detta kan risken att författarna 

påverkat resultatet inte avskrivas. Det finns även en risk för att relevant fakta ha 

fallit bort, då det kan ha gjorts omedvetna egna tolkningar av författarna vid 

bearbetning av artiklarnas resultat. 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka kvinnors erfarenheter av 

omvårdnad vid bröstcancer. Resultatdiskussionen är indelad efter de tre mest 

framträdande kategorierna; Stöd, Relationen till sjuksköterskan och Information, 

och det är dessa som kommer att diskuteras. Kvinnornas erfarenheter visade på att 

de får gott stöd från sjuksköterskan men att det fanns mer att önska. Relationen 

mellan sjuksköterskorna och kvinnorna var professionell, tillitsfull och 

omhändertagande, men även här förekom det erfarenheter av att kvinnorna upplevde 

oönskat bemötande och inte hade fått sina sociala behov tillgodosedda av 
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sjuksköterskan. Kvinnorna upplevde sjuksköterskan som kompetent, och väl insatt i 

sjukdom och dess biverkningar.  

8.2.1 Stöd  

Resultatet visade att kvinnorna upplevde, oavsett vart i vårdprocessen de befann sig, 

ett gott stöd från sjuksköterskan. Det framkom att stödet kunde ges på olika sätt 

utifrån de olika behoven kvinnorna hade. Det fanns både fysiska och psykiska 

behov, främst psykiska; att få stöttning vid nedstämdhet, samt uppmuntran vid 

motgångar. Det framkom även att kvinnorna uppskattade då sjuksköterskan gav stöd 

genom att ta tillvara på kvinnornas egna resurser. Det kunde handla om att finna 

viljestyrkan för att återgå till arbete, att ta ett beslut kring behandlingsalternativ, 

eller att tillsammans arbeta fram olika copingstrategier.  

Utifrån resultatet framkom en avsaknad av stöd från sjuksköterskan, genom hela 

vårdprocessen. Dock gällde avsaknaden av stöd främst i samband med avslutning av 

behandling. Kvinnorna hade önskat mer stöd i form av fortsatt frekvent kontakt med 

en sjuksköterska som kunde besvara frågor som dök upp med tiden. Kvinnorna hade 

även behov av att få stöd från sjuksköterskan, i form av att prata kring förväntningar 

om framtiden. Ytterligare framkom det att kvinnorna inte enbart önskade stöttning 

för egen del, utan även till anhöriga.  

Den teoretiska referensram som använts i denna litteraturstudie är personcentrerad 

omvårdnad. De fyra begreppen som personcentrerad omvårdnad bygger på är: vara 

i en social värld, vara i relation, vara med sig själv och vara på plats (McCance, & 

McCormack, 2019). Dessa kommer nedan att diskuteras tillsammans med utvalda 

delar från resultatet.  

Att vara i relation är en process mellan sjuksköterskan och kvinnan som skapar en 

utveckling av relationen med terapeutisk nytta (McCance, & McCormack, 2019) I 

resultatet framkom det att kvinnor upplevde sjuksköterskan som stöttande genom 

hela vårdprocessen. Stöttningen från sjuksköterskan kändes genuin och 

sjuksköterskan utnyttjade kvinnornas egna resurser, exempelvis när kvinnorna 

skulle hantera att gå vidare och återgå till sin vardag. För att sjuksköterskan ska 

kunna ge gott stöd till kvinnan bör det skapas en relation mellan dem. Genom att 
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sjuksköterskan bedriver en personcentrerad omvårdnad, förenklar det för kvinnan att 

ta emot stöd och uppleva den terapeutiska nyttan.  

För att sjuksköterskan ska kunna stötta kvinnan genom vårdprocessen bör 

sjuksköterskan vara inlyssnande gällande kvinnans behov, vad hon tycker är viktigt 

i sitt liv, samt vilka värderingar hon har, eftersom det utgör vem hon är som person. 

Detta skapas genom att vara i en social värld vilket är en av grundpelarna i 

personcentrerad omvårdnad (McCance, & McCormack, 2019). Kvinnorna berättade 

att de upplevde sjuksköterskan som ett bra, genuint stöd vid hanteringen av sina 

psykiska behov. Sjuksköterskan fanns där och tröstade när kvinnorna var ledsna, 

och stöttade genom hela vårdprocessen. Resultatet visade på att sjuksköterskan 

arbetade efter att vara i en social värld, och försökte sätta sig in i kvinnans behov 

och värderingar.  

Att vara med sig själv innebär att kunna skapa sig en bild om vad den andre värderar 

med livet, och hur kvinnorna skapar en begriplig föreställning av vad som händer 

dem. Det handlar även om att själv vara med medveten om sina egna värderingar 

och övertygelser, då dessa påverkar agerandet av vård och behandling (McCance, & 

McCormack, 2019). För att sjuksköterskan ska kunna ge gott stöd till kvinnan bör 

sjuksköterskan få en bild om vad kvinnan värderar i sitt liv och vilken förståelse 

kvinnan har kring sin situation. I resultatet har det framkommit att kvinnorna fick 

hjälp och stöd att återgå till sin vardag. Kvinnorna upplevde även stödet då 

sjuksköterskan arbetade ur ett helhetsperspektiv och tog till vara på kvinnornas egna 

resurser för att få dem att må bättre. Genom att sjuksköterskan använder sig av 

kvinnans egna resurser och viljestyrka för att ge stöttning. Detta visar att 

sjuksköterskan har en god bild av vad kvinnan värderar i sitt liv. Det är även viktigt 

att sjuksköterskan får en uppfattning kring kvinnans egna föreställningar om sin 

situation för att kunna ge bra stöd. 

Vid bröstcancer förändras kvinnors dagliga liv. Tidigare forskning visar att kvinnor 

drabbas av biverkningar i samband med behandling vid bröstcancer (Chow et al., 

2019; Holtzmann & Timm, 2005). Resultatet i denna litteraturstudie visade vikten 

av stöd från sjuksköterskan vid biverkningar. Det framkom att kvinnorna som 

avslutat sin behandling hade önskat att de hade någon att ringa för stöttning och 
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frågor kring bland annat biverkningar. Enligt Wilkes et al. (1999) bekräftade 

sjuksköterskor detta då att de berättade att de hade bristfällig kunskap kring 

stöttning samt att det inte alltid fanns tid till det. 

Kvinnor upplevde att de till följd av diagnosen bröstcancer dabbades av ångest, 

rädsla samt oro inför framtiden (Inan et al., 2016). I resultatet framkom det överlag 

att kvinnorna upplevde bra stöd från sjuksköterskorna gällande att hantera 

diagnosen och att stödet de fick kändes genuint. Det framkom blandade åsikter 

kring stöttningen och hanteringen av sjukdomen. Flertalet av kvinnorna fann stöd i 

få hjälp med copingstrategier och konfrontation av cancern från sjuksköterskan, 

medan andra kvinnor efterfrågade ett ökat stöd, speciellt när det kom att prata om 

framtiden och hur kvinnorna skulle möta den. För att hantera och möta cancern är 

det viktigt med stöd, att få tala om framtiden kan underlättas vid stöttning. 

8.2.2 Relationen till sjuksköterskan 

I resultatet framkom det att kvinnor, oavsett vart de befann sig i sitt 

sjukdomsförlopp, haft erfarenheter av både god och bristfällig relation till 

sjuksköterskan. Med utgångspunkt i resultatet verkar det inte finnas något samband 

mellan kvinnornas upplevelse av relationen till sjuksköterskan i förhållande till vart 

de befinner sig i sitt sjukdomsförlopp.  

Det framkom i resultatet att kvinnorna uppskattade sjuksköterskans sätt att vara. 

Sjuksköterskan upplevdes som empatisk och inlyssnande och såg patienten ur ett 

helhetsperspektiv där både fysiska och psykiska aspekter vägdes in. Sjuksköterskan 

upplevdes som professionell och behandlade kvinnorna med respekt. Det framkom 

att relationen till sjuksköterskan var viktig för kvinnorna genom hela 

sjukdomsförloppet och något de saknade efter avslutad behandling. Det var en 

trygghet för kvinnorna att ha någon att vända sig till vid frågor och andra 

bekymmer. Dock framkom det även att kvinnor hade erfarenheter av brister i 

relationen till sjuksköterskan, i form av bristande bemötande eller ouppfyllda behov. 

Sjuksköterskan var inte inlyssnande, tillmötesgående eller arbetade utifrån ett 

helhetsperspektiv, utan lade endast fokus på att behandla sjukdomen i sig, vilket 

bidrog till att kvinnorna kände sig bortglömda. Det framkom att kvinnorna hade 
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bristande tillit till sjuksköterskan och inte kände att de kunde kontakta 

sjuksköterskan vid frågor eller problem.   

Utifrån personcentrerad omvårdnad, som bygger på vårdande relationen mellan 

sjuksköterska och patient (McCance, & McCormack, 2019), framkom det i 

resultatet att det funnits en ömsesidig förståelse i de fall då kvinnorna upplevt 

relationen till sjuksköterskan som god. Detta har troligen bidragit till att kvinnorna 

haft ett förtroende till sjuksköterskan, vilket man kan se då kvinnorna upplevt att det 

varit en trygghet att ha någon att vända sig till när de har haft frågor eller det har 

uppstått problem. Detta visar även på att det troligen skett ett utbyte av kunskap 

mellan kvinnorna och sjuksköterskan vilket också är en viktig del inom den 

personcentrerade omvårdnaden. I de fall kvinnorna upplevt relationen till 

sjuksköterskan som bristfällig, kan deras erfarenheter grunda sig i en bristande 

ömsesidig förståelse. Detta kan ses då kvinnorna uttrycker att sjuksköterskan inte 

var inlyssnande och endast fokuserade på att behandla sjukdomen, och inte arbetade 

ur ett helhetsperspektiv som även borde inkluderat kvinnornas psykiska aspekter. 

Den personcentrerade omvårdnadens fyra begrepp som kan ses i relationen mellan 

kvinnorna och sjuksköterskan. Att vara i relation handlar om ett utbyte mellan 

parterna i relationen (McCance, & McCormack, 2019). I förhållande till resultatet 

kan detta kopplas till relationen mellan kvinnorna och sjuksköterskan. I de fall som 

kvinnorna upplevt en god relation till sjuksköterskan, har det troligen skett ett 

välfungerande utbyte mellan de två parterna i relationen. I de fall kvinnorna upplevt 

brister i relationen till sjuksköterskan kan det bero på att detta utbyte inte fungerat 

optimalt. Det kan exempelvis handla om att patienten befinner sig i en 

beroendeställning och sjuksköterskan har högre position, vilket kan medföra att 

kvinnan känner sig i underläge. Det kan även bero på kvinnorna upplevt att 

sjuksköterskan inte var intresserad av det kvinnorna hade att berätta. Att vara i en 

social värld kan ses i resultatet då kvinnorna med erfarenheter av god relation till 

sjuksköterskan troligen har upplevt att sjuksköterskan tagit del av kvinnornas 

sociala respekt då de redogjorde för att sjuksköterskan arbetat ur ett 

helhetsperspektiv, varit inlyssnande och respekterat dem som person. I de fall då 

kvinnorna haft dåliga erfarenheter av relationen till sjuksköterskan kan slutsatsen 

dras att sjuksköterskan kanske inte varit delaktiga i den sociala världen. Att vara 
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med sig själv kan ligga till grund för kvinnornas relation till sjuksköterskan. I de fall 

då kvinnorna haft en god relation till sjuksköterskan kan det ha haft betydelse i form 

av att sjuksköterskan hade förmåga att sätta sig in i kvinnornas situation och se vad 

hon ansåg var viktigt genom hela sjukdomsprocessen. I de fall då kvinnorna istället 

haft dåliga erfarenheter gällande relationen till sjuksköterskan kan det vara så att 

sjuksköterskan de mött inte försökte eller lyckades sätta sig in i kvinnornas 

situation, och beakta kvinnornas värderingar och vad som var viktigt för dem i 

omvårdnaden. Det kan även vara så att sjuksköterskan inte var medveten om sina 

egna värderingar och övertygelser utan att dessa påverkade arbetet i omvårdnaden 

kring kvinnorna. Att vara på plats innebär att uppmärksamma platsen och dess 

inverkan på omvårdnaden (McCance, & McCormack, 2019). Det kan vara så att i de 

fall kvinnorna upplevt en bristfällig relation till sjuksköterskan så har sjuksköterskan 

inte tagit hänsyn till den vårdande miljön och dess inverkan på kvinnorna. Eftersom 

kvinnorna inte befinner sig i sin hemmamiljö under pågående behandling är det 

troligtvis så att den vårdande miljön har stor betydelse för kvinnornas upplevda 

trygghet under sjukhusvistelsen, vilket gör att den goda relationen till 

sjuksköterskan är extra viktig för kvinnorna. Detta framkom i resultatet då 

kvinnorna uppskattade relationen till sjuksköterskan, den var viktig för kvinnorna 

genom hela vårdprocessen.  

Tidigare forskning har visat på att kvinnor som fått diagnosen bröstcancer levde 

med en osäkerhet som grundade sig i ovissheten kring deras framtid, vilket haft en 

stor påverkan på deras liv (Inan et al., 2016). Det finns även forskning som visar på 

att det var viktigt att som sjuksköterska vara närvarande och bekräfta kvinnorna och 

deras upplevda problem och känslor. För att kvinnorna skulle få så bra vård som 

möjligt var det viktigt att sjuksköterskan arbetade för att se kvinnor med bröstcancer 

ur ett helhetsperspektiv och behandla dem som de enskilda individer de var (Wilkes 

et al., 1999). I denna litteraturstudies resultat har det framkommit att kvinnorna 

upplevde att sjuksköterskan försökte sätta sig in i kvinnornas situation och arbetade 

utifrån ett helhetsperspektiv. Sjuksköterskan lyssnade på kvinnornas behov och 

sjuksköterskans förhållningssätt bidrog till en känsla av trygghet. Detta visar på att 

sjuksköterskan aktivt har arbetat för att kvinnorna ska känna sig trygga och att 

upprätta en god relation med patienten. 
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8.2.3 Information 

I resultatet framkom det att informationen från sjuksköterskan var tillräcklig, gavs 

vid rätt tillfälle, var lättförståelig och hjälpte kvinnorna att se helheten i situationen 

de befann sig i. Att kunna kontakta en sjuksköterska för att ställa frågor var 

betryggande för en del kvinnor, medan andra som inte hade samma möjlighet, 

önskade att de haft det. Kvinnor som hade avslutat sin behandling upplevde att så 

fort behandlingen var över, var även kontakten till sjuksköterskan avslutad. Även 

den bristande kontinuiteten av sjuksköterskor på avdelningar gjorde att kvinnorna 

upplevde att viktig information gick förlorad.  

Att vara i relation kan kopplas till resultatet då sjuksköterskan försåg kvinnorna med 

information. Det framkom att kvinnorna upplevde att de erhöll tillräcklig 

information som var lätt att förstå, både gällande diagnos och behandling, vilket 

hjälpte dem att se helheten i situationen de befann sig i. Det har skett ett gott utbyte 

mellan kvinnan och sjuksköterskan, eftersom sjuksköterskan individanpassat 

informationen för att kvinnan skulle ha möjlighet att förstå sin situation. I resultatet 

framkommer det även att kvinnor upplevt informationen de fick som bristfällig. 

Detta kan visa på att sjuksköterskan inte arbetade efter att vara i relation då 

kvinnorna inte upplevde att utbytet mellan parterna inte var tillräckligt. Det 

framkom att kvinnorna i dessa fall inte fick tillräckligt med information om 

biverkningar samt även saknade möjligheten få svar på sina frågor. Att vara i en 

social värld framkommer också i resultatet då kvinnorna uttryckte att sjuksköterskan 

gav lättförståeliga förklaringar och gav informationen vid rätt tillfälle. Detta visar på 

att sjuksköterskan satt sig in i kvinnornas sociala värld och tagit hänsyn till 

kvinnornas behov och värderingar. I de fall då kvinnorna upplevt informationen som 

bristfällig, kan det bero på att sjuksköterskan inte arbetat efter att vara i en social 

värld, eftersom hon inte tagit hänsyn till vad kvinnorna anser som viktigt. Att vara 

med sig själv kan kopplas till resultatet då det framkom att kvinnorna ansåg att de 

fick rätt mängd information, vilken var lättförståelig och gavs vid rätt tillfälle. 

Informationen bidrog till att kvinnorna kunde förstå sin diagnos och behandling och 

hjälpte dem att se helheten de befann sig i. Att sjuksköterskan gav lättförståelig 

information vid rätt tillfälle, visar på att sjuksköterskan har skapat sig en bild av vad 

kvinnan tycker är viktigt, hur kvinnan tar in fakta och förstår det som händer runt 
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omkring henne. Det har även framkommit att kvinnorna upplevt informationen som 

bristfällig, exempel på detta är att de inte fått tillräckligt med information om 

biverkningar kring sin behandling och heller inte fått någon möjlighet att ställa 

frågor. Detta visar på att sjuksköterskan inte har skapat en uppfattning av vad 

kvinnorna värderar som viktigt och vilken information de behöver för att hantera sin 

situation. Att vara på plats kan kopplas till resultatet då kvinnorna upplevde att 

kontinuiteten av sjuksköterskor på avdelningen gjorde att viktig information om 

cancervården gick förlorad. Även stress på avdelningen gjorde att de inte kände att 

de hade möjlighet att ställa frågor och få viktig information.  

Tidigare forskning har visat på att kvinnor med bröstcancer levde med en osäkerhet, 

vilken byggde på att de inte hade kunskap om sjukdom eller behandling, och hur det 

skulle komma att påverka dem (Inan et al., 2016). I resultatet framkom att kvinnor 

upplevt informationen som tillräcklig och lätt att förstå rörande både diagnos och 

behandling. Detta gjorde även det enklare för kvinnorna att se helheten i den 

situation de befann sig i. Vetskapen av att kunna kontakta en sjuksköterska som 

kände till deras sjukdomsförlopp vid frågor, ingav ett lugn och en trygghet hos 

kvinnorna. Detta visar på att informationen från sjuksköterskan gett kvinnorna mer 

kunskap kring sjukdomen och dess behandling vilket kan ha bidragit till att 

ovissheten om framtiden lindrats något.  

I resultatet framkom det även att kvinnor upplevt informationen från sjuksköterskan 

som bristfällig, vilket kan ha bidragit till att kvinnors osäkerhet kring framtiden 

ökat. Den bristande informationen innebär även att kvinnorna inte fått tillräckligt 

med kunskap kring sin sjukdom och behandling. Det framkommer att kvinnorna 

bland annat upplevde det svårt att få möjlighet att träffa en sjuksköterska för att 

ställa frågor vilket visar på att de haft funderingar de inte kunnat få svar på.  

Tidigare forskning visar att sjuksköterskorna tyckte det var viktigt att ge kvinnorna 

information i arbetet med god omvårdnad. Sjuksköterskorna menade på att 

informationen de gav skulle vara omfångsrik, och det var viktigt att de verkligen 

förklarade allt som hände och vad som skulle kunna komma att ske (Jones et al., 

2010). Vidare berättar Wilkes et al., (1999) att sjuksköterskan ansåg att 

informationen var mycket viktigt för kvinnorna, då den bidrog till att kvinnorna 
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själva kunde ta beslut gällande sin behandling. I litteraturstudiens resultat framkom 

det att kvinnor hade upplevt informationen från sjuksköterskan som tillräcklig och 

lätt att förstå, både rörande diagnos och behandling. Informationen från 

sjuksköterskan hjälpte dem att förstå helheten i den situation de befann sig i. Detta 

visar på att information är viktigt för att patienten ska kunna få den behandling som 

den anser sig är den rätta. Att informationen även ska vara lättförståelig är viktigt då 

kvinnorna ska kunna medverka vid beslutstagande kring sin behandling. 

9 Slutsats 

Med utgångspunkt i denna litteraturstudie kan man se att kvinnors erfarenheter av 

omvårdnad vid bröstcancer varierar. Det framkommer både att omvårdnaden till stor 

del lever upp till kvinnors förväntningar, men att det även inom vissa områden finns 

mer att önska. De områden som erfarenheterna berör är stöd, relationen till 

sjuksköterskan, information och sjuksköterskans kunskap. Kvinnor med bröstcancer 

behöver stöd genom hela sjukdomsförloppet, både under och efter avslutad 

behandling. 

10 Klinisk implikation 

Det resultat som framkommit i denna litteraturstudie kan användas av 

sjuksköterskor för att få en bredare förståelse för kvinnor med bröstcancer och deras 

behov i omvårdnaden. Deras erfarenheter kan ligga till grund till en utveckling av 

bemötande och omvårdnad vid bröstcancer. Det är viktigt att omvårdnaden 

individanpassas och möter varje enskild kvinnas behov. Kvinnor med bröstcancer 

har behov av stöd, både fysiskt och psykiskt, att relationen mellan sjuksköterskan 

och patienten är god, att kvinnan får den information hon anses sig behöva både för 

att känna sig trygg och själv kunna ta beslut kring sin behandling samt att 

sjuksköterskan har god kunskap kring både cancervården och behandlingar, samt är 

insatt i kvinnans situation.  
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11 Förslag till fortsatt forskning 

Denna litteraturstudien har fokuserat på att undersöka kvinnors erfarenheter av 

omvårdnad vid bröstcancer. Resultatet visar på att erfarenheterna av omvårdnaden 

överlag är goda, men att det även finns områden som behövs förbättras. I 

bakgrunden till denna litteraturstudie framkom det att sjuksköterskorna upplevde 

brister vid vård av kvinnor med bröstcancer. Därför vore det intressant att djupare 

undersöka sjuksköterskans upplevelse av att ge omvårdnad till kvinnor med 

bröstcancer. Kunskapen kring sjuksköterskors erfarenheter skulle göra det enklare 

att jämföra med kvinnornas erfarenheter, och därmed bidra till en helhetsbild av 

omvårdnaden. Denna helhetsbild skulle kunna tydliggöra vad man behöver arbeta 

vidare med, och utveckla rent kliniskt i omvårdnaden. 
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Granskningsmall för studier med kvantitativ metod  

* Lungcancer är utbytt till bröstcancer 

 

 

* 



 

1(13) 

 

Bilaga 3 – Artikelmatris  

 

Artikelnummer 

Författare 

Land/år 

Syfte Design/metod, population 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Urval/bortfall  

Resultat Gradering   

#1 

 

Beaver, K., 

Williamson, S., & 

Briggs, J.  

 

England  

2016 

 

Syftet var  

att utforska 

erfarenheter från 

kvinnor som fick 

neoadjuvant 

kemoterapi för 

bröstcancer 

Kvalitativ design 

Forskarna har använt sig av ett kvalitativt 

beskrivande tillvägagångssätt. Djupintervjuer 

användes som analyserades med hjälp av 

tematisk analys.  

Inklusionskriterier: Kvinnor med bröstcancer 

som genomgick neo-adjuvant kemoterapi 

från maj 2012 till april 2013. För att få djup i 

erfarenheterna från kvinnorna sattes en 

gräns; avslutade kemoterapi för max tolv 

månader tillbaka.  

 

21 kvinnor deltog i studien. 

 

Det framkom fem huvudteman: 

- Hantera övergången från väl till sjuk 

- Informationsbehov och 

beslutsfattande 

- Behov av stöd och empati 

- Påverkan på familjen  

- Skapa en ny ”normal” 

Det framkom även att kvinnorna hade ett ökat 

behov av stöd i slutet av kemoterapin, då 

biverkningarna var som starkast.  

 

41 p  

85 %  

Grad I 
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Artikelnummer 

Författare 

Land/år 

Syfte Design/metod, population 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Urval/bortfall 

 

Resultat Gradering  

 

#2 

 

Brown, J., Refeld, 

G., & Cooper, A.  

 

Australien  

2018 

  

Syftet var att 

undersöka 

skillnaden, om det 

finns någon, 

mellan kvinnors 

upplevelse av en 

preoperativ möte 

med en “Breast 

Care Nurse” 

(BCN), en 

konsultation via 

telefon och 

utebliven 

konsultation.  

 

Kvinnor på ett privatägt sjukhus i västra 

Australien som 

genomgått bröstkirurgi för bröstcancer, 

BRCA-genmutation eller på grund av 

riskreducering för bröstcancer samt som har 

haft ett möte, telefonkontakt, 

eller ingen preoperativ kontakt med en BCN  

 

I studien deltog 67 kvinnor som genomgått 

bröstoperation varav 27 st hade haft ett möte 

med BCN, 20st hade haft telefonkontakt och 

20st inte hade haft någon preoperativ kontakt 

med BCN 

 

Det framkom att de kvinnor som hade haft ett 

fysiskt möte med BCN (breast care nurse) 

innan operationen fick mer information samt 

praktiskt och känslomässigt stöd än de 

kvinnor som endast haft telefonkontakt eller 

postoperativ konsultation med en BCN.  

 

39 p 

81 % 

Grad I 
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Artikelnummer 

Författare 

Land/år 

Syfte Design/metod, population 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Urval/bortfall 

 

Resultat Gradering  

 

#3 

 

Carr, T. L., Groot, 

G., Cochran, D., 

Vancoughnett, M., 

& Holtslander, L.  

 

Kanada  

2019 

 

Syftet var att 

undersöka kvinnors 

behov av stöd efter 

bröstrekonstruktion

  

Kvalitativ design  

En retrospektiv 

studie där datainsamlingen i form av 

semistrukturerade intervjuer genomfördes. 

Transkriptionerna av intervjuerna 

analyserades med hjälp av en 

tematisk analys. Inklusionskriterier: 

Patienter som slutfört bröstrekonstruktion 

och 

talar engelska.  

 

Exklusionskriterier: Pågående behandling av 

bröstcancer 

 

21 av 24 kvinnor som kontaktades inför 

studien deltog. Två kvinnor valde att ej delta 

och en kvinna blev exkluderad på grund av 

pågående bröstcancerbehandling. 

 

Det identifierades fyra stödbehov: 

- Tillgång till information 

- Hjälp med dagliga uppgifter 

- Emotionellt stöd 

- Att bli förstådd 

 

45 p 

94 % 

Grad I 

 

  



 

4(13) 

 

Artikelnummer 

Författare 

Land/år 

Syfte Design/metod, population 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Urval/bortfall 

 

Resultat Gradering  

 

#4 

 

Dawe, D. E., 

Bennett, L. R., 

Kearney, A., & 

Westera, D.  

 

Kanada 

2014 

Syftet var att 

undersöka 

emotionella- och 

informationsbehov 

hos kvinnor som 

opererats 

polikliniskt för 

bröstcancer 

 

Kvalitativ design 

Datainsamling i form av intervjuer som 

spelades in för att sedan transkriberats. Data 

analyserades med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys enligt Hsieh och Shannon 

(2005).  

Inklusionskriterier;  

Kvinnor med bröstcancer som genomgått 

poliklinisk kirurgi (partiell mastektomi, full 

mastektomi eller lumpektomi). Kvinnorna 

skulle kunna berätta om sina erfarenheter.  

 

19 av 29 tillfrågade deltog i studien. Tre 

stycken kunde inte nås, en hade avlidit och 

sex stycken ville inte delta.  

 

Det framkom tre centrala områden: 

- Känslomässiga och informativa 

behov före och direkt efter operation.  

- Känslomässiga och informativa stöd 

vid återhämtning i hemmet 

- Känslomässiga svar på erfarenheten 

av öppenvårdskirurgi 

Kvinnorna var nöjda med erfarenheten av 

kirurgi för bröstcancer vid poliklinisk basis. 

  

41 p  

85 % 

Grad I 
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Artikelnummer 

Författare 

Land/år 

Syfte Design/metod, population 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Urval/bortfall 

 

Resultat Gradering  

 

#5 

 

Droog, E., 

Armstrong, C., & 

MacCurtain, S.  

 

Irland  

2014 

 

Syftet var att 

undersöka den 

informativa rollen 

som klinisk 

specialistsjuksköte

rska har för 

kvinnor med 

bröstcancer och 

förstå 

omfattningen av 

sjuksköterskans 

inverkan på 

kvinnornas vård.  

Kvantitativ design 

I studien undersöktes tre irländska 

bröstcancercentrum. Frågorna fokuserade på 

kvinnans sjukdomsförlopp från diagnos till 

avslutad behandling.  

 

Inklusionskriterier: Kvinnor som hade 

påbörjat sin behandling 2006/2007, då det 

under denna tidsperiod skedde en förändring 

inom bröstcancervården.  

 

323 stycken frågeformulär, 302 av dessa var 

användbara.   

 

Kvinnorna upplevde god vård. De var inte 

nöjda med den mängd information de fick. 

Heller det känslomässiga stödet de fick under 

kemoterapin var av missnöje. 

Specialistsjuksköterskor berättade att bristen 

på personal inom medicinsk onkologi gjorde 

att de inte kunde tillgodose de önskade 

behoven som kvinnorna hade. Även en dålig 

definierad arbetsbeskrivning försvårade att 

möta dessa behov.  

 

40 p 

83 % 

Grad I 
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Artikelnummer 

Författare 

Land/år 

Syfte Design/metod, population 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Urval/bortfall 

 

Resultat Gradering  

 

#6 

 

Kadmon, I, Halag, 

H, Dinur, I, Katz, 

A, Zohar, H, 

Damari, M, 

Cohen, M, Levin, 

E & Kislev, L 

 

Israel 

2015 

 

Syftet var att 

undersöka Breast 

Care Nurse (BCN) 

påverkan på 

israeliska kvinnor 

med bröstcancer 

genom hela 

sjukdomsförloppet

, från diagnos, 

genom behandling 

och uppföljning.  

Mixed method (kvalitativ och kvantitativ). 

En beskrivande “multi center study” 

(multicenterstudie) bestående av två enkäter: 

ett demografisk 

frågeformulär och Ipswitch-patientens 

frågeformulär som undersöker olika aspekter 

av vård. I studien ingick också 

en kvalitativ öppen fråga.  

Den kvalitativa datan analyserades genom en 

innehållsanalys.  

Inklusionskriterier: Kvinnor som fått 

diagnosen bröstcancer och avslutat sin 

behandling inom de närmaste fem åren 

(bortsett från schemalagd  

Herceptin och hormonbehandling), de skulle 

kunna kommunicera på hebreiska och/eller 

arabiska, de skulle ha träffat en BCN minst 

en gång, de skulle ha kommit för en 

rutinmässig uppföljning till 

en av dessa sju institutioner i Israel mellan 

november 2009 

och november 2012.  

 

Av de 344 kvinnorna som deltog blev 23 

uteslutna från den slutliga analysen då 

stora delar av deras enkäter var ofullständiga. 

 

Större delen, 87%, av de deltagande kvinnorna 

tyckte att de fick bra stöd från BCN. 

Kvinnorna fick den första informationen kring 

sjukdom och behandling av sjuksköterskan 

själv. Lite över hälften av kvinnorna fick till 

en början kontakt med BCN då de fått 

diagnosen.  

Det framkom att kvinnorna såg sjuksköterskan 

som en nyckelperson när det kom till 

konfrontation av sjukdomen och dess 

behandlingar.  

 

39 p 

81 %  

Grad I 

 

 



 

7(13) 

 

Artikelnummer 

Författare 

Land/år 

Syfte Design/metod, population 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Urval/bortfall 

 

Resultat Gradering  

 

#7  

 

Matthews, H., & 

Semper, H.  

 

England  

2017 

 

Syftet var att 

utforska 

överlevare av 

bröstcancer 

upplevelser av 

vården. Särskild 

uppmärksamhet 

riktas åt rollen 

som 

specialistsjuksköte

rska inom 

bröstvård som 

stödjer kvinnor 

under deras 

överlevnadsfas. 

Kvalitativ studie 

En empirisk studie baserad på 

semistrukturerade intervjuer. Datan 

analyserades genom tolkande 

fenomenologisk analys.  

 

Inklusionskriterier:  

Vuxna kvinnliga bröstcanceröverlevare som 

överlevt cancer i fem år eller längre. De 

skulle tala flytande engelska.  

 

Sju av tio tillfrågade kvinnor besvarade 

inbjudan och gav skriftligt informerat 

samtycke.  

 

Bröstcanceröverlevare upplevde bristande stöd 

från cancerteam och minskat stöd från det 

personliga nätverket.  

Trots detta kunde överlevarna se fördelar som 

grundande sig i erfarenheterna till följd av sin 

cancer. Detta möjliggjorde förändring och gav 

dem en ny identitet som 

bröstcanceröverlevare. 

45 p 

94 %  

Grad I 
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Artikelnummer 

Författare 

Land/år 

Syfte Design/metod, population 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Urval/bortfall 

 

Resultat Gradering  

 

#8 

 

Nyholm, N., 

Halvorsen, I., 

Mygind, A., 

Christiansen, U., 

& Kristiansen, M.  

 

Danmark  

2018 

 

Syftet var att 

undersöka möten 

inom sjukvården 

bland 

bröstcancerpatient

er som av 

sjukvårdspersonal 

uppfattas och 

kategoriseras som 

sårbara 

 

Kvalitativ design 

En studie baserad på observationer av och 

intervjuer 

med patienter. Intervjuerna analyserades  

med utgångspunkt i en tematisk analys.  

 

Kvinnor som genomgått operation och som 

ännu inte blivit utskrivna, kvinnorna skulle 

även klassas som sårbara av 

sjuksköterskorna. Sårbarhet inkluderade 

socioekonomiska aspekter och/eller 

tillhörighet av etiska minoritet.  

 

Tolv patienter blev inbjudna att delta i 

studien, alla tolv valde att medverka  

 

I resultatet framkom att social och etnisk 

bakgrund påverkar mötet mellan vårdpersonal 

och kvinnor med bröstcancer. 

47 p 

98 %  

Grad I 
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Artikelnummer 

Författare 

Land/år 

Syfte Design/metod, population 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Urval/bortfall 

 

Resultat Gradering  

 

#9 

Pedersen, A. E., 

Hack, T. F., 

McClement, S. E., 

& Taylor-Brown, 

J.  

 

Kanada  

2014 

Syftet var att 

undersöka 

perspektiv och 

erfarenheter av 

kontaktsjuksköter-

skans roll hos 

yngre kvinnor med 

bröstcancer 

 

En beskrivande, tolkande kvalitativ 

forskningsdesign. 

 

Datainsamlingen bestod av semistrukturerade 

intervjuer med fokus på: problem som 

uppstått, åsikter om kontaktsjuksköterska 

funktioner och ouppfyllda behov. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades. 

Datan analyserades med grund i  

en jämförande metod.  

Inklusionskriterier: 

Kvinnor, max 50 år gamla och som har fått 

diagnosen bröstcancer inom de närmaste tre 

åren samt kunde läsa och tala engelska.  

 

14 stycken kvinnor var intresserade av att 

delta i studien.  

Bortfall: En kvinna deltog inte på grund av 

familjeangelägenheter, en kvinna deltog inte 

på grund av pågående behandling.  

 

Kontaktsjuksköterskans roll inkluderade två 

aspekter: Vårdprocessen med underkategorier; 

hantering av diagnos, kartläggning av 

vårdprocessen, praktiskt stöd samt stöd under 

hela vårdprocessen; Personliga egenskaper 

med underkategorier; empatisk vård, kunskap 

om cancersystemet och kunskap kring 

bröstcancer. 

42 p 

88 %  

Grad I 
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Artikelnummer 

Författare 

Land/år 

Syfte Design/metod, population 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Urval/bortfall 

 

Resultat Gradering  

 

#10 

 

Stahlke, S., 

Rawson, K., & 

Pituskin, E.  

 

Kanada  

2017  

Syftet var att finna 

tillägg till det som 

är känt om kvinnor 

med bröstcancer 

och deras 

erfarenheter av 

nöjdhet med vård 

av sjuksköterska 

(NP)   

Kvalitativ design 

”Tolkningsbeskrivning” av intervjuer med 

syfte att undersöka patienters erfarenheter av 

vården. Intervjuerna spelades in och 

transkiperades.  

Den insamlade datan från intervjuerna 

analyserades tematiskt.  

 

Patienter som fick NP ledd vård vid en 

poliklinisk bröstcancer klinik och genomgick 

kemoterapi  

 

Nio kvinnor valde att vara med i studien   

Sjuksköterskans roll har länge varit att 

samordna olika delar av sjukvården, vilket har 

påverkat att sjuksköterskans roll inte utnyttjats 

optimalt. Studien visar på att patienterna 

uppskattade fördelarna med sjuksköterskeledd 

vård, trots det faktum att det finns en 

okunskap kring sjuksköterskans roll. 

Patienterna var nöjda med både den fysiska 

vård samt det stöd de fick från sjuksköterskan 

under behandlingen. 

40 p 

83 %  

Grad I  
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Artikelnummer 

Författare 

Land/år 

Syfte Design/metod, population 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Urval/bortfall 

 

Resultat Gradering  

 

#11 

 

van Ee, B., Smits, 

C., Honkoop, A., 

Kamper, A., 

Slaets, J., & 

Hagedoorn, M.  

 

Nederländerna 

2019  

Syftet var att 

undersöka 

upplevelsen av 

vård som kvinnor, 

70 år eller äldre 

med bröstcancer 

får från 

familjemedlemmar

, vårdpersonal och 

andra informella 

vårdare.  

Kvalitativ design Semistrukturerade 

intervjuer användes för att samla in data. 

Öppen kodning och 

affinitetsschema användes för att framkalla 

teman som återspeglar dessa kvinnors 

upplevelser.  

70 år eller äldre kvinnor med bröstcancer i 

nordöstra Nederländerna.  

 

Inklusionskriterier: fått diagnosen 

bröstcancer, ha genomgått behandling tre 

månader - ett år på sjukhuset, Tvungen att 

tala och förstå holländska, att kunna, fysisk 

och psykiskt klara av att hålla en 

konversation i en timme.  

Exklusionskriterier: patienter som befann sig 

i ett palliativt stadium.  

 

21 av 29 inbjudna kvinnor gick med på att 

delta och slutförd intervjuerna  

  

I resultatet framkommer fyra teman: att leva 

och handskas med bröstcancer, 

informationsutbyte och informerade val, 

erfarenheter av stöd samt påverkan på det 

dagliga livet. Att få bröstcancer överraskade 

vissa kvinnor. Äldre kvinnor med bröstcancer 

hanterade dock det hela ganska bra och var 

nöjda med stödet de fick, särskilt från 

onkologisjuksköterskor. De påverkades dock 

av biverkningar till följd av behandlingen, så 

som förändringar gällande utseende, 

samsjuklighet, brist på information eller stöd, 

vilket försvårade deras liv med bröstcancer.   

42 p 

88 %  

Grad I  
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Artikelnummer 

Författare 

Land/år 

Syfte Design/metod, population 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Urval/bortfall 

 

Resultat Gradering  

 

#12 

 

Wei, C., 

Nengliang, Y., 

Yan, W., Qiong, 

F., & Yuan, C.  

 

Kina   

2017  

Syftet var att 

utforska 

perspektiv hos 

kvinnor med 

bröstcancer som 

får oral kemoterapi 

och deras 

vårdgivare utifrån 

bedömning av 

behov av stöd.   

Kvalitativ design.  

För att samla in data gjordes det 

semistrukturerade djupintervjuer. En 

kvalitativ innehållsanalys användes för att 

finna latenta och manifesta betydelser av 

data för att kunna analysera informationen.  

 

Inklusionskriterier: Fått diagnosen 

bröstcancer, var under behandling (oral 

kemoterapi) och kunde tala flytande på 

mandarin.  

 

Exklusionskriterier: Har psykiatriska 

problem, lider av kognitiva problem eller var 

i ett palliativt stadium.  

 

Nio kvinnor med bröstcancer, 

fyra onkologer 

och fyra onkologisjuksköterskor.  

  

Från intervjuerna med patienterna och 

sjukvårdspersonalen framkom fyra teman: 

information/kunskap, kommunikation, socialt 

stöd och symtomhantering. Patienter och 

vårdgivare var endast överens gällande 

bedömning av behov samt hantering av 

symtom och biverkningar. Patienterna ville ha 

mer stöd i form av uppmuntring, medan 

sjukvårdspersonalen trodde att patienterna 

behövde mer information gällande effekt och 

säkerhet. Patienterna uppskattade stöd från 

andra patienter med liknande erfarenheter, 

medan sjukvårdarna trodde att stödet från 

vänner och familj var det primära. Patienter 

diskuterade deras andliga behov medan 

onkologen ansåg att det var viktigt att 

patienten genomgick behandlingen.  

42 p 

88 %  

Grad I  
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Artikelnummer 

Författare 

Land/år 

Syfte Design/metod, population 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Urval/bortfall 

 

Resultat Gradering  

 

#13 

Zøylner, I. A., 

Lomborg, K., 

Christiansen, P. 

M., & Kirkegaard, 

P.  

 

Danmark  

2019  

Syftet var att 

utforska patienter 

och dess anhöriga 

erfarenheter av 

surgical breast 

CPP 

(cancerpatient 

pathways) för att 

identifiera deras 

behov  

Kvalitativ studie  

Datainsamling i form av intervjuer i 

fokusgrupper med utgångspunkt i open-

ended interview guide. Intervjuerna spelades 

in och skrevs ned ord för ord. Data 

analyserades med hjälp av 

meningskondensering och systematisk 

textkondensering.  

 

Inklusionskriterier:  

Patienter som genomgått operation.  

 

Exklusionskriterier: Patienter med mer 

avancerad bröstcancer (steg 

III och IV), bilateral bröstcancer, patienter 

behandlade med neo-adjuvans 

kemoterapi och manliga patienter eftersom 

de inte följer 

standard kirurgiskt bröst CPP 

 

200 patienter blev inbjudna till att delta i 

studien. Totalt svarade 126 patienter på 

inbjudan var av 43 patienter 

och 17 anhöriga gick med på att delta. 

På grund av sjukdom deltog endast 40 

patienter och 16 anhöriga. 

  

Patienter och deras anhöriga upplevde CPP’s 

upplägg som gott. Tiden på 

operationsavdelningen var kort och de flesta 

av deltagarna upplevde att det var svårt att 

handskas med situationen. Empati och 

stöttande relationer mellan patienterna, 

anhöriga och sjukvårdspersonalen var viktigt. 

Fem viktiga punkter identifierades, vilka 

delvis handlade om deltagarnas behov. Även 

förslag på förändringar gällde information, 

kommunikation, val av behandling, flexibilitet 

inom CCP och möjlighet till återbesök efter 

operationen.  

40 p 

83 %  

Grad I  

 


