
Uppsats omvårdnad 15 hp

Bröstcancer - kvinnors
erfarenhet av vården
En systematisk litteraturöversikt

Författare: Heléna Sjölin & 
Johanna Åkesson
Handledare: Irene Franzén
Termin: HT12
Kurskod: 2VÅ60E



Sammanfattning

Bakgrund: Varje år får många kvinnor det omvälvande beskedet att de har 
fått bröstcancer. Detta besked skapar olika faser av förändring där behovet av 
stöd från vårdpersonal blir av vikt.

Syfte: Syftet var att belysa kvinnors erfarenhet av vården vid bröstcancer.

Metod: En systematisk litteraturöversikt.

Resultat: Kvinnor behövde olika sorters stöd vid olika skeden. Det var 
viktigt att informationen anpassades till just den fas kvinnor befann sig i. 
När kvinnor hade erfarenhet av en tillitsfull relation till vårdpersonal 
upplevde de en delaktighet i sin vård. Om stödet från vårdpersonal till 
bröstcancerdrabbade kvinnor inte var tillräckligt kunde vårdlidande skapas. 
Med en vårdpersonal som kontaktperson att vända sig till och stödgrupper 
som komplement skapades en trygghet för kvinnor med bröstcancer. 

Slutsats: För att kvinnor ska uppleva en adekvat vård behövs tillgång till 
vårdpersonal och deras stöd. Detta stöd måste individualiseras för att passa 
kvinnors behov. Mer forskning behövs om utformningen av stödet efter 
behandlingen av kvinnors bröstcancer då brister uppvisats.

Nyckelord: Bröstcancer, erfarenhet, sjuksköterske-patientrelation
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1. INLEDNING
Bröstcancer är kvinnors vanligaste cancersjukdom. Totalt sett drabbas årligen ca 6500 

kvinnor och av dessa botas ca 90 %. För kvinnor innebär beskedet om bröstcancer samt 

den tillhörande behandlingen en omvälvande och krisartad upplevelse där många frågor 

om livet och framtiden väcks. Sjukdomen och behandlingen påverkar kvinnor och deras 

familjer dels på en psykosocial men också på en emotionell nivå. Forskning inom vården 

för kvinnor med bröstcancer har uppvisat brister och för att utveckla och förbättra vården 

är det betydelsefullt att ha sin utgångspunkt i kvinnors erfarenhet. Kvinnor som drabbas 

av bröstcancer behöver i mötet med vården känna att det finns en kunskap och förståelse 

för deras situation. Detta ökar möjligheten att lindra det lidande de erfar. 

2. BAKGRUND
En av Sveriges stora folksjukdomar är idag bröstcancer. I takt med att befolkningen blir 

äldre förväntas sjukdomsantalet öka. Socialstyrelsen har sammanställt nationella 

riktlinjer vid åtgärder för kvinnor med bröstcancer (Socialstyrelsen, 2007a). Idag är det 

inte helt klarlagt varför bröstcancer uppstår, men studier visar på ett samspel mellan 

livsstilsfaktorer, arvsanlag och hormonell påverkan på bröstkörtlar (Cancerfonden, 

2012b). 

2.1 Symtom, Diagnos och Behandling

Det finns flera olika symtom för bröstcancer, men ett av de vanligaste är en knöl i 

bröstet. Andra vanliga symtom är indragen bröstvårta eller sekretion från bröstvårtan 

(Cancerfonden, 2012a). Hälften av fallen upptäcks vid hälsokontroll och mammografi, 

medan de övriga upptäcks vid självkontroll. (Sköld Nilsson, 2011). Bröstcancer 

diagnostiseras genom tre olika undersökningar, så kallad trippeldiagnostik; klinisk 

undersökning, mammografi och biopsi (Sköld Nilsson, 2011). 

Den vanligaste behandlingen är kirurgi där hela eller en del av bröstet opereras bort 
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(Järhult & Offenbartl, 2006). Tilläggsbehandlingar såsom cytostatika, strålbehandling 

och/eller antihormoner används också. Bieffekter av cytostatikan är illamående, blåsor i 

munnen, förstoppning och att man tappar hår, vilket ger en stor påverkan på kvinnors 

välbefinnande. Alla dessa behandlingar är evidensbaserade, vilket betyder att det 

vetenskapligt har bevisats att de har god effekt på bröstcancer. Chansen att överleva 

bröstcancer har ökat de senaste årtiondena och är idag ca 90 % efter 5 år. Det beror 

främst på att allt fler fall upptäcks tidigt och på att behandlingsmetoderna blivit bättre 

(Sköld Nilsson, 2011). 

2.2 Vårdande möte

För att ett vårdande möte ska vara vårdande behöver det stödja kvinnors hälsoprocess 

genom att vårdpersonal finns till hands och svarar an på deras behov. Genom att vara 

närvarande ökar möjligheten att stärka kvinnors delaktighet i vården. Kvinnors 

välbefinnande kan minska när vårdpersonalen har bråttom eller verkar oengagerade. 

Lévinas menar att det budskap vårdpersonalen ger är avgörande för om tillit skapas och 

om kvinnor ges möjlighet att uttrycka sina behov (Dahlberg & Segesten, 2010).

2.3 Psykiskt mående

När kvinnor har fått diagnosen bröstcancer är sannolikheten stor att de drabbas av en 

livskris. De flesta kommer att gå igenom de olika faserna; chock, reaktion, bearbetnings 

och nyorienteringsfaser (Nilsson Sköld, 2011). I chockfasen rubbas tillvaron och kvinnor 

kan uppleva en känsla av att deras existens är hotad. Under denna fas kan det vara svårt 

att ta till sig information. I reaktionsfasen upplever kvinnor mycket känslor såsom ångest, 

ilska och sorg och under denna fas är kontakten med sjukvården stor. I bearbetningsfasen 

börjar kvinnor förstå vad sjukdomen innebär och de blir då mer öppna för lösningar till 

de problem som sjukdomen kan skapa. I denna fas är stödgrupper utanför sjukvården en 

trygghet. I nyorienteringsfasen börjar en acceptans för sjukdomen att inträda och gör det 

inte det kan remiss till professionell hjälp behövas (Carlsson, 2007). Enligt 
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Socialstyrelsen (2007b) remitteras endast ett fåtal kvinnor till sådan hjälp. 

2.4 Betydelsen av stöd

Enligt det nationella vårdprogrammet om bröstcancer kommer framtidens patienter att få 

en mer individualiserad omvårdnad. Därmed blir det av ännu större vikt att relationen 

mellan kvinnor och vårdpersonal bygger på förtroende och respekt (Onkologiskt 

centrum, 2011). Omvårdnaden behöver även bestå av stöd i olika former; det 

emotionella, bekräftande, informativa och instrumentella stödet. I det emotionella stödet 

behövs empati och att någon lyssnar. I det bekräftande stödet är det viktigt att kvinnor 

inte betraktas som en diagnos, utan som en individ. Det informativa stödet innebär att 

vårdpersonal undervisar och vägleder. Det instrumentella stödet innefattar en praktisk 

hjälp och en anpassning till omgivningen. Undersökningar har visat att kvinnor upplevde 

att de fick mer instrumentellt stöd än bekräftande stöd och förhoppningen är att detta kan 

förbättras av kontinuerlig kontakt med samma vårdpersonal (Carlsson, 2007). 

Ett bröstcancerbesked skapar ofta en önskan om att få träffa andra kvinnor som varit 

samma situation. Genom sin existens visar dessa kvinnor att det går att överleva. Det stöd 

som Bröstcancerföreningens kontaktpersoner ger, kan sjukvården sällan ersätta 

(Onkologiskt centrum, 2011).

2.5 Begreppsdefinition

Vårdpersonal är sjukvårdspersonal som arbetar runt bröstcancerdrabbade kvinnor. Med 

kvinnor menas kvinnor som drabbats av bröstcancer. Erfarenhet avser kunskap kvinnor 

fått av vården i och med sin bröstcancer.

3. TEORETISK REFERENSRAM
Författarna till föreliggande litteraturöversikt har valt Antonovskys (1991) KASAM och 

Katie Erikssons (1994) lidande som teoretiska referensramar. Dessa teorier kompletterar 
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varandra då de belyser olika erfarenheter av vården. Genom att lyfta dessa två teorier 

samt belysa kvinnors erfarenhet önskar författarna att skapa en förståelse för resultatet i 

litteraturöversikten.

3.1 Känsla av sammanhang

Bröstcancerbesked är en omvälvande upplevelse för kvinnor. Erfarenheten för dessa 

kvinnor kan se olika ut och en del hittar trots sjukdom en mening med det som sker. 

Genom att anta ett salutogent synsätt menas att man tar tillvara på personens egna 

resurser och riktar fokus på det friska istället för det sjuka för att skapa en känsla av 

sammanhang. En känsla av sammanhang beskrivs ofta med ordet KASAM (Carlsson, 

2008). Antonovskys KASAM delas in i tre begrepp; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet innebär i vilken utsträckning kvinnor upplever inre och yttre 

stimuli som ordnad och sammanhängande. Vid en låg känsla av begriplighet kan kvinnor 

inte förstå den information de får till sig; det blir kaotiskt och obegripligt. Hanterbarhet 

innefattar i vilken grad kvinnor upplever att resurser står till deras förfogande. Detta 

innebär att de har människor de kan räkna med och litar på runt omkring sig. 

Meningsfullhet handlar om att ha en känsla av innebörd och att kvinnor kan vara 

engagerade och delaktiga i något för dem betydelsefullt (Antonovsky, 1991). Behovet av 

mening härleds ofta till behovet av sammanhang (Dahlberg & Segesten, 2010).

3.2 Lidande

Lidande kan skapas i vårdrelationen när vårdpersonal inte stödjer hälsoprocessen 

(Dahlberg & Segesten 2010). Lidandet är en sorg över något kvinnor förlorat och innebär 

en kamp som skapar många känslor. Den består inte alltid bara av den kroppsliga smärtan 

vid sjukdom utan även den emotionella. Ett lidande uppstår många gånger av ett 

omedvetet handlande orsakat av avsaknad av reflektion och kunskap hos vårdpersonal. 

Detta lidande förblir ibland dolt och därigenom ouppmärksammat (Eriksson, 1994). Det 

kan finnas svårigheter att åstadkomma ett stödjande vårdande när kvinnors lidande inte är 
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så tydligt uttalat. Det är vårdpersonalens ansvar att i vårdrelationen försöka minska 

lidandet (Dahlberg & Segesten, 2010).

4. PROBLEMFORMULERING
Bröstcancerdiagnos innebär en fysisk och emotionell påfrestning för kvinnor vid både 

besked och behandling. Stödet behöver utformas på olika sätt beroende på var i 

sjukdomsfasen de befinner sig. Forskning visar att en stor procent av kvinnor med 

bröstcancer behöver professionellt psykosocialt stöd men brister har påvisats när det 

gäller att remittera till detta stöd. För kvinnor med bröstcancer utgör mötet med 

vårdpersonalen en möjlighet att få stöd under diagnos och behandling. När kvinnor möter 

ett stöd som är anpassat för den situation och känsla de befinner sig i ökar deras 

möjligheter att hantera situationen. Möter kvinnor däremot brister i vårdpersonalens stöd 

kan detta leda till ökad oro och bekymmer för dem. För att förbättra det stöd 

vårdpersonalen ger krävs ökad kunskap om hur kvinnor upplever stödet i vården. För 

vårdpersonalen innebär denna kunskap en ökad medvetenhet om vad kvinnor behöver i 

det vårdande mötet.

5. SYFTE
Syftet var att belysa kvinnors erfarenhet av vården vid bröstcancer.

6. METOD
Metoden är en systematisk litteraturöversikt med vetenskaplig grund, vilket innebär att 

det sker en redovisning i form av en rapport där alla centrala delar litteraturöversikten 

beskrivs. Den vetenskapliga litteraturen som använts har kritiskt granskats, analyserats 

och sammanställts (Forsberg & Wengström, 2008). 
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6.1 Inklusions – och exklusionskriterier

Inklusions-och exklusionskriterier gav relevanta artiklar med hanterbar mängd för vidare 

granskning (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

Artiklar äldre än 10 år exkluderades för att få aktuell- och evidensbaserad forskning 

(Socialstyrelsen, 2005). Artiklar som var peer-reviewed inkluderades för att försäkra att 

expertis inom området hade granskat artiklarna innan de publicerades (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). I databasen PubMed gick det inte att inkludera artiklar som var peer-

reviewed, så i databasen Ulrich kontrollerades det om artiklarna var granskade (Östlund, 

2012). Svenska och engelska artiklar samt artiklar om kvinnor med bröstcancer 

inkluderades.

Sökningarna gav många träffar då ämnet är väldigt brett och då författarna till 

föreliggande litteraturöversikt kommer ha västvärlden som arbetsfält, exkluderades 

artiklar från Afrika, Asien och Sydamerika. Sökningarna gav också många träffar som 

innefattade studier om sjuksköterskans e-mailkommunikation. Då dessa handlade om 

vikten av ett tekniskt hjälpmedel utifrån sjuksköterskans perspektiv, valdes dessa bort då 

de inte var relevanta för syftet.

6.2 Sökningsförfarande

Sökningarna genomfördes mellan september och oktober 2012. För att få fram aktuell 

omvårdnadsforskning har databaserna Cinahl, PubMed, PsychInfo och SweMed+ 

använts (Bilaga 1) (Forsberg & Wengström, 2008). Alla databaser har olika 

ämnesordslistor där det går att kontrollera att korrekt sökord har använts. Dessa benämns 

som Thesaurus eller MeSH (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Huvudorden i 

sökningarna blev breast neoplasms och nurse-patient relations och de användes var för 

sig eller i kombination med den booleska operatorn AND för att smalna av resultatet av 
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sökningen (Forsberg & Wengström, 2008). Explode användes när det fanns tillgängligt 

för att få med all forskning inom ämnet. I Cinahls suggest subject terms testades 

sökorden för att få deras motsvarighet och resultatet blev samma ordförslag. I databasen 

PubMed kontrollerades sökorden i PubMeds MeSH Database och även där blev sökorden 

detsamma. I PsychInfo kontrollerades sökorden i Thesaurus och ändrades till breast  

neoplasms, attitudes och quality of life. Relevancy ranked markerades vid sökningarna 

för att få med relevant forskning i förhållande till syftet. I databasen SweMed+ finns 

ingen ämnesordslista och därför testades både breast neoplasms och breast cancer för att 

se vilket sökord som gav mest träffar. Ordet breast neoplasms valdes tillsammans med 

ordet nurse-patient relations. Även sökorden attitudes, nursing care och quality of life  

testades, men det genererade inte i relevanta artiklar utifrån syftet och valdes därför bort. 

Artiklarnas abstrakt lästes när antalet understeg 150 i sökningarna och 18 artiklar 

granskades. Därefter valdes sju kvalitativa artiklar och två kvantitativa artiklar ut för att 

användas i litteraturöversikten. En manuell sökning gjordes för att se om det fanns mer 

material att tillgå. Sökordet som användes var Bröstcancer och via en C-uppsats hittades 

ytterligare en kvalitativ artikel.

6.4 Kvalitetsgranskning

För att avgöra artiklarnas kvalitet gjordes en kvalitetsgranskning (Forsberg & 

Wengström, 2008). Författarna till föreliggande litteraturöversikt valde att göra en 

subjektiv bedömning baserat på bedömningsmallar för kvalitativa artiklar (Bilaga 2) och 

en för kvantitativa artiklar (Bilaga 3) (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Författarna 

har granskat artiklarna var för sig med hjälp av bedömningsmallarna för att sedan 

gemensamt klassificera dem som låg, medel eller hög kvalitet. Artiklar med medel och 

hög kvalitet har valts med i litteraturöversikten.
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6.5 Dataanalys

De kvantitativa artiklarna granskades och beskrevs var för sig med fokus på syftet att 

belysa kvinnors erfarenhet av vård vid bröstcancer (Willman, Stoltz & Bathsevani, 

2011). Författarna till föreliggande litteraturöversikt översatte kvantitativ data till text 

och valde sedan med det resultat som motsvarade syftet. 

För att granska och tolka resultaten av de kvalitativa artiklarna har Lundman och 

Hällgren Graneheims (2008) beskrivning av innehållsanalys använts. För att få en 

förståelse för artiklarnas innehåll läste författarna artiklarna var för sig. Därefter 

diskuterades artiklarnas innehåll och gemensamt bestämdes meningsenheter för att få 

hanterbar text som innehöll relevant information med fokus på syftet. Meningsenheter 

kondenserades, dvs. texten gjordes kortare men med det centrala innehållet bevarat. 

Genom att abstrahera den kondenserade texten gjordes den mer logisk och försågs med 

koder. Koderna beskrev kortfattat meningsenheternas innehåll. Dessa koder 

sammanfördes senare till gemensamma kategorier. Kategorier ska på en beskrivande nivå 

relatera till innehållet och svara på frågan ”Vad?” (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008).

Tabell 1. Exempel från innehållsanalysen

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori
Kvinnor hade en önskan 
om att sjuksköterskan 
skulle ge dem socialt 
stöd utifrån deras 
individuella behov.

Kvinnor önskade 
socialt stöd utifrån 
deras individuella 
behov.

Få stöd efter 
behov.

Betydelsen av 
stöd

Kvinnor upplevde att de 
inte vara sedda som 
individer, utan som en 
diagnos.

Att inte bli sedd 
som individ 
skapade ett lidande.

Vårdpersonal 
skapar onödigt 
lidande.

Vårdlidande

Kvinnor ville ha 
information i olika faser i 
sjukdomen beroende på 
deras sinnestillstånd.

Kvinnor hade 
behov av 
information vid rätt 
tidpunkt.

Kvinnor hade 
behov av 
information.

Vikten av 
information
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6.5 Etiska överväganden

Vid en systematisk litteraturöversikt är det av vikt att välja studier som har fått tillstånd 

från etisk kommitté eller att etiska överväganden har gjorts (Forsberg & Wengström, 

2008). Författarna till föreliggande litteraturöversikt har valt artiklar som var etiskt 

granskade eller där etiska överväganden beskrivits. Författarna valde även att presentera 

resultat som både var negativt och positivt gentemot syftet med litteraturöversikten, då 

det enligt Forsberg & Wengström (2008) är oetiskt att utesluta något. 

7. RESULTAT 
Resultatet har framtagits med hjälp av den genomförda analysen (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). De kategorier som presenteras nedan är; Betydelsen av stöd, 

Vårdlidande och Vikten av information. Både de kvalitativa och kvantitativa artiklarna 

presenteras tillsammans. 

7.1 Betydelsen av stöd 

Erfarenheten hos kvinnor med bröstcancer visar att behovet av olika sorters stöd är en 

väsentlig del av vården (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & Eriksson, 2004; Arora, 

Finney Rutten, Gustafson, Moser, & Hawkins, 2007; Clarke, Booth, Velikova, Hewison, 

2006; Dickerson Coward & Kahn, 2005; Han et al., 2005; Kelly, Sullivan, Fawcett & 

Samarel, 2004; Kovero & Tykkä, 2002; Landmark, Strandmark & Wahl, 2002; 

Remmers, Holtgräwe & Pinkert, 2010; Saares & Suominen, 2005).

Vårdpersonal

När vårdpersonal hade en avdramatiserad inställning till sjukdomen och ett genuint 

intresse för kvinnor med bröstcancer upplevdes bemötandet och innehållet i stödet som 

äkta (Saares & Suominen, 2005). 

9



En del kvinnor blev förvånade över stödet från vårdpersonal och insåg att de inte 

behövde kämpa själva. När en tillitsfull relation skapades fick kvinnor en känsla av att 

klara av att överleva sjukdomen. Detta gav dem en kapacitet att bli delaktiga in sin vård 

och ökade deras välbefinnande (Dickerson Coward & Kahn, 2005; Remmers et al. 2010). 

Positivt bemötande och uppmuntran från vårdpersonal påverkade kvinnors känsla av 

kontroll under sjukdomstiden. Det emotionella, informativa och instrumentella stödet gav 

kvinnor en känsla av att bli sedda och vara i centrum (Kovero & Tykkä, 2002; Landmark 

et al. 2002; Saares & Suominen, 2005). En del kvinnor upplevde vårdpersonal som 

empatisk och stödjande (Kelly et al. 2004; Saares & Suominen, 2005).

Ett stöd kunde bestå i tyst tid där kvinnor hade möjlighet att slappna av och känna sig 

bekväma (Kelly et al. 2004; Saares & Suominen, 2005). Detta stöd kunde innehålla tid 

där kvinnor fick lyssna på avslappnande musik med vårdpersonal närvarande i tio 

minuter (Kelly et al. 2004) Kvinnor kunde även uppleva en meningsfull dialog som 

stödjande (Kelly et al. 2004; Landmark et al. 2002).

Stödet i olika skeden

Stödet från vårdpersonal var som störst i början av sjukdomsperioden då kvinnor fick 

mycket information samt beslutsfattande stöd. Mer stöd gavs också till kvinnor som hade 

en mer aggressiv cancer. Av de kvinnor som fick emotionellt stöd i början upplevde 

majoriteten större välbefinnande (Landmark et al. 2002). 

Kvinnor ansåg att tillgängligheten till vårdpersonalens stöd minskade efterhand, vilket 

ledde till att kontinuiteten i behandlingarna sjönk och att väntan mellan diagnos, 

behandling och uppföljning upplevdes som påfrestande (Arora et al. 2007; Landmark et 

al. 2002). 

Kontaktperson

Kvinnor uppskattade att ha en kontaktperson hos vårdpersonal för att veta vart de skulle 

vända sig om så behövdes (Remmers et al. 2010). Bröstcancersjuksköterskan fungerade 
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som ett sådant stöd då hon hade större möjlighet att skapa en förtroendefull relation och 

på så sätt ge emotionellt och individuellt stöd (Clarke et al. 2006; Saares & Suominen, 

2005). De kvinnor som upplevde att de hade tillgång till en sådan kontakt hade lättare att 

uttrycka sina funderingar och känslor (Clarke et al. 2006). När ingen fast kontaktperson 

fanns minskade kontinuiteten och känslan av stöd (Landmark et al. 2002). 

Stödgrupper 

I många av artiklarna visade resultatet att mötet med andra bröstcancerdrabbade kvinnor 

gav dem hopp om överlevnad (Clarke et al., 2006; Dickerson Coward & Kahn, 2005; 

Landmark et al., 2002, Saares & Suominen, 2005). Stödgrupper gav information och 

rådgivning som hade betydelse för kvinnor (Landmark et al., 2002).

En normal vardag skapades genom att dela erfarenheter med andra kvinnor med 

bröstcancer och många kvinnor fortsatte att ha kontakt med sina stödgrupper och gav 

andra kvinnor stöd tillbaka (Dickerson Coward & Kahn, 2005).

7.2 Vårdlidande

Kvinnor förväntade sig att vårdpersonalen skulle stödja dem i de tuffa faserna (Remmers 

et al. 2010). 

En del kvinnor upplevde att deras behov av emotionellt stöd inte tillgodosågs då 

vårdpersonal fokuserade på deras fysiska behov. Vårdpersonal hänvisade dem istället till 

bröstcancerorganisationer (Arman et al., 2004). De kvinnor som erfor problem med att 

finna tillit till sin vårdpersonal rapporterades uppleva mer stress, mindre kapacitet att 

klara sjukdomen och mindre informativt stöd (Han et al. 2005).

Lidandet hos kvinnor ökade när de hade en upplevelse av att vara ensamma och inte bli 

sedda som individer. Detta gav känslan att de sågs som en diagnos och att stödet från 

vårdpersonal saknades (Arman et al. 2004; Clarke et al. 2006; Dickerson Coward & 

Kahn, 2005; Remmers et al. 2010).

Många kvinnor ville ha extra information, men då de inte fick träffa samma vårdpersonal 
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vid återbesöken minskade förtroendet och frågor togs aldrig upp (Landmark et al. 2002).

7.3 Vikten av information

En god omvårdnad bestod också av adekvat informationsstöd och att informationen var 

likvärdig vid alla tillfällen (Remmers et al. 2010; Saares & Suominen, 2005). Resultatet 

visade även att den information kvinnor fick om bröstcancer var av betydelse. Det visade 

sig också att vårdpersonalen var den primära källan att hämta information hos (Arman et 

al. 2004; Arora et al. 2007; Dickerson Coward & Kahn, 2005; Saares & Suominen, 

2005). Det var även viktigt att kvinnor fick information efter vilken fas de var i 

sjukdomen (Saares & Suominen, 2005). Kvinnors egna sinnestillstånd påverkade 

möjligheten att ta emot information. Vårdpersonal bör ha förmåga att ge individanpassad 

information då kvinnor har olika kapacitet att hantera detta. En viktig aspekt för kvinnor 

var tidpunkten för informationen, hur information gavs och innehållet i informationen 

(Kovero & Tykkä, 2002). 

8. METODDISKUSSION
Metodavsnittet diskuteras kritiskt under rubrikerna sökningsförfarande, urval, 

kvalitetsgranskning, dataanalys och etiska övervägande (Forsberg & Wengström, 2008).

8.1 Inklusions – och exklusionskriterier

Då artiklar som är äldre än 10 år har tagits bort menar författarna till föreliggande 

litteraturöversikt att de artiklar som framtagits ger ett mer evidensbaserat och aktuellt 

underlag (Socialstyrelsen, 2005). Detta kan dock inte tas för givet, men författarna ansåg 

att det var en bra avgränsning då Sverige de senaste 10 åren har visat den bästa 

överlevnadsstatistiken vid bröstcancer i världen (Carlsson, 2007). En inklusion som 

gjordes i urvalet var att artiklarna skulle vara skrivna på svenska och engelska då det är 

de språk författarna behärskar. Författarna är medvetna om att artiklar publicerade på alla 

nordiska språk hade varit betydelsefullt att läsa för att få en bredare insikt i hur kvinnors 
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erfarenhet av vården ser ut i Norden (Axelsson, 2008). 

Abstrakt från Asien, Afrika och Sydamerika har inte lästs och i och med detta kan viktiga 

artiklar ha missats, men då ämnet är brett behövde sökningen avgränsas. Att 

avgränsningen gjordes just här beror på att författarna till föreliggande litteraturöversikt 

ville belysa hur kvinnors erfarenhet av vården ser ut i den del av världen som de kommer 

i kontakt med. Detta kan ha orsakat att överförbarheten minskat då litteraturöversiktens 

resultat blir svårare att generalisera på kvinnor i de länder vars artiklar uteslutits. 

Författarna anser ändå att överförbarhet är möjlig då det även handlar om hur användbart 

ett resultat är på en viss situation (Polit & Beck, 2012). Resultatet i den systematiska 

litteraturöversikten kan därför anses användbart i den kliniska verksamheten.

Artiklar om e-mail kommunikation togs bort då litteraturöversiktens syfte var att ta reda 

på kvinnors erfarenhet av vården. Dessa artiklar handlade mer om sjuksköterskans 

perspektiv på hur ett tekniskt hjälpmedel kunde användas för att kommunicera med 

bröstcancerdrabbade kvinnor. Författarna till föreliggande litteraturöversikt var mer 

intresserade av det personliga mötet och stöd som kvinnor erfar. Författarna valde därför 

artiklar som ansågs vara relevanta för att besvara syftet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008).

8.2 Sökningsförfarande

Syftet med litteraturöversikten var att ta reda på kvinnors erfarenhet vid vården av 

bröstcancer. Sökningar i Cinahl, PubMed, PsychInfo och SweMed+ valdes för att få en 

bred sökning av artiklar inom aktuell omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 

2008).  Då författarna till föreliggande litteraturöversikt har valt att använda alla fyra 

databaser genererade det ett stort urval av relevanta artiklar. För att få fram ett resultat 

som belyser litteraturöversiktens fokus, dvs. kvinnors erfarenhet av vården vid 

bröstcancer så behövs det karaktäristiska och typiska beskrivas. Detta förfarande stärker 
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resultatets giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

Grundidén inför sökningen av artiklarna var att utifrån syftet hitta sökord. Då de första 

sökord som prövades riktade sig mot sjuksköterskans perspektiv, användes mesh-termer 

för att hitta mer specifika sökord gentemot syftet. De övriga sökorden hittades från lästa 

artiklar om bröstcancer och deras nyckelord och som sedan kontrollerades i 

ämnesordslistor i databaserna. Författarna gjorde aldrig en frisökning för att det troligtvis 

hade resulterat i en ohanterbar mängd referenser och då ämnet är brett ville författarna 

snarare begränsa sökningen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).

Artiklars abstrakt lästes när sökningen blivit så avgränsad att antalet understeg 150 

artiklar. Av dessa valdes 10 artiklar som motsvarade syftet. Genom att läsa artiklars 

abstrakt försökte författarna skapa ett helheltsbegrepp (Forsberg & Wengström, 2008). 

Författarna är medvetna om att abstrakten inte alltid motsvarar hela innehållet i artiklarna 

och att viktiga artiklar kan ha missats. 

8.3 Kvalitetsgranskning

En kvalitetsgranskning med hjälp av en kvalitativ och en kvantitativ bedömningsmall har 

gjorts av artiklarna som sedan valdes till denna litteraturöversikt. Artiklarna har granskats 

var för sig för att sedan bedömas utifrån båda författarnas perspektiv. Detta ger en större 

tyngd i granskningen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Genom att värdera och 

identifiera relevanta artiklar ökar värdet av en systematisk litteraturöversikt. Detta 

innebär att trovärdigheten i litteraturöversikten stärks (Forsberg & Wengström, 2008). 

Bedömningsmallarna har inte poängsatts då författarna till föreliggande litteraturöversikt 

anser att en subjektiv bedömning ger ett bredare perspektiv på artiklarnas kvalitet 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).

Kvalitativa artiklar valdes först och främst för att de belyser erfarenheter med ett 

subjektivt perspektiv. Två kvantitativa artiklarna valdes för att stärka trovärdigheten i 
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litteraturöversiktens resultat med objektiv data från en större population. Då författarna 

till föreliggande litteraturöversikt använder både kvalitativ och kvantitativ ansats, kallas 

det för metodtriangulering. Detta innebär att samma fenomen belyses utifrån olika 

perspektiv och det anses stärka resultatets trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2008).

En av artiklarna var svår att förstå om den var kvalitativ eller kvantitativ. Det framstod 

som en sekundäranalys av kvantitativ data men forskarna hade valt att presentera den 

som en kvalitativ artikel. Datamaterialet presenterades likväl på ett kvantitativt sätt i 

resultatet. Författarna valde att presentera den som en kvalitativ studie då det var den 

inriktningen forskarna beskrev i sin metod (Kelly et al. 2004).

8.4 Dataanalys

Artiklarna lästes var för sig och sedan diskuterades och analyserades innehållet av båda 

författarna. Detta kallas enligt Forsberg och Wengström (2008) för forskartriangulering 

och är ett sätt att stärka resultatet och trovärdigheten i litteraturöversikten. De 

kvantitativa artiklarna tolkades och analyserades med utgångspunkt från syftet för att inte 

komma ifrån ämnet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2008). Lundman och Hällgren 

Graneheims (2008) kvalitativa innehållsanalys riktar sig till kvalitativ text och har därför 

inte använts på de kvantitativa artiklarna. De kvalitativa artiklarna tolkades och 

analyserades med hjälp av denna. 

Författarna till föreliggande litteraturöversikt har genom en noggrann beskrivning av 

analysarbetet stärkt resultatets tillförlitlighet. Tillförlitlighet innebär att 

ställningstaganden bekräftas under hela forskningsprocessen (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008).

8.5 Etiska överväganden

Alla utvalda artiklar visar inte tydlighet i sin etiska granskning, men då etiska 

15



överväganden har gjorts har vi valt att inkludera dessa artiklar.

En medvetenhet finns hos författarna att god etik är en viktig aspekt i all vetenskaplig 

forskning (Forsberg & Wengström, 2008). Förförståelsen kan dock styra intryck och 

handlingar och således påverka analysprocessen (Dahlberg & Segesten, 2010). 

9. RESULTATDISKUSSION
I resultatdiskussionen diskuteras resultatet i förhållande till vetenskaplig litteratur utifrån 

syftet (Forsberg & Wengström, 2008). Syftet med litteraturöversikten var att ta reda på 

kvinnors erfarenhet av vården vid bröstcancer. Resultatet visar att behovet av stöd är en 

viktig del i vården för kvinnor, likaså att få individuell vård och information vid rätt tid.

Resultatet visar att kvinnor upplevde ett större stöd från vårdpersonal i början av 

sjukdomsperioden. Enligt Carlsson (2007) är det viktigt att vårdpersonal ger olika former 

av stöd i olika faser av sjukdomen. Författarna till föreliggande litteraturöversikt menar 

att en orsak till att kvinnor upplevde ett större stöd i början kan vara att sjukvården mer 

frekvent besöktes i detta skede. Det kan även bero på att kvinnor var i behov av mer stöd 

i början av sjukdomsperioden då många beslut behövde fattas. 

Resultatet visar också att en del kvinnor fann tillit i relationen till vårdpersonal medan 

andra inte gjorde det. Antonovsky (1991) beskriver att en orsak kan vara att möjligheten 

till hanterbarhet är olika för olika personer. Den är beroende av vilka resurser kvinnor 

upplever står till deras förfogande. Arman (2003) beskriver att kvinnor som drabbats av 

bröstcancer söker efter en bekräftelse på sitt lidande hos sina medmänniskor och någon 

som kan förmedla hopp. Författarna till föreliggande litteraturöversikt menar att de 

kvinnor som upplevde tillit kan ha haft ett större kontaktnät runt omkring sig som gjorde 

att deras behov av stöd från vårdpersonal minskade. Det kan också vara så att 

vårdpersonal var mer tillmötesgående och öppna gentemot dessa kvinnor och därmed 

skapades en tillitsfull relation. I Dahlberg & Segesten (2010) beskriver Kasén (2002) att 
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ett inbjudande möte skapar en vårdande och individualiserad relation mellan kvinnor och 

vårdpersonal. 

Kvinnor upplevde en kontroll och delaktighet när de fick emotionellt stöd. För de 

kvinnor där det emotionella stödet inte alltid var tillräckligt gav detta känslor hos dem att 

inte bli sedda som individer. Författarna till föreliggande litteraturöversikt anser att det 

emotionella stödet har stor betydelse för välbefinnandet. Enligt Lampic, Thurfjell, Bergh, 

Carlsson och Sjödén (2003) är individuella skillnader mellan kvinnors livssituation och 

livsmål av vikt för deras emotionella välmående. De menar vidare att ju mer en person 

värderar sin specifika livsvärdering desto mer stress skapas när den försvinner. Därför 

anser författarna till föreliggande studie att diskussioner om livsvärderingar är en viktig 

aspekt för sjukvården för att hjälpa kvinnor att anpassa sig till sin nya situation i livet. En 

annan orsak till att kvinnor inte alltid får det stöd de behöver kan vara att vårdpersonal 

inte antar ett salutogent synsätt utan utgår från sjukdom istället för hälsa. Antonovsky 

(1991) menar att om personer blir sedda ur ett salutogent perspektiv tas deras egna 

resurser tillvara och känslan av sammanhang och välbefinnande stärks. Författarna till 

föreliggande litteraturöversikt anser att ett salutogent synsätt har betydelse för 

bröstcancerdrabbade kvinnors emotionella mående.

Ett betydelsefullt stöd från vårdpersonal var att ha en specifik kontaktperson för kvinnor 

att vända sig till för att få individuella råd och stöd vid olika besked. Sköld Nilsson 

(2011) menar att det är bra att ha en specifik vårdpersonal att kontakta vid frågor och 

funderingar. Carlsson (2007) belyser vidare att information från specialistutbildade 

sjuksköterskor är högt värderad. Författarna till föreliggande litteraturöversikt anser att 

när en kontaktperson finns tillgänglig hos vårdpersonal ger det en trygghet för kvinnor att 

veta vart de ska vända sig när de behöver det. 

Resultatet visar också att stödgrupper är viktigt då det ger mer individuellt stöd. Enligt 
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Carlsson (2007)  är det värdefullt att ha en kontaktperson från stödgrupper som själv har 

genomgått en behandling för cancer då dessa kontaktpersoner har större möjlighet att 

förstå de fysiska och psykiska problem som en cancersjukdom kan innebära. Författarna 

till föreliggande litteraturöversikt menar att detta kan fungera som ett kompletterande 

stöd till ordinarie vårdpersonal, då vårdpersonal inte alltid kan relatera till sjukdomen på 

samma personliga sätt. 

Resultatet visar att kvinnorna upplevde ett lidande när vårdpersonal såg dem som en 

diagnos och inte som individer. Detta gav dem en känsla av att kämpa ensamma mot 

sjukdomen. Författarna föreliggande litteraturöversikt anser att kvinnors behov av att bli 

sedda som individer är viktigt. Genom detta minskas lidandet och kvinnorna får mer 

delaktighet i sitt tillfrisknande. Dahlberg & Segesten (2010) betonar att när kvinnors 

lidande inte uppmärksammas har de ingen möjlighet att vara delaktiga i sitt eget 

vårdande. Vidare skriver Eriksson (1994) att lidandet är en kamp i att vara i lidandet. Om 

personen kan segra i denna kamp skapas en mening i lidandet och en känsla av 

integration uppstår. Antonovsky (1991) betonar också att genom att vara bekräftande och 

närvarande till sina medmänniskor stärks deras känsla av sammanhang. Eriksson (1994) 

beskriver att ett vårdlidande kan uppstå i vårdsituationen. Författarna till föreliggande 

litteraturöversikt menar att om vårdpersonal kan stödja kvinnor i deras kamp mot 

lidandet och skapa meningsfullhet genom bekräftelse minskar risken för vårdlidande.

Litteraturöversiktens resultat visar att en positiv erfarenhet hos kvinnor var möjligheten 

till lugn och ro genom tyst tid tillsammans med vårdpersonal. Detta minskade lidandet 

och gav dem en känsla av harmoni. Dahlberg & Segesten (2010) skriver att den icke 

verbala kommunikationen många gånger glöms bort där budskap kan ges utan ord och 

skapa en känsla av välbefinnande. Eriksson (1994) menar vidare att när vårdpersonalen 

förmedlar en närvaro blir mötet vårdande och det kan då lindra patientens lidande. 

Författarna till föreliggande litteraturöversikt anser att det är viktigt att våga vara i 
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tystnaden, då kvinnor ges möjlighet att hinna formulera tankar och funderingar. Om 

vårdpersonal bryter tystnaden vid fel tillfälle kan kvinnors funderingar bli outtalade 

vilket kan öka deras lidande.

Resultatet visar att kvinnor upplevde god omvårdnad när de fick den information de 

behövde för tillfället och att all vårdpersonal gav likvärdig och individanpassad 

information. Författarna till föreliggande litteraturöversikt menar att det är av vikt att 

tänka på att skilda budskap kan skapa en känsla av osäkerhet hos kvinnor inför 

informationen de får och kvinnors upplevelser av god omvårdnad. Carlsson (2007) 

belyser att vårdpersonal kan förmedla skilda budskap genom användningen av olika 

ordval om samma fenomen. Författarna till föreliggande litteraturöversikt anser vidare att 

om kvinnor får information när de är redo för det skapas en begriplighet som enligt 

Antonovsky (1994) kan stärka känslan av sammanhang.

Resultatet visar att brist på kontinuitet att inte få träffa samma vårdpersonal sänkte 

kvinnors förtroende, men trots detta fortsatte vårdpersonal att vara den primära källan att 

hämta information hos. Antonovsky (1991) menar att brist på hanterbarhet hos kvinnor, 

dvs. i vilken grad resurser finns till deras förfogande, kan leda till en minskad känsla av 

sammanhang. Författarna till föreliggande litteraturöversikt anser att en negativ 

konsekvens blir att kvinnor inte vågar fråga när kontinuiteten bland vårdpersonal brister. 

Enligt Carlsson (2007) är det frågorna som styr informationen från vårdpersonal och på 

så sätt gör informationen individualiserad. Om kvinnor inte får möjlighet att uttrycka sina 

frågor kan ett lidande uppstå. Enligt Eriksson (1994) innebär det lidandet att kvinnor inte 

får bekräftelse på att vårdpersonal ser det outtalade.

11. FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING
Forskning har visat sig behövas runt utformandet av stödet efter behandling då kvinnors 

erfarenhet belyser att vårdpersonals stöd minskar. Detta innebär att kvinnorna istället 
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söker sig till stödgrupper. Forskning behöver också inrikta sig på hur innehållet i stödet 

ska kunna individanpassas då det har visat sig vara viktigt för bröstcancerdrabbade 

kvinnors hälsoprocess. Genom forskning kan man också synliggöra kvinnors lidande 

vilket har betydelse för den framtida vården.

10. SLUTSATS
Kvinnors erfarenhet av vården vid bröstcancer visar att lidandet minskar och att känslan 

av sammanhang stärks när de ses som individer. Det är betydelsefullt att vården runt den 

bröstcancerdrabbade kvinnan anpassas efter den enskilda kvinnans behov. Kontinuitet 

behöver finnas hos vårdpersonal för att innehållet i den information kvinnor får ska bli 

likvärdig och att behovet av stöd uppfylls. Genom tillgång till en kontaktperson hos 

vårdpersonal skapas en ökad kontinuitet och denna blir då en resurs för kvinnor att vända 

sig till under behandling.
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Bilaga 1 Sökschema

CINAHL

Sökord Antal 
träffar

Antal 
lästa 
titlar

Antal lästa 
abstrakt

Antal lästa 
artiklar

Antal valda 
artiklar

Breast 
Neoplasms*

27 643 1 1 1 1 (nr 1)

Nurse-Patient 
Relations*

13 895 0 0 0 0

Breast 
Neoplasms 
AND Nurse-
Patient 
Relations*

43 43 43 5 1 (nr 9)

* Peer-reviewed inkluderades

PubMed

Sökord Antal 
träffar 

Antal lästa 
titlar

Antal lästa 
abstrakt

Antal lästa 
artiklar

Antal valda 
artiklar

Breast 
Neoplasms

196345 0 0 0 0

Nurse-
Patient 
Relations

28842 0 0 0 0

Breast 
Neoplasms 
AND Nurse-
Patient 
Relations

79 79 79 6 5 (nr 3, 4, 
5, 6, 10)



PsychInfo

Sökord Antal 
träffar

Antal 
lästa 
titlar

Antal lästa 
abstrakt

Antal lästa 
artiklar

Antal valda 
artiklar

Breast 
Neoplasms*

6007 0 0 0 0

Attitudes* 211793 0 0 0 0
Quality of 
Life*

23236 0 0 0 0

Quality of 
Care*

7291 0 0 0 0

Breast 
Neoplasms 
AND 
Attitudes 
AND Quality 
of care*

3 3 3 1 0

Breast 
Neoplasms 
AND 
Attitudes 
AND Quality 
of Life*

17 17 17 4 1 (nr 2)

* Peer-reviewed inkluderades



SweMed+

Sökord Antal 
träffar

Antal lästa 
titlar

Antal lästa 
abstrakt

Antal lästa 
artiklar

Antal valda 
artiklar

Breast 
neoplasms*

693 0 0 0 0

Breast 
cancer*

693 0 0 0 0

Nurse-patient 
relations*

2537 0 0 0 0

Attitudes* 3140 0 0 0 0
Nursing 
care*

2346 0 0 0 0

Quality of 
life*

1289 0 0 0 0

Breast 
neoplasms 
AND Nurse-
patient 
relations*

13 13 13 2 2 (nr 7, 8)

Breast 
neoplasms 
AND 
Attitudes 
AND 
Nursing 
care*

1 1 1 0 0

Breast 
neoplasms 
AND 
Attitudes 
AND Quality 
of life*

2 2 2 0 0

* Peer-reviewed inkluderades



Bilaga 2 Kvalitetsbedömning för Kvalitativ metod

1. Vilken kvalitativ metod har använts?

2. Finns ett tydligt syfte?

3. Patientkarakteristiska? (antal, ålder)

4. Är kontexten presenterad?

5. Etiskt resonemang?

6. Är urvalet relevant?

7. Är urvalet strategiskt?

8. Är metoden för urvalsförfarandet tydligt beskrivet?

9. Är metoden för datainsamlingen tydligt beskrivet?

10. Är metoden för analys tydligt beskrivet?

11. Är resultatet logiskt/begripligt?

12. Råder analysmättnad?

13. Redovisas resultatet klart och tydligt?

14. Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?

15. Vilket är huvudfyndet?

 

Modifierad bedömningsmall från Willman & Stoltz (2011). 



Bilaga 3 Kvalitetsbedömning för Kvantitativ metod

1. Vilken forskningsmetod har använts? (RCT, ej randomiserat, multicenter, 

kontrollgrupper)

2. Patientkarakteristiska? (antal, ålder)

3. Finns det adekvat inkludering/exklusion?

4. Finns intervention?

5. Vad är syftet med studien? 

6. Är urvalsförfarandet beskrivet?

7. Finns ett representativt urval?

8. Är randomiseringsförfarandet beskrivet?

9. Är grupperna likvärdiga vid start?

10. Är de analyserade i den grupp de randomiserades till?

11. Finns det blindning av patienter?

12. Finns det blindning av vårdare?

13. Finns det blindning av forskare?

14. Är bortfallsanalysen beskriven?

15. Finns det en adekvat statistisk metod?

16. Finns det ett etiskt resonemang?

17. Är instrumenten valida?

18. Är instrumenten reliabla?

19. Är resultatet generaliserbart?

20. Vilka var huvudfynden?

Modifierad kvalitetsbedömningsmall för RCT - och CCT studier från 

Willman & Stoltz (2011).



Bilaga 4 Artikelmatris

Nr Författare 
År 
Land

Tidskrift
Titel

Syfte Metod Resultat Kvalitet
Begränsningar

1 Arman, M., 
Rehnsfeldt, A., 
Lindholm, L., 
Hamrin, E., & 
Eriksson, K.

2004

Sverige

International Journal of 
Nursing Practice.

Suffering related to 
health care: A study of 
breast cancer patients’ 
experience.

Syftet med studien var att 
tolka kvinnors erfarenhet av 
lidande relaterat till 
sjukvård.

Kvalitativ studie 
med 
hermeneutisk 
metod. Intervjuer 
med 16 kvinnor. 

Resultatet visar att lidande i 
relation till sjukvård skapas 
av ignorans och dålig 
omvårdnad. 

Hög

2 Arora, N., 
Finney Rutten, 
L., Gustafson, 
D., Moser, R., 
& Hawkins, R.

2007

USA

Psycho-Oncology.

Perceived helpfulness 
and impact of social 
support provided by 
family, friends and 
health care providers to 
women newly 
diagnosed with breast 
cancer.

Syftet med studien var att 
utvärdera betydelsen av 
stöd från familj, vänner och 
vårdpersonal.

Kvantitativ studie 
med 
sekundäranalys 
och randomiserad 
metod. 246 
kvinnor deltog.

Resultatet visar att 
kvinnorna får mycket hjälp 
vid perioden närmast 
diagnos, men hjälpen 
minskar med tiden. 

Medel

Ingen 
blindning. 
Svårt att 
generalisera på 
den äldre 
populationen. 
Sekundäranalys 
med äldre data.



Nr Författare 
År 
Land

Tidskrift
Titel

Syfte Metod Resultat Kvalitet
Begränsningar

3 Clarke, S-A., 
Booth, L., 
Velikova, G., & 
Hewison, J. 

2006

Storbritannien

Cancer Nursing.

Social Support: 
Gender Differences 
in Cancer Patients in 
the United Kingdom.

Syftet med studien var att 
utforska uppfattningar om 
tillgängligt stöd, vilket 
sorts stöd som fanns och 
hur nöjda de var med det 
informativa och 
emotionella stödet.

En kvalitativ 
studie med 
halvstrukturerad
e intervjuer. 16 
kvinnor deltog.

Resultatet visar att kvinnor 
med bröstcancer ofta 
uppfattade emotionellt stöd 
som lättillgängligt och 
regelbunden kontakt med 
bröstcancersjuksköterskan gav 
dem en förtroendefull relation.

Medel

Inget strategiskt 
urval.

4 Dickenson 
Coward, D., & 
Kahn, D.

2005

USA

Journal of Holistic 
Nursing.

Transcending breast 
cancer – Making 
meaning from 
diagnosis and 
treatment.

Syftet med studien var att 
beskriva erfarenheten av 
det emotionella måendet 
hos kvinnor med 
bröstcancer.

Kvalitativ studie 
med 
fenomenologisk
t perspektiv. 
Intervjuer med 
14 kvinnor.

Resultatet visar att kvinnorna 
fick hjälp av vårdpersonal och 
bröstcancerföreningar för att 
behålla sitt emotionella 
välmående.

Hög



Nr Författare 
År 
Land

Tidskrift
Titel

Syfte Metod Resultat Kvalitet
Begränsningar

5 Han, Q., Collie, K., 
Koopman, C., 
Azarow, J., & 
Classen, C., Morrow, 
G., Michel, B., 
Brennan-O´Neill, E., 
& Spiegel, D.

2005

USA

Psycho-Oncology.

Breast cancer and 
problems with 
medical interactions: 
Relationships with 
traumatic stress, 
emotional self-
efficacy, and social 
support.

Syftet med studien var 
att undersöka hur 
bröstcancer patienters 
psykosociala mående 
påverkar relationen med 
vårdpersonal.

Kvantitativ studie 
med RCT som 
forskningsmetod. 
352 kvinnor 
deltog.

Resultatet visar att kvinnor 
erfor svårigheter att 
interagera med vårdpersonal 
när de upplevde ökade 
stressymptom, mindre 
informationsstöd och 
mindre hopp för överlevnad. 

Medel

Ingen 
blindning.

6 Kelly, A., Sullvan, P., 
Fawcett, J., & 
Samarel, N.

2004

USA

Oncology- Nursing 
Forum.

Therapeutic touch, 
quiet time, and 
dialogue: Perceptions 
of women with breast 
cancer.

Syftet med studien var 
att jämföra kvinnors 
uppfattning om 
terapeutisk beröring, 
dialog och tyst tid med 
vårdpersonal. 

Kvalitativ studie. 
Telefonintervjuer 
med öppna 
frågor. 18 
kvinnor deltog. 

Resultatet visar att 
möjligheten till lugn och ro 
var en viktig del i 
behandlingen.  

Medel

Inget 
strategiskt 
urval.

7 Kovero, C., & Tykkä, 
E.

2002

Finland

Vård i Norden.

Att insjukna i 
bröstcancer.

Syftet med studien var 
att belysa kvinnors 
erfarenheter av vården 
vid bröstcancer.

Kvalitativ studie 
med 
fenomenologiskt 
perspektiv. 
Halvstrukturerade 
intervjuer med 18 
kvinnor.

Resultatet visar att 
osäkerhet, väntan och 
minskad kontakt med 
vårdpersonal ökar psykisk 
stress.

Medel

Inget tydligt 
syfte.
Resultatet är 
svårbegripligt.



Nr Författare 
År 
Land

Tidskrift
Titel

Syfte Metod Resultat Kvalitet
Begränsningar

8 Landmark, B-T., 
Strandmark, M., & 
Wahl, A. 

2002

Norge

Nordic College of 
Caring Science.

Breast cancer and 
experiences of social 
support.

Syftet var att beskriva 
erfarenheten av socialt 
stöd hos kvinnor med 
nydiagnostiserad 
bröstcancer.

Kvalitativ studie 
med grounded 
theory. 
Djupintervjuer med 
tio kvinnor.

Resultatet visar att det 
sociala stödet från 
vårdpersonal är viktigt hos 
kvinnor med bröstcancer.

Hög

9 Remmers, H., 
Holtgräwe, M., & 
Pinkert, C. 

2010

Tyskland

European Journal och 
Oncology Nursing.

Stress and nursing 
care needs of women 
with breast cancer 
during primary 
treatment: A 
qualitative study.

Syftet var att belysa 
kvinnornas specifika 
påfrestningar under 
sjukdomstiden och deras 
förväntningar på 
sjuksköterskan.

Kvalitativ studie 
med tolkande 
inriktning. 
Halvstrukturerade 
intervjuer där 42 
kvinnor deltog.

Resultatet visar att kvinnor 
led mer av psykiska besvär 
än fysiska och önskade 
mer emotionellt stöd.

Medel

Ingen tydlig 
kvalitativ 
metod.
Bias-risk i 
urvalet.

10 Saares, P., & 
Souminen, T. 

2005 

Sverige

European Journal of 
Cancer Care.

Experiences and 
resources of breast 
cancer patients in 
short-stay surgery.

Syftet med studien var 
att få en förståelse för 
vården efter 
bröstcanceroperation.

En kvalitativ 
beskrivande studie 
med 
halvstrukturerade 
intervjuer. Åtta 
kvinnor deltog.

Resultatet visar att kvinnor 
vid korttidsbehandling får 
mycket emotionellt, 
informativt och 
instrumentellt stöd. 

Hög


