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SAMMANFATTNING  
 
Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och varje år 
ställs över 8000 bröstcancerdiagnoser i Sverige. Sjukdomen och dess behandling kan 
leda till många påfrestningar för kvinnorna, både fysiska och psykiska.  
Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser av behandling 
vid bröstcancer. 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga originalartiklar. 
Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån en modifierad granskningsmall. En kvalitativ 
innehållsanalys användes för att bearbeta artiklarnas innehåll som sedan 
sammanställdes till ett resultat.   
Resultat: Utifrån analysen av artiklarna kunde tre olika huvudkategorier presenteras. 
Dessa kategorier var: Upplevelser av biverkningar vid behandling, Psykosociala 
effekter av behandling och Information relaterat till behandling. 
Slutsats: Kunskap och förståelse kring kvinnors upplevelser av 
bröstcancerbehandling kan bidra till att sjuksköterskan tillgodoser kvinnans 
individuella omvårdnadsbehov. För att främja kvinnans hälsa och lindra hennes 
lidande krävs det att de känner delaktighet i sin behandlingsprocess.   
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INLEDNING 
 
Den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor är idag bröstcancer (Nystrand, 2014). 
Sjukdomen kan leda till både fysiska och psykiska påfrestningar. Enligt 
Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor ska 
sjuksköterskan tillgodose patientens psykiska, fysiska, sociala, kulturella och andliga 
omvårdnadsbehov. Anledningen till författarnas intresse för bröstcancer är att båda 
känner kvinnor som drabbats av denna sjukdom. Då antalet bröstcancerdrabbade 
kvinnor är över 8000 per år, kommer sjuksköterskan att någon gång stöta på dessa 
kvinnor i sin yrkesroll. Kunskap om kvinnors upplevelser av att drabbas av 
bröstcancer samt behandlingen och dess följder, kan ge en ökad förståelse hos 
sjuksköterskan och på så vis kan sjuksköterskan ge en professionell och 
individanpassad vård. Detta leder till att sjuksköterskan kan tillgodose kvinnans unika 
omvårdnadsbehov. Genom litteraturstudien hoppas författarna att kunna få en bättre 
inblick i kvinnors upplevelser av behandling vid bröstcancer. 

BAKGRUND 
Bröstcancer – vanligaste cancerformen hos kvinnor 
År 2006 var tumörsjukdomar den andra vanligaste dödsorsaken i Sverige, 25 procent 
av dödsstatistiken (Lindqvist & Rasmussen, 2009). Den vanligaste cancerformen hos 
kvinnor är bröstcancer som utgör cirka 30 procent av alla cancerdiagnoser hos 
kvinnor. Över 8000 bröstcancerdiagnoser ställs varje år i Sverige. Majoriteten är 
kvinnor äldre än 70 år men bröstcancer kan även drabba unga kvinnor samt i vissa 
sällsynta fall män (Nystrand, 2014). Kvinnor som drabbas av bröstcancer vid yngre 
ålder får oftast en mer aggressiv form och som därmed leder till svårare 
behandlingsalternativ (Coyne & Borbasi, 2009). Det finns skilda former av 
bröstcancer som varierar i växtsätt, prognos samt aktivitet och tumören kan sprida sig 
via lymfa och blod. Genom att lymfbanorna går i central riktning och mynnar ut i de 
stora venerna kan cancern på så sätt sprida sig till kroppens olika organ och kan därför 
orsaka sekundera tumörer (Järhult & Offenbartl, 2006). 

Cancer uppkommer då nybildningen av celltillväxten är rubbad och det sker en 
okontrollerbar ökad celltillväxt jämfört med den omgivande vävnaden. Cancercellerna 
har inte någon funktion för kroppen och samverkar då heller inte med omgivande 
vävnad. Det finns både godartade tumörer (benigna) och elakartade tumörer 
(maligna). Vid benigna tumörer är celltillväxten långsam och temporär men vid 
maligna tumörer sker celltillväxten snabbt och är permanent, om man inte hämmar 
tumören (Brehmer-Andersson, 2011). 

Etiologi och prognos vid bröstcancer 
Orsaken till bröstcancer är ännu inte känd, dock finns det tydliga samband mellan 
olika faktorer och bröstcancer såsom ärftlighet, p-piller, tidig menstruationsdebut och 
sent klimakterium (Järhult & Offenbartl, 2006). Det har även visat sig att livsstilen 
har en påverkande faktor. Övervikt och fetma, hög alkoholkonsumtion samt fysisk 
inaktivitet har visat sig öka risken för att drabbas av bröstcancer (Nystrand, 2014). 
Överlevnadstiden har däremot under de senaste tjugo åren kraftigt förbättrats tack 
vare att tumören upptäcks i ett tidigare stadium samt att effektivare behandlingar finns 
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att tillgå (Emslie et al, 2007). Enligt Socialstyrelsen (2013) har femårsöverlevnaden 
för bröstcancerdrabbade kvinnor ökat från cirka 75 procent år 1980 till cirka 87 
procent år 2010 i Sverige. 

Behandling av bröstcancer 
Bröstcancerbehandlingen styrs av ett fastställt vårdprogram som innehåller kirurgi, 
radioterapi, cytotoxisk och hormonell behandling. Dessa kan kombineras med 
varandra eller användas enskilt (Läkemedelsverket, 2011). Behandlingsalternativen 
beror på vilket stadium bröstcancern upptäcks i och hur tumören utvecklar sig (Järhult 
& Offenbartl, 2006). Kirurgi är dock den vanligaste primärbehandlingsformen vid 
bröstcancer (Nystrand, 2014) 

Kirurgisk behandling 
Den kirurgiska behandlingsformen skiljer sig beroende på vilket stadium bröstcancern 
upptäcks i samt tumörens storlek och placering (Nystrand, 2014). Bröstbevarande 
kirurgi innebär att endast den del där tumören är belägen tas bort. Detta används vid 
små cancertumörer. Det är dock viktigt att ha marginal när tumören avlägsnas så att 
den omgivande vävnaden är frisk för att på så sätt undvika återfall (Bergh, Brandberg, 
Ernberg, Fürst & Hall, 2007; Nystrand, 2014). Cirka 60-65 procent av alla kirurgiska 
behandlingar vid bröstcancer utförs med bröstbevarande kirurgi men denna form av 
kirurgi görs enbart om tumören är mindre än tre-fyra centimeter. Vid större tumörer 
eller om tumören har spridit sig till flera delar i bröstet samt om kvinnan själv önskar 
tar man istället bort hela bröstet, även kallat mastektomi (Bergh et al., 2007). Analys 
av det borttagna bröstet görs efter operationen, vilket ger information om tumörtyp 
samt i vilken utsträckning tumören har spridit sig (Nystrand, 2014). 

Strålbehandling – radioterapi   
Strålbehandling vid bröstcancer är ofta ett komplement till kirurgi och syftet är att 
minska risken för återfall samt att döda de cancerceller som möjligen finns kvar i 
bröstet (Nystrand, 2014). Hur och vilka områden som skall strålbehandlas avgörs 
beroende på tumörens utbredning och egenskaper (Bergh et al., 2007). När 
operationssåret efter kirurgin är läkt påbörjas strålbehandling om detta behövs. I de 
fall då även cytostatika ska ges påbörjas strålbehandlingen efter avslutad 
cytostatikabehandling (Bergh et al., 2007; Nystrand, 2014). De kvinnor som 
strålbehandlats efter bröstbevarande kirurgi eller mastektomi har en överlevnadsvinst 
med cirka 5 procent i jämförelse med de kvinnor som enbart genomgått kirurgi 
(Bergh et al., 2007).     

Cytostatikabehandling - cytotoxisk - kemoterapi 
Cytostatika används vid vissa typer av bröstcancer och är ett cellhämmande 
läkemedel. Cytostatikabehandlingen förebygger återfall, behandlar spridningen av 
cancern och kan även användas för att minska tumörens storlek. Minskning av 
tumörens storlek görs då operation inte är möjlig att utföra med en gång eftersom 
tumören kan vara alldeles för stor eller växer på ett sådant sätt där ett kirurgiskt 
ingrepp inte går att utföra (Nystrand, 2014). Cytostatikabehandling i förebyggande 
syfte har visat att överlevnadstiden tydligt förbättrats hos kvinnor som genomgått 
bröstcancerbehandling (Bergh et al., 2007).  

Hormonell behandling 
Många bröstcancertumörer, mellan 70-80 procent, är hormonkänsliga vilket innebär 
att de är beroende av framförallt det kvinnliga könshormonet östrogen. Östrogenet 
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medverkar till att tumören kan växa och för att motverka detta kan antihormoner ges. 
Dessa antihormoner är läkemedel som minskar östrogennivån eller blockerar 
östrogenets effekt så att risken för återfall minskar (Nystrand, 2014). Dock bör man 
vara medveten om att den hormonella behandlingen inte fungerar på alla 
bröstcancerpatienter, även om tumören är hormonkänslig (Bergh et al., 2007). För att 
avgöra om tumören är hormonberoende görs en analys efter operationen (Nystrand, 
2014). Ett hormonpreparat som ofta används vid hormonell behandling är tamoxifen. 
Det har visat sig att om man behandlas med tamoxifen i fem år halveras risken för 
lokalt återfall samt att risken för att avlida på grund av bröstcancer minskas med 25 
procent i jämförelse med om enbart kirurgi och strålbehandling ges (Bergh et al., 
2007).    

Biverkningar av behandling 
Biverkningar såsom ökad trötthet och smärta kan förekomma vid adjuvanta (botande) 
behandlingar. Psykiska biverkningar som förekommer kan vara rädsla, nedstämdhet, 
och ångest (Browall et al. 2008). Kvinnor som genomgår bröstcancerbehandling kan 
även gå upp i vikt och den fysiska funktionen kan därmed påverkas negativt (Helms, 
O´hea & Corso, 2008).  
 
Biverkningar vid cytostatikabehandling är dosberoende samt relaterat till preparatval 
och kan till exempel vara håravfall (Bergh et al., 2007; Läkemedelsverket, 2011), 
försvagat immunförsvar som medför risk för infektioner (Bergh et al., 2007), kognitiv 
nedsättning samt trötthet och klimakteriebesvär (Bergh et al., 2007; Downie, Mar Fan, 
Houédé-Tchen, Yi & Tannock, 2006). Hormonell behandling har mildare 
biverkningar jämfört med cytostatikabehandling och kan till exempel vara 
menstruationsrubbningar, klimakterieliknande symtom samt att det kan finnas risk för 
att bilda blodproppar (Läkemedelsverket, 2011). Kvinnor som genomgår operation 
kan få nedsatt immunförsvar samt svullnader kring operationssåret. Biverkningar som 
strålbehandling kan ge är ömhet och rodnad inom det område som har strålats. Detta 
varierar dock mellan olika kvinnor och försvinner ofta några veckor efter den 
avslutande strålbehandlingen. Vid strålbehandling finns det även en ökad risk för att 
utveckla hjärtinfarkt och lungcancer i och med att det är svårt att helt avgränsa 
strålningen till det området som är avsett att strålas (Bergh et al., 2007).   

Kriser 
Kris kan definieras som hastig och oväntad förändring, avgörande vändning eller 
kritisk rubbning. Kris kan uppkomma vid sjukdom, död eller andra katastrofer och 
dessa oundvikliga händelser har människan försökt att bemästra i alla tider (Cullberg, 
2006). I dagens samhälle menar man att den drabbades yttre livssituation har 
avgörande betydelse för bearbetning av krisen. Praktisk hjälp samt allmänt stöd från 
närstående och vänner är viktiga faktorer för att den drabbade ska ha möjligheten att 
återhämta sig och kunna gå vidare (Cullberg, 2003).   
 
Krisförloppet är en process som kan delas in i fyra faser: chockfasen, reaktionsfasen, 
bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Chockfasen träder in vid det akuta skedet 
och innebär att personen är fullständigt upptagen att orientera sig i tillvaron. Allt kan 
kännas helt kaotiskt inombords, vilket gör det svårt för individen att förstå vad som 
händer. När den kaotiska händelsen sedan övergår i att förorsaka stor smärta inleds 
reaktionsfasen. Försvarsmekanismer såsom förtvivlan, ångest, sömnstörningar, 
aptitstörning samt kroppsliga reaktioner träder då in. Efter sex månader till ett år 
påbörjas sedan bearbetningsfasen som innebär att den drabbade bearbetar händelsen 
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och dess skada. När individen gått igenom bearbetningsfasen inträder 
nyorienteringsfasen som innebär att smärtan eller den obehagliga upplevelsen 
försvunnit eller helt blivit under kontroll (Cullberg, 2003). Många kvinnor beskriver 
förloppet i dessa fyra faser, men det kan variera hur länge kvinnorna befinner sig i 
varje fas samt i vilken ordning faserna kommer i. Alla kvinnorna går heller inte 
igenom alla faser och ibland kan man befinna sig i flera faser samtidigt (Bergh et al. 
2007).  

Copingstrategier  
Coping innebär olika strategier som används för att undvika negativa konsekvenser 
och som hjälper oss att bevara självbilden och den kroppsliga integriteten. Coping är 
ett sätt att finna mening i svåra situationer och är viktigt för att hålla kontrollen över 
de problem som uppstår och som vi konfronteras med (Kalfoss, 2011). 
Cancerdrabbade kan hämmas i sitt dagliga liv av biverkningar som en följd av 
behandlingen och kvinnorna kan känna att bieffekterna tar över kontrollen, men att 
umgås med andra patienter i liknande situation kan bryta fokuseringen på sjukdomen 
och dess bieffekter. Detta kan skapa en paus ifrån vardagen och kvinnorna kan känna 
en känsla av normalitet samt skapa en bekymmersfri stund. Ett annat sätt att hantera 
och minimera biverkningarnas betydelse är för kvinnorna att utföra vardagssysslor 
och på så sätt upprätthålla någon form av ”normalt” liv (Pedersen, Koktved & 
Nielsen, 2013).  
 
Alla individer skapar sin egen copingstrategi för att hantera utmaningar som uppstår i 
vardagen. Lazarus menar dock att det finns tre huvudstrategier inom coping. Dessa är 
problemfokuserad coping, emotionsfokuserad coping och meningsskapande coping. 
Problemfokuserad coping innebär att individen vill lösa ett problem, förändra en 
påfrestande situation eller förändra sig själv så att denne kan förhålla sig till 
problemet på ett bättre sätt. Emotionsfokuserad coping innebär att individen vill 
påverka sina upplevelser av situationer vilket kan innebära att denne tolererar, 
förändrar eller minskar intensiteten av sina känslor så att man kan skapa kontroll över 
situationen. Meningsskapande coping innebär att individen vill finna en positiv 
mening i påfrestande situationer. De flesta individer använder sig av alla tre 
copingstrategierna i en och samma situation dock kan kvinnor använda sig av mer 
emotionsfokuserade strategier (Kalfoss, 2011; Lazarus & Folkman, 1984).  

TEORETISK REFERENSRAM 
 
Studien grundar sig på ett vårdvetenskapligt synsätt där människa, samhälle, hälsa och 
vårdande är grundläggande begrepp. Vetenskapen innebär att stärka individens 
hälsoprocesser och målet är att främja hälsa och lindra lindande. Kärnan i 
vårdvetenskapen är det så kallade patientperspektivet, där patientens livsvärld är 
utgångspunkten. Detta innebär att som vårdare kunna förstå hur patienten upplever 
hälsan, lidandet och välbefinnandet samt även kunna förstå individens livssituation. 
Patientperspektivet kan också definieras som ett livsvärldsperspektiv och där hälsa, 
sjukdom och vårdande kan påverka individens livssituation och därmed påverka 
livskvalitén (Dahlberg & Segesten, 2010). I litteraturstudien kommer följande 
begrepp, som har sin grund i den vårdvetenskapliga teorin, att belysas. 
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Delaktighet 
Delaktighet är ett fenomen som är högst individuellt men inom vårdvetenskapen 
definieras detta fenomen som att patienten ska ha möjligheten att påverka sin 
hälsoprocess. Vårdvetenskapen anser att patienten är expert på sin hälsosituation 
medan vårdaren har generell kunskap. För att vården ska bli vårdande krävs det att 
vårdaren och patienten samspelar och att vårdaren ger utrymme och respekterar 
patientens delaktighet. Information är grunden för att delaktighet ska kunna skapas, 
dock måste informationen ges på individanpassad nivå (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Vilken information som ges samt hur den ges till bröstcancerpatienter är avgörande 
för hur kvinnorna ska kunna bearbeta beskedet samt för att kunna vara delaktiga i sin 
vårdprocess och beslutstagandet. Bearbetningsprocessen påbörjas först när 
information om sjukdomen och dess innebörd samt de behandlingsalternativ som 
finns ges till patienten (Bergh et al., 2007). En annan avgörande faktor för att en 
patient ska känna delaktighet är vårdpersonalens förhållningssätt. I mötet med 
patienten har vårdpersonalens hållning en avgörande betydelse, då de kan stärka 
patienten att få inflytande över sin situation. Dålig hållning från vårdpersonal 
gentemot patienten kan skapa negativ energi och hindrar då patientens rätt till 
delaktighet (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2009). En god vårdrelation, som skapas 
genom adekvat information och professionell förhållningssätt, mellan vårdpersonal 
och patient är en förutsättning för att patienten skall känna tillit, förtroende och 
trygghet i sin vårdmiljö (Admi, Zohar & Rudner, 2011)  

Hälsa och välbefinnande  
Hälsa och välbefinnande är individuellt för alla individer och kan upplevas olika då 
välbefinnande är en subjektiv känsla. Trots sjukdom kan människan ändå uppleva 
både hälsa och välbefinnande, likaså kan en individ som inte drabbats av sjukdom ha 
frånvaro av hälsa och välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Hälsa och 
välbefinnande innefattar både fysisk och psykisk hälsa och kan påverkas av yttre och 
inre faktorer och styrs av olika händelser i livet (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 
2009). För att kunna skapa hälsa och välbefinnande, krävs det att individen upplever 
mening och sammanhang till livet. Vad som är meningsfullt för en person är 
individuellt, dock lever vi alla i ett sammanhang. Sammanhang kan definieras som 
den värld vi dagligen lever i och kan upplevas i en gemenskap med andra människor 
och kan till exempel vara närheten till sina närstående. Att vara nära sin familj och 
vänner kan skapa mening för vissa människor. Huruvida individen känner 
meningsfullhet kan variera från en tid till en annan, då olika livshändelser påverkar 
hur personen ser på vad som är meningsfullt i stunden. Drabbas man av sjukdom, 
såsom bröstcancer, kan det man ansåg som meningsfullt innan diagnosen förändrats 
och istället kan individen hittat meningsfullhet i livet på något annat sätt (Dahlberg & 
Segesten, 2010). För att främja hälsa och lindra lidande för bröstcancerdrabbade 
kvinnor krävs det att vårdpersonal är öppen och lyhörd för individens unika behov så 
att det kan skapas ett hälsofrämjande för patienten (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 
2009). 

Lidande 
Inom vårdvetenskapen menar man att lidandet hör till livet. Lidandet är inte bara 
något vi råkar ut för utan har en djupare innebörd då det formar oss likaväl som vi 
formar lidandet. Lidandet påverkar hela individen, det vill säga den fysiska kroppen, 
själen, andliga aspekten samt det sociala och samspelet med andra människor 
(Wiklund, 2009). Sjukdom och olika defekter som orsakar smärta kan väcka lidande i 
form av livslidande där det inte bara är smärtan som är problemet utan rädsla och 
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andra känslor eller tankar som är kopplade till individens livsvärld. Livslidande kan 
även uppstå när en nära anhörig går bort, vilket är oundvikligt och kan finnas med en 
resten av livet (Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2009). 
 
Att som individ hamna i en situation som innebär lidande kan som sagt ses som ett 
naturligt fenomen vilket hör till livet. Lidande kan beskrivas olika av olika människor 
men ett lidande som uppstår i relation till sjukdom och adekvat behandling kan kallas 
sjukdomslidande (Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2009). Sjukdomslidandet kan även 
vara kopplat till symtomen som sjukdomen ger samt de biverkningar som 
behandlingen medför. Som sjukvårdspersonal till bröstcancerdrabbade kvinnor är det 
viktigt att se till varje individ, dennes upplevelse och erfarenhet av sitt lidande och 
inte objektifiera kriterierna för ett visst lidande (Wiklund, 2009). Vården har ett 
ansvar för att lindra detta lidande och främja patientens hälsoprocesser. Om 
sjuksköterskan misslyckas med att lindra lidandet kan det istället uppstå ett 
vårdlidande som då innebär ett lidande relaterat till vården (Dahlberg & Segesten, 
2010). Bröstcancerdrabbade kvinnor kan uppleva lidande i alla dessa former. Det kan 
handla om de biverkningar som behandlingen medför och som kan innebära både ett 
sjukdomslidande, kopplat till sjukdomen och dess behandling, och ett livslidande på 
grund av till exempel ett förlorat bröst som kan uppstå efter behandlingen. Brist på 
information från vårdpersonal kan till exempel leda till att kvinnorna inte känner sig 
delaktiga i sin vårdprocess och därmed istället utveckla ett vårdlidande (Bergh et al., 
2007).  

PROBLEMFORMULERING 
 
År 2006 var tumörsjukdomar 25 procent av Sveriges dödsstatistik där bröstcancer är 
den vanligaste cancerformen hos kvinnor, cirka 8000 kvinnor drabbas varje år i 
Sverige. Trots bättre prognoser senaste åren, tack vare att framsteg gjorts gällande 
behandling samt diagnostisering där tumören upptäcks i tidigare och mer 
behandlingsbart skede, är sjukdomen allvarlig och innebär för många kvinnor en 
hastig förändring som hotar individen. Kvinnorna hamnar i en oviss situation där 
deras kamp för överlevnad innebär att de måste gå igenom behandlingar med svåra 
biverkningar som har negativ påverkan på deras livskvalité. Behandlingens 
biverkningar kan innebära lidande för bröstcancerdrabbade kvinnor där 
sjuksköterskans förhållningssätt är avgörande för att skapa delaktighet i deras 
hälsoprocess. I syfte att lindra lidandet kan kvinnorna använda olika copingstrategier 
för att bevara självbilden samt hantera krisen som uppstår i samband med sjukdomen 
och behandling. Patientperspektivet eller livsvärldsperspektivet menar att vårdandet 
påverkar individens livssituation och därmed även livskvalitén. Författarna anser 
därför att det är av stor vikt att kvinnornas egna upplevelser av bröstcancerbehandling 
beskrivs. Målet med detta är att sjuksköterskan ska kunna ta del av detta i syfte att 
kunna tillgodose adekvat och anpassad vård där delaktighet främjas och 
patientautonomin beaktas.  

SYFTE 
 
Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser av behandling vid 
bröstcancer. 
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METOD 
 
I denna litteraturstudie användes en kvalitativ ansats då detta ansågs lämpligast för att 
få fram upplevelser av bröstcancerbehandlade kvinnor. Metoden används för att 
studera fenomen, såsom upplevelser, och målet är att få förståelse för individens 
subjektiva upplevelser utifrån dennes eget perspektiv (Forsberg & Wengström, 2013; 
Polit & Beck, 2012).  

Datainsamling 
Tidigare forskning låg som grund för litteraturstudien och utgjordes av vetenskapliga 
artiklar inom det valda ämnet. De vetenskapliga artiklarna söktes i olika databaser 
som var relevanta för ämnet. Databaserna valdes efter att författarna haft konsultation 
med en bibliotekarie som känner väl till olika databasers ämnesområde och 
indexeringssätt. Databassökningen genomfördes med hjälp av ämnesordsökning och 
kombinerades med fritextsökning för att försäkra sig att relevant material för studien 
inte uteblir (Frosberg & Wengström, 2013). 

Urvalsförfarande 
Tio vetenskapliga originalartiklar togs fram i databaserna, PsycInfo och Cinahl, som 
analyserades och sedan sammanställdes till ett resultat (Bilaga 1). Databaserna valdes 
på grund av att de är mest relevanta för studiens syfte då de inriktar sig på omvårdnad 
och medicin. Sökningar gjordes också i databasen PubMed, som även den innehåller 
forskning inom medicin och omvårdnad, men de artiklar författarna hittade där som 
kunde vara relevanta för studien fanns även i antingen Cinahl eller i PsycInfo. Utifrån 
den medicinska ämnesordlistan (thesaurus) söktes ämnesord upp, för att sedan 
användas för att hitta artiklar som stämde överens med studiens syfte. Ämnesord 
såsom: Breast Neoplasms, Coping, Experinces, Information Needs, Support, Patient 
Attitudes och Treatment, användes för att avgränsa antalet träffar och som 
kombinerades med fritextsökningar för att därmed kunna få ett så relevant resultat 
som möjligt (Bilaga 2). Sökträffarna analyserades genom att läsa igenom abstract och 
sedan valdes de artiklar som hade god kvalité och som bäst stämde överens med 
litteraturstudiens syfte (Frosberg & Wengström, 2013). ). Författarna skapade eget 
poängsystem med hjälp av Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) checklista för 
kvalitativa artiklar för att kvalitetsbedöma artiklarna (Bilaga 3). 
 
Inklusionskriterier för litteraturstudien var att artiklarna skulle vara vetenskapliga 
kvalitativa originalartiklar, högst åtta år gamla (fr.o.m. 2006), primärkällor, 
vetenskapligt granskade (Peer-Reiwed), handla om kvinnor som genomgått 
bröstcancerbehandling samt att de var skrivna på engelska. Endast artiklar vars studier 
utgick från industrialiserade länder inkluderades då vården i dessa länder har liknande 
förutsättningar. Exklusionskriterierna var artiklar vars studier inte genomgått en etisk 
granskning, tidskrifter som inte var granskade enligt Ulrichsweb samt artiklar som 
inte fanns i databaserna som full text. Även artiklar som handlade om kvinnor under 
arton år samt män med bröstcancer exkluderades då dessa inte passade in i studiens 
syfte.         

Dataanalys 
En kvalitativ manifest innehållsanalys användes för att analysera de valda artiklarna. 
Denna analys används för att systematiskt hitta relevant data och bearbeta innehållet 
för att lättare hitta teman eller kategorier och identifiera mönster eller fenomen. 
Analysen används särskilt inom beteendevetenskap, humanvetenskap eller 
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vårdvetenskap (Forsberg & Wengström, 2013). Manifest innehållsanalys innebär att 
innehållet beskrivs utan att några tolkningar görs och formuleras på en beskrivande 
nivå i kategorier (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012).  
 
Artiklarna analyserades genom att båda författarna läste igenom hela artiklarna för att 
förstå och få en överblick av innehållet. Därefter diskuterades detta och innehållet 
sammanfattades. Viktiga meningsenheter plockades ut och kondenserades, det vill 
säga att texten görs kortare och lätthanterlig utan att väsentligt innehåll försvinner.  
De kondenserade meningsenheterna abstraherades, vilket innebär att etiketter eller 
koder sattes på kondenseringen som kort redogjorde dess innehåll. Koder med 
liknande innehåll blev en underkategori och sedan slogs liknande underkategorier 
ihop till huvudkategorier som utgjorde studiens resultat (Lundman & Hällgren-
Graneheim, 2012).  
 
Tabell 1. Exempel på analys. 
 
Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Underkategori  Kategori 

Alla kvinnor 
rapporterade 
otillräcklig 
information gällande 
de kognitiva 
bieffekterna av 
kemoterapi från deras 
onkologteam eller 
supportgrupper.   
 

Kvinnorna 
rapporterade 
otillräcklig 
information 
gällande 
bieffekter av 
kemoterapi. 
 

Otillräcklig 
information. 

Information om 
biverkningar. 

Information 
relaterat till 
behandling. 

 

Forskningsetiska överväganden  
Litteraturstudien utgick från Helsingforsdeklarationens (2013) riktlinjer, där etiska 
aspekter beaktas. Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) får forskning enbart göras 
om den grupp som ingår i studien eventuellt drar nytta av de resultat som 
framkommer. Detta krav anses uppfyllt i och med att författarna har förhoppning om 
att studiens resultat ska beskriva kvinnors egna upplevelser och att detta ska generera 
att deras behov bemöts i enlighet med sjuksköterskans kompetensbeskrivning. Vidare 
menar Helsingforsdeklarationen (2013) att nyttan med forskningen som genomförs 
ska överväga eventuella risker. Författarna använder sig av redan publicerade artiklar, 
vilka har godkänts av etiska kommittéer, och bedömer därmed att materialet är etiskt 
försvarbart. Författarna har strävat efter att inte förvränga resultatet utan försökt 
återge innehållet av materialet som analyserats på ett korrekt och rättvist sätt och var 
även medvetna om sin förförståelse och värderingar samt vilken påverkan detta kan 
ha på resultatet (Forsberg & Wengström, 2013). Författarna berättade för varandra om 
sina tidigare erfarenheter och tankar kring ämnet och detta underlättade för de att vara 
medvetna om samt tygla sin förförståelse och på så sätt höll sig författarna så textnära 
och objektiva som möjligt i sin textanalys. 
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RESULTAT 
	  
 
Utifrån analysen av de tio vetenskapliga artiklarna kunde tre olika kategorier urskiljas 
och presenteras i resultatet med tillhörande underkategorier. Dessa kategorier 
redovisas överskådligt i en tabell nedan.  
 
Tabell 2. Kategoriöversikt. 
 
Kategori Underkategori 
Upplevelser av biverkningar vid 
behandling 
 
 
 

- Kognitiv funktion 
- Trötthet  
- Utseendeförändringar 
- Fertiliteten och sexualiteten  

 
Psykosociala effekter av 
behandling 
 

- Rädsla för återfall och oro för framtiden 
- Positiva effekter av behandling 

 
Information relaterat till 
behandling 
 

- Information om biverkningar 
- Upplägget av information 

 

Upplevelser av biverkningar vid behandling 
 
Den kroppsliga förändringen var en stor utmaning för kvinnor som genomgått 
behandling av bröstcancer. Både under och efter behandling uppstod biverkningar 
som påverkade kvinnornas livskvalité. De mest framträdande biverkningarna var 
minskad kognitiv funktion, trötthet (Cappiello, Cunningham, Knobf & Erdos, 2007; 
Munir, Burrows, Yarker, Kalawsky & Bains, 2010; Myers, 2012; Oxald, Wade, 
Hallsworth & Koczwara, 2008; Vilhauer, 2008) samt de utseendeförändringar som 
var en följd av behandlingen (Klaeson, Sandell & Berterö, 2011; Oxald, Wade, 
Hallsworth & Koczwara, 2008; Vilhauer, 2008).  

Kognitiv funktion  
De kognitiva förändringarna kunde vara att korttidsminnet försämrats samt att 
kvinnorna hade svårt att koncentrera sig (Cappiello et al., 2007; Munir et al., 2010; 
Myers, 2012). Vid det försämrade korttidsminnet kunde kvinnorna ha svårt att komma 
ihåg var de lagt saker såsom nycklar, mobil och pengar samt att de kunde komma på 
sig själva med att befinna sig i ett rum utan att egentligen minnas varför de kommit 
dit eller vad de skulle göra där. Många kvinnor hade även svårt med att hitta de ord de 
sökte, svårt att avsluta meningar, glömde bort till exempel namnen på personer och 
svårt att komma ihåg vad de redan sagt och inte sagt. En kvinna berättade att hon 
kunde fråga sina barn om de hade borstat tänderna flera gånger eftersom hon hela 
tiden glömde bort att hon redan frågat (Myers, 2012).  
 
En annan kvinna uttryckte att hon inte var kapabel att betala räkningarna längre då 
hon hade svårt att koncentrera sig, vilket medförde att hennes make fick ta över 
ansvaret (Myers, 2012). Kvinnorna upplevde att de kognitiva biverkningarna efter 
behandling påverkade arbetet, dock var många kvinnor angelägna om att återgå till 
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arbetet så snabbt som möjligt för att komma tillbaka till det “normala”. De kunde 
tveka på sin kognitiva förmåga och om de skulle klara alla arbetsuppgifter. Bieffekter 
som påverkade arbetet negativt var koncentrationssvårigheter, minnesproblem, 
svårigheter med att organisera arbetsuppgifter samt att ta snabba beslut. Detta gjorde 
även att kvinnorna fick sämre självförtroende i och med att de var rädda för att visa 
sig vara långsamma vilket därmed påverkade arbetsprestationen (Munir et al., 2010; 
Myers, 2012).  
 

“I found it very difficult to concentrate at work and I mean I read thing over 
and over again and then I’m thinking, what was all that about and just have to 
start again, so I am finding that more difficult than before any treatment” 
(Munir et al., 2010, s. 1367).  

Några av kvinnorna fick reducerad arbetstid under behandlingen samt vissa var 
tvungna att helt sluta jobba på grund av behandlingens bieffekter (Elmir, Jackson, 
Beale, & Schmied, 2010; Munir et al., 2010).   

Trötthet 
En mycket framträdande biverkning av behandlingen var för de flesta kvinnorna 
trötthet, både under och efter behandling (Cappiello et al., 2007; Myers, 2012; Tighe, 
Molassiotis, Morris, & Richardson, 2011). Tröttheten kunde påverkas av 
sömnsvårigheter som var en följd av den psykiska stressen av rädslan för återfall 
(Cappiello et al., 2007). Kvinnorna pekade på att tröttheten gjorde det svårare att 
engagera sig i sociala aktiviteter och relationer samt att både personligheten och 
självkänslan påverkades negativt (Tighe et al., 2011; Vilhauer, 2008). Tröttheten 
försvårade också kvinnornas vardag (Oxald et al., 2008; Tighe et al., 2011; Vilhauer, 
2008) och ett år efter behandlingen kunde kvinnorna fortfarande känna av att de var 
mer trötta än vad de hade varit innan behandlingen (Cappiello et al., 2007). 
 

“The fatigue never stopped. I still get tired . . . still have a lot of side effects . . 
. . The fatigue was overwhelming. I mean, you expect to not feel good during 
treatment . . . you expect to have problems, but when you are done with 
treatment, you expect it to get better” (Cappiello et al., 2007, s. 283).  

Utseendeförändringar  
Den förändrade kroppen som behandlingen av bröstcancer kan medföra innebär en del 
förändringar hos kvinnans syn på sig själv. De främsta bieffekterna av behandling 
som påverkar utseendet var håravfall och ett ändrat utseende på bröstet efter 
operation. Kvinnorna kunde känna sig mindre feminina (Elmir et al., 2010; Oxald et 
al., 2008; Tighe et al., 2011; Vilhauer, 2008) samt att deras självkänsla och livskvalité 
påverkats och identiteten ändrats på grund av det förändrade utseendet (Oxald et al., 
2008; Tighe et al., 2011). Många kvinnor som genomgått mastektomi var obekväma i 
situationer där man skulle klä av sig bland okända människor som till exempel 
badplatser. De hade svårt att identifiera och acceptera sin “nya” kropp (Kleason et al., 
2011).  
 
Smärta och fysisk påfrestning var symtom som kunde förekomma hos kvinnor som 
genomgått operation och detta kunde kvarstå upp till ett år efter behandling 
(Cappiello et al., 2007). Även att vara attraktiv för sin partner diskuterades och ansågs 
som ett problem. Det fanns också en viss rädsla hos en del kvinnor för att gå in i en 
relation på grund av sitt förändrade utseende (Elmir et al., 2010; Oxald et al., 2008).  
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“...I didn’t know how I was going to look like... I just used to think well if I go 
out with anybody new and it looks like it is going to lead to a long term 
relationship, I didn’t know if I am going to be able to get undressed in front of 
them...how can I take my top off in front of anybody that is a new partner... 
“(Elmir et al., 2010, s. 2535). 

En annan faktor som påverkade kvinnornas självförtroende var viktökningen som 
förekom hos vissa kvinnor i samband med behandling. Att behöva köpa större 
klädstorlekar än tidigare medförde att kvinnornas självkänsla minskades och därmed 
upplevelsen av att vara feminina (Cappiello et al., 2007; Kleason et al., 2011; 
Vilhauer, 2008). Klädvalet kunde även påverka kvinnorna som genomgått operation, 
då de var tvungna att anpassa kläderna till att enbart ha ett bröst (Oxald et al., 2008).  

Fertiliteten och sexualiteten   
Kvinnans sexualitet och sexuella funktion påverkades hos vissa kvinnor efter 
bröstcancerbehandlingen (Cappiello et al., 2007; Elmir et al., 2010; Vilhauer, 2008). 
Många kvinnor som levde i en relation var fortfarande sexuellt aktiva men upplevde 
inte samma känsla av sexuell attraktion till sin partner och detta hade en negativ 
effekt på hur de såg på sin kvinnlighet (Elmir et al., 2010; Kleason et al., 2011). En 
annan biverkning av behandlingen var att komma in i ett tidigt klimakterium som 
också påverkade kvinnorna negativt (Oxald et al., 2008; Kleason et al., 2011). Äldre 
kvinnor kunde lättare acceptera förändringen på grund av att deras vänner också 
kommit in i klimakteriet. Yngre kvinnor hade däremot svårare att acceptera 
förändringen och de kunde känna sig gamla (Kleason et al., 2011). Vid behandling av 
bröstcancer kan kvinnans fertilitet påverkas vilket gjorde att kvinnorna kände sig 
osäkra på hur detta skulle påverka deras liv. Kvinnorna upplevde att läkarna 
fokuserade på att bota cancern och att den primära uppgiften var att rädda liv medan 
att bevara kvinnans fertilitet istället blev den sekundära uppgiften (Corney & 
Swinglehurst, 2013) 

“Surgery was next, first, a double mastectomy with reconstruction straight 
away and then six weeks to heal and then you go and see the oncologist which 
was when all the fertility stuff first came up, so that was at least 3 months” 
(Corney & Swinglehurst, 2013, s. 22). 

Psykosociala effekter av behandling  
 
Behandlingen av bröstcancer medförde många känslomässiga och psykiska 
påfrestningar för kvinnorna och de mest framträdande känslorna var osäkerhet 
(Cappiello et al., 2007; Elmir et al., 2010; Oxald et al., 2008), ångest och oro för 
framtiden, rädsla för återfall (Allen, Savadatti & Gurmankin Levys, 2009; Cappiello 
et al., 2007; Oxald et al., 2008; Vilhauer, 2008) samt minskat självförtroende (Munir 
et al., 2010).  

Rädsla för återfall och oro för framtiden 
Den mest psykiska påfrestningen var rädslan för återfall och som kunde vara i ett år 
efter behandling. Rädslan och oron för återfall ledde till ångest. Ångesten kunde vara 
ihållande och finnas kvar i upp till ett år efter behandling medan förändringar i 
humöret och nedstämdheten minskade över tid (Allen et al., 2009; Cappiello et al., 
2007; Elmir et al., 2010).  
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“Thoughts and fears about recurrence were common and these things create a 
great deal of anxiety. . . . They are hard to experience. I have young children, 
and I was worried about the future. . . . What if I get this again, will I have the 
strength to do more? . . . What if it is somewhere else?” (Cappiello et al., 
2007, s. 286). 

Efter avslutad behandling upplevde även vissa kvinnor en känsla av oro för framtiden, 
vilket tog sig i uttryck i form av att känna sig “lost”, tom och/eller rädd (Oxald et al., 
2008). Många kvinnor blev frustrerade av att livet inte var densamma som tidigare 
samt att de upplevde att de hade svårare att hantera stress och att deras självförtroende 
hade minskat. Kvinnorna betonade att de ville bli “normala” igen och inte bli 
behandlad som sjuk från familj, vänner samt arbetskollegor, vilket även påverkade 
dem att återgå till arbetet så snart det var möjligt (Allen et al., 2009; Munir et al., 
2010; Tighe et al., 2011; Vilhauer, 2008).  
 

“Trying to get back to as “normal” as possible and trying to get people to not 
treat you like a leper. You know, like you want your friends to just treat you 
normal and not worry like they have to walk on eggshells or anything. You 
want your old self back, but you can’t ever have that. But you just want to be 
treated like you were precancer, and it’s hard for people to do that” 
(Cappiello et al., 2007, s. 287). 

Positiva effekter av behandling 
Många kvinnor menade att cancerbehandlingen faktiskt kunde medföra att de ville 
njuta av livet utan att oroas för återfall. Att ha genomgått bröstcancerbehandlingen 
medförde en personlig utveckling hos kvinnorna som innebar att dessa ville ta vara på 
tiden, hjälpa andra samt leva ett hälsosammare liv vad det gällde träning och kost 
(Allen et al., 2009; Oxald et al., 2008). Kvinnorna pekade även på att en positiv effekt 
som var en följd av behandlingen kunde vara att de fick en balans i livet, både i 
arbetet och i familjelivet (Tighe et al., 2011).  

Information relaterat till behandling 
 
Många kvinnor uttryckte att de fick otillräcklig information om behandlingens 
påverkan på kroppen i allmänhet och en del kvinnor pekade på särskilda områden som 
till exempel kognitiva biverkningar eller påverkan på fertiliteten. En del kvinnor fick 
ingen information alls och andra menade att den var bristfällig eller otillräcklig 
(Corney & Swinglehurst, 2013; Munir et al., 2010; Myers, 2012; Tighe et al., 2011). 
Även upplägget var en del kvinnor kritiska till, då det var svårt att ta till sig 
informationen. De menade att det blev för mycket med en gång och eftersträvade 
istället mer detaljerad information där de kunde få svar på sina följdfrågor i lugn och 
ro (Cappiello et al., 2007). 

Information om biverkningar 
Vissa kvinnor upplevde att de inte fick information om behandlingens påverkan på 
fertiliteten och andra fick själva ta upp frågan för att få den. Kvinnorna som fick 
information om att behandlingen kan leda till barnlöshet skilde sig då vissa fick den i 
samband med diagnosen medan andra fick informationen efter behandlingen (Corney 
& Swinglehursts, 2013). Kvinnorna pekade på att de fick ingen eller bristfällig 
information, både verbalt och skriftligt, om behandlingens kognitiva bieffekter och att 



	   13	  

de menade att kognitiva biverkningarna efter behandlingen kom i större omfattning än 
vad de hade väntat sig. Kvinnorna menade att bättre information hade gjort att de 
hade haft mer förståelse för förändringarna och att det hade varit lättare att handskas 
med biverkningarna (Munir et al., 2010). 

Upplägget av information 
Nästan alla kvinnor upplevde behov av mer information och de var även missnöjda 
med upplägget av hur denna gavs som ofta var i samband med sista behandlingen. De 
menade att vårdpersonalen borde bokat in ett möte, helst med en sjuksköterska, för att 
lättare kunna fokusera och på så sätt grundligt gå igenom detaljerna om vad som 
väntade patienten den kommande tiden efter behandlingen (Cappiello et al., 2007).  
 

“I think scheduling an appointment with a nurse rather than a doctor, to just 
sit down and go through the next year, the next 2 years . . . really draw it out . 
. . what to expect in the future and what needs to be done. . . . That would be 
very helpful” (Cappiello et al., 2007, s. 287). 

Många kvinnor fick ingen information om vad det innebär att överleva diagnosen 
efter behandlingen. Av de kvinnor som fick information uppger flera att den var 
otillräcklig, de menar att vårdpersonalen svarade om patienterna själva ställde frågor 
men att informationen som gavs när de slutade med behandlingen var mer ytlig 
jämfört med den grundliga genomgången de fick när de skulle börja med 
behandlingen. En del kvinnor som gick upp i vikt efter behandlingen pekade på att de 
var oförberedda på detta och de önskade sig att de hade fått mer information samt vad 
de kunde göra för att förebygga eller minska viktökningen (Cappiello et al., 2007). 
Många kvinnor belyste även att det var viktigt att även ta upp fördelarna som kommer 
med bröstcancern/bröstcancerbehandling så att informationen inte blir ensidigt 
negativ (Allen et al., 2009; Oxald et al., 2008). 

DISKUSSION 
 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser av behandling vid 
bröstcancer. I resultatet framkom det att bröstcancerbehandling innebär en svår 
process som påverkar kvinnornas livskvalité negativt på många aspekter. 
Biverkningar som var en följd av behandlingen kunde vara kognitiva förändringar, 
ökad trötthet, utseendeförändringar samt påverkan på fertiliteten och sexualiteten. 
Även psykosociala effekter såsom rädsla för återfall och oro för framtiden var 
framträdande i resultatet och som kunde vara både under och efter behandlingen. 
Många kvinnor upplevade att de inte fick tillräckligt med information om 
behandlingens påverkan på kroppen samt att de eftersträvande att upplägget av 
informationen skulle ges på ett bättre sätt och inte enbart i samband med sista 
behandlingen.  

Metoddiskussion  
 
En litteraturstudie användes med en kvalitativ ansats för att få fram kvinnors 
upplevelser av behandling vid bröstcancer. Denna metod anses lämpligast till studiens 
syfte då Forsberg och Wengström (2013) beskriver metoden som användbar vid 
kvalitativa undersökningar där man vill få fram en djupare innebörd av individens 
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subjektiva upplevelser. Vid kvantitativa studier är forskarens syfte att kvantifiera, se 
samband, förutsäga och förklara. I denna forskningsansats vill forskaren vara objektiv 
och neutral för att undvika att studiens resultat påverkas av förutfattade meningar. Det 
har länge diskuterats vilken av ovanstående ansats som är lämpligast för 
omvårdnadsforskningen men idag har man enats om att forskningsfrågan styr 
metodvalet. Därmed användes kvalitativ forskning eftersom studiens syfte var att 
förstå kvinnors upplevelser av behandlingen vid bröstcancer (Ibid.). 
 
En litteraturstudie användes för att besvara forskningsfrågan genom att gå igenom 
aktuell forskning som är relevant för studiens syfte. Tidigare forskning, i form av 
artiklar, ligger som grund till studiens resultat. En litteraturstudie används för att på 
ett effektivt sätt besvara kliniska frågor, till exempel vad som är effektivast vid en viss 
åtgärd eller behandling eller om en rekommenderad åtgärd kan stödjas vetenskapligt 
(Forsberg & Wengström, 2013). En intervjustudie hade också varit lämpligt för 
studien, då det hade kunnat ge svar på mer exakta frågeställningar, men enligt 
Helsingforsdeklarationen (2013) krävs det att forskning på människor utförs etiskt 
och vetenskapligt. Forskaren ska ha utbildning, kompetens och lämpliga 
kvalifikationer för att på ett säkert och effektivt sätt genomföra intervjun. Författarna 
bedömde att de inte uppfyller dessa krav och uteslöt därmed att göra en intervjustudie. 
Studiens resultat skulle även kunna ha baserats på självbiografiböcker men eftersom 
sjuksköterskans ska vara uppdaterad inom omvårdnadsforskningen (Socialstyrelsens, 
2005) bedömde författarna att vetenskapliga artiklar är mer pålitliga än 
självbiografiböcker som inte har gått igenom en expertgranskning.  
 
Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det lämpligt att ta hjälp av en bibliotekarie 
som känner till databasernas funktion och indexeringssätt för att på så sätt effektivare 
genomföra databasundersökningen och inte missa relevant information. Med 
bibliotekariens stöd kom författarna fram till att Cinahl, PubMed och PsycInfo var 
bäst lämpade för att hitta relevanta artiklar till studien (Bilaga 2). Cinahl, PubMed och 
PsycInfo valdes på grund av att de beskrivs som stora databaser som innehåller 
forskning inom medicin och omvårdnad, dock kan begränsat antal databaser göra att 
en del forskning uteblir och som hade kunnat påverka resultatet. Författarna anser 
ändå att tillräcklig forskning hittades med hjälp av dessa databaser och uppfyllde 
därmed kraven för att kunna utföra studien. Konsultationen med bibliotekarien hjälpte 
även författarna att få fram relevanta ämnesord som underlättade att hitta artiklar samt 
för att minska sökträffarna. För att vara säkra på att inte ha missat relevanta artiklar 
kombinerades ämnesord med fritextsökningar (Forsberg & Wengström, 2013).  
 
Artiklarna som studien baseras på kvalitetsbedömdes och poängsattes utifrån 
Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) checklista (Bilaga 3). Axelsson (2012) menar 
att de höga kraven på en litteraturstudie kräver att alla ingående artiklar bör granskas 
och poängsättas, vilket ger studien en högre trovärdighet (Ibid.). I en litteraturstudie 
bör de artiklar som ingår vara godkända av en etisk kommitté, vilket alla artiklar som 
ingick i studien var och detta ökar därmed studiens pålitlighet (Forsberg & 
Wengström, 2013).   
 
Inklusionskriterier och exklusionskriterier användes för att materialet skulle kunna bli 
hanterbart och tydligt samtidigt som det också skulle bli så omfattande som möjligt 
för att kunna besvara studiens syfte (Axelsson, 2012). För att underlätta analysen 
används samtida dokument, såsom artiklar, eftersom författarna känner till språkbruk 
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och kontexten som dokumenten är skrivna i. Detta gjorde att författarna valde artiklar 
som var högst åtta år gamla (Forsberg & Wengström, 2013). Endast artiklar från 
industrialiserade länder ingick i studien eftersom vården inom dessa länder har 
liknande förutsättningar. Utvecklingsländer exkluderades eftersom vårdkontexten 
skiljer sig jämfört med industriländer. Att exkludera vissa länder kan dock vara en 
nackdel då dessa länder förmodligen har samma patientgrupp med liknande 
erfarenheter vilket kunnat påverka resultatet (Johansson, 2007).  
 
Författarna valde en manifest innehållsanalys som beskriver innehållet utan att göra 
tolkningar och resultatet formuleras därmed på en beskrivande nivå i kategorier. 
Alternativet till en manifest innehållsanalys är den latenta innehållsanalysen där man 
tolkar det som sägs mellan raderna och uttrycks sedan i teman. En manifest 
innehållsanalys valdes då författarna var ute efter att beskriva det uppenbara i texten 
och inte tolka mellan raderna för att få fram det latenta budskapet. Innehållet 
analyserades genom att viktiga meningsenheter togs ut och kondenserades som sedan 
kodades och bildade olika underkategorier som slogs ihop till huvudkategorier. 
Genom denna analysmetod fick författarna fram det väsentliga i var och en av 
artiklarna som sedan kunde sammanställas till ett resultat som besvarade studiens 
syfte. Eftersom resultatet baseras på redan tolkade dokument i form av artiklar anser 
författarna att artiklarna kan vara präglade av artikelförfattarnas egna värderingar. 
Vidare kan våra egna förutfattande meningar påverkat denna studies resultat, dock har 
författarna noga genomarbetat materialet med ambitionen att tygla sina egna 
förutfattade meningar (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 
 
Artiklarna som ingick i studien skulle vara skrivna på engelska eftersom det ökar 
pålitligheten i och med att det engelska språket är ett världsspråk och därmed kan 
många ta del av dessa artiklar. Dock kan översättningsfel förekommit i och med att en 
artikel är gjord av svenska författare som inte har engelska som modersmål. Detta kan 
även ha påverkat författarnas analys då de har annat modersmål än engelska men i 
och med att författarna både enskilt och tillsammans har studerat artiklarna samt 
använt sig av engelsk-svenskt lexikon anser författarna ändå att studien är pålitlig. 
Författarna valde att göra ett strategiskt urval genom att inkludera endast kvinnor över 
arton år som genomgått bröstcancerbehandling. Män och kvinnor under arton år 
exkluderades för att i dessa grupper förekommer inte fenomenet lika ofta (Forsberg & 
Wengström, 2013).   
 
Alla artiklar som ingick i litteraturstudien använde sig av citat som framkommit under 
intervjuerna eller gruppdiskussionerna. Citaten från artiklarnas undersökningsgrupp 
gjorde studien mer trovärdig och visade på hur patienterna själva, med egna ord, 
uttryckte sina upplevelser. För att bevara patientens egna beskrivningar så unikt som 
möjligt togs citatet direkt ur artiklarna utan översättning och presenterades i resultatet 
på engelska. Missförstånd och översättningsfel kunde därmed undvikas (Forsberg och 
Wengström, 2013).  
 
En god överförbarhet präglas av att studiens resultat kan appliceras till andra miljöer 
eller grupper (Polit & Beck, 2012). Då studien har en kvalitativ ansats baserad på 
artiklar kan det vara svårt att generalisera studiens resultat i och med att man studerat 
individuella upplevelser av behandlingen vid bröstcancer. Studien begränsades även 
till industrialiserade länder vilket medför att man går miste om vissa kvinnors 
upplevelser och som möjligen hade lett till att studiens resultat skulle se annorlunda 
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ut. Däremot kan resultatet eventuellt gälla för fler kvinnor, som har liknande 
upplevelser, än de som ingick i studien.  

Resultatdiskussion  
 
Resultatet visade att många kvinnor som genomgått bröstcancerbehandling upplevde 
både fysiska och psykiska påfrestningar som en följd av behandlingen. Många 
kvinnor uttryckte även att de inte fick tillräcklig information både under och efter 
behandling och hur dess biverkningar kan komma till uttryck. I resultatdiskussionen 
kommer studiens huvudfynd att tas upp vilka presenterades som huvudkategorier i 
resultatet. 

Upplevelser av biverkningar vid behandling 
I resultatet framkom att de vanligaste biverkningarna efter bröstcancerbehandlingen 
var kognitiva förändringar, trötthet och en förändrad kroppsbild. Resultatet visade 
även att tidigt klimakterium var en vanlig förekommande biverkning efter 
bröstcancerbehandling. Anderson et al. (2011) menar att detta förekommer hos 
majoriteten av bröstcancerbehandlade kvinnor och i resultatet visades även att yngre 
kvinnor upplevde detta mer påfrestande på grund av rädsla för att förlora fertiliteten 
som sedan kan komma att påverka resten av livet. Behandlingens påverkan på det 
tidiga klimakteriet samt på fertiliteten kan leda till att kvinnorna upplever minskad 
livskvalité och som därmed kan skapa ett lidande hos kvinnorna.  
 
I resultat framkom att de främsta bieffekterna av bröstcancerbehandling som orsakade 
ändrat utseende var håravfall samt ändrat utseende på bröstet efter operation. Cebecia, 
Yangına och Tekelibs (2012), Doumit, El Saghir, Huijer, Kelley och Nassars (2010) 
och Galván et als. (2009) studier belyser även detta och menar att dessa biverkningar 
skapade lidande hos kvinnorna på grund av utseendeförändringarna (Ibid.). Även om 
kvinnorna förväntade sig att tappa hår upplevde de chock, frustration och upprördhet 
som var relaterat till den ändrade kroppsbilden (Doumit et al., 2010). I Cebecia et als. 
(2012) studie medgav kvinnorna att hårförlusten skapade negativa känslor, dock 
menade de att förlusten av bröstet efter operation var mer påfrestande för både 
kvinnans självkänsla och självförtroende. Kvinnorna uppfattade inte hårförlusten lika 
negativt jämfört med det förlorade bröstet då hårförlusten var något tillfälligt och 
kvinnorna menade att de skulle få tillbaka håret efter att behandlingen upphört. 
Bröstborttagningen var däremot permanent vilket gjorde att kvinnorna upplevde 
lidande då de ansåg att förlusten av bröstet påverkade kvinnornas femininitet negativt. 
Vidare menar kvinnorna att de kände obehag bland människor på grund av sin 
ändrade kroppsbild och att de därmed försökte dölja sig från allmänheten (Ibid.). 
Lazarus menar att i påfrestande situationer finns det ändå möjlighet att finna en 
positiv mening med olika påfrestande händelser som man går igenom i livet. 
Biverkningar som en följd av behandling vid bröstcancer kan vara mycket påfrestande 
för kvinnorna, dock kan de lära sig något positivt av situationen och som därmed kan 
gynna dem själva (Kalfoss, 2011; Lasarus & Folkman, 1984).   
 
Studiens resultat visade att trötthet var en framträdande biverkning som orsakade 
lidande eftersom det begränsade kvinnorna i sin vardag vilket även stöds av Cebecia, 
et al. (2012) samt Galván, et al. (2009). Cebecia et al. (2012) menade att tröttheten 
efter behandlingen var särskilt påfrestande och påverkade kvinnornas vardag då de 
inte kunde göra sina vardagssysslor som att vårda sina barn eller arbeta. Debess, 
Østergaard Riis, Pedersen och Ewerts (2009) studie visade att tröttheten efter 
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bröstcancerbehandlingen i form av mental utmattning orsakade att minnet samt andra 
kognitiva aspekter påverkades negativt. I resultatet beskrevs kognitiva bieffekterna 
som försämrat korttidsminne samt att kvinnorna hade koncentrationssvårigheter. I 
Debess et als. (2009) studie upplevde kvinnorna att deras kognitiva funktion var 
nedsatt, neuropsykiatriska tester visade dock att kvinnor som genomgått 
bröstcancerbehandling har motsvarande kognitiv förmåga jämfört med ”friska” 
kvinnor. Vidare visade studien att kognitiv nedsatthet orsakad av 
bröstcancerbehandling medförde att kvinnorna fungerade sämre vad det gällde den 
sociala funktionen, de känslomässiga aspekterna samt att deras livskvalité minskades 
(Ibid). Biverkningarna av behandlingen kan medföra att kvinnorna hämmas i sina 
dagliga liv men för att bryta fokuseringen på sjukdomen och dess påverkan på 
kroppen finns olika copingstrategier. Ett sätt är att upprätthålla någon form av 
”normalt” liv är att till exempel utföra vardagssysslor samt umgås med familj och 
vänner. Även om kvinnorna menade att de fungerade sämre vad det gällde den sociala 
funktionen kunde negativa känslor undantryckas ifall kvinnorna umgicks med andra 
människor och som ledde till att de bröt fokuseringen på sjukdomen och behandling 
(Pedersen et al., 2013).   

Psykosociala effekter av behandling 
Psykosociala påfrestningar som framkom i resultatet kunde vara ångest, oro, rädsla, 
osäkerhet samt minskat självförtroende. Många kvinnor upplevde att det var 
frustrerande att livet inte var densamma som tidigare och hade en önskan om att bli 
”normala” igen. Kvinnorna upplevde att det var svårt att bli behandlad som sjuk från 
familj, vänner och arbetskollegor. Drageset, Lindstrom och Underlid, (2010) pekar på 
att olika copingstrategier används av en del kvinnor för att medvetet undertrycka sina 
känslor och på så sätt försöka fortsätta leva sina ”normala” liv samt att skjuta bort 
obehagliga känslor och tankar för att försöka hantera oro och osäkerhet. Att hålla 
tillbaka känslorna menade kvinnorna kunde minska känslor av självömkan. Den 
vanligaste copingstrategi var dock att kvinnorna tog vardagen steg för steg. De 
menade att de försökte vara i nuet samt försöka ignorera problem som kan uppstå 
senare och på så sätt undvika att hotas av tankar och känslor som kan leda till oro 
(Ibid.).  
 
I resultatet framkom också att kvinnorna hanterade påfrestningarna genom att, så 
snart det var möjligt, återgå till arbetet för att på så sätt komma in i de vanliga 
vardagsmässiga rutinerna. Att livet fortsätter som vanligt kunde ge kvinnorna en 
känsla av att vara i kontroll då deras rutinmässiga dagliga aktiviteter, såsom 
fritidsintressen och arbete, fortsätter. Arbetet kunde vara som en distraktion från 
obehagliga tankar och känslor samt att många kvinnor pekade på den sociala miljön i 
arbetet som något positivt (Drageset et al., 2010). Galván, et al. (2009) påpekade 
däremot att en del kvinnor hade svårt att upprätthålla arbetet på grund av de svåra 
biverkningarna som behandlingen medförde och att vissa kvinnor även hade svårt att 
utföra vardagsmässiga sysslor. 
 
Rädsla för återfall och en känsla av ovisshet kring sin sjukdom hos 
bröstcancerdrabbade kvinnor var framträdande i både resultatet samt McCaughan & 
McSorley, (2007) studie. Resultatet pekade på att vissa kvinnor kände en oro för 
framtiden och detta tog sig i uttryck i form av att de kände sig tomma, ”lost” och 
rädda. I Galván et al. (2009) studie uttryckte kvinnorna också rädsla och tveksamheter 
inför framtiden men även andra psykiska påfrestningar som depression, stress och 
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ensamhet. De allvarliga psykosociala biverkningarna kunde skapa lidande hos 
kvinnorna eftersom både ekonomiska och personliga förändringar medförde 
bekymmer och rädsla för framtiden. Galván et al. (2009) menar även att dessa kvinnor 
är i behov av stöd för att kunna bearbeta sina rädslor och bekymmer för att på så sätt 
lindra deras lidande. Pedersen et al. (2013) menar att ett stöd i form av 
copingstrategier för kvinnorna kunde vara att umgås med andra patienter i liknande 
situation för att bryta fokuseringen på sjukdomen och dess bieffekter samt att de 
kunde dela sina erfarenheter för att på så sätt ta lärdom av varandra.  

Information relaterat till behandling  
I studiens resultat framgick det att kvinnorna eftersträvade mer information för att de 
skulle kunna känna sig delaktiga i sin behandlingsprocess. De pekade på att de fick 
för lite information om biverkningarna av behandlingen och att upplägget av 
informationen var dåligt. Kvinnorna menade även att de själva var tvungna att fråga 
vårdpersonalen för att få information om till exempel biverkningarna. De önskade 
istället att få information i ett möte med en sjuksköterska där endast information 
diskuteras, då de i lugn och ro kunde ta in fakta på ett bättre sätt. De 
bröstcancerdrabbade kvinnorna i Remmers, Holtgräwe och Pinkerts (2010) studie 
pekade på en ytterligare faktor, nämligen en trygg relation till sjuksköterskan, vilket 
var en förutsättning för att de skulle kunna få ett informativt stöd samt ställa frågor 
utan att behöva känna sig påträngande.  
 
I Luschin & Habersacks (2013) studie var också läkarna medvetna om att det fanns 
informationsbrist men att de menar att detta berodde på brist på resurser som till 
exempel vårdpersonalens begränsade tid. Endast 62 procent av läkarna som deltog i 
studien informerade sina patienter att viktökning, orsakad av behandling, kan uppstå. 
Detta stämmer överens med våra resultatfynd som pekade på att en del kvinnor 
upplevde att deras viktökning kom som en överraskning och eftersträvade istället att 
få mer information för att eventuellt kunna förebygga viktuppgången. I resultatet 
framkom också att om kvinnorna fått bättre information så hade de haft större 
förståelse för förändringarna samt att det hade varit lättare att handskas med de 
biverkningar som behandlingen medfört. Läkarna ansåg även att kvinnorna borde få 
mer detaljerad information om behandlingens bieffekter och att sjuksköterskan var 
bäst lämpad till detta (Ibid.).  
 
I Drageset et al. (2010) studie ansåg kvinnorna att de enbart ville ha så mycket 
information som var relevant vid varje tidpunkt och situation och det var först då de 
kände sig redo för att kunna ta emot den. För mycket information på en gång kunde 
vara skrämmande, vare sig det var från internet eller sjukvårdpersonal, och en del 
kvinnor upplevde även att de förlorade kontrollen när informationen blev 
överväldigande (Ibid.). I resultatet framkom också att många kvinnor var missnöjda 
med upplägget av informationen. De flesta kvinnorna menade att de fick all 
information i samband med sista behandlingen vilket gjorde att de fick svårt att ta in 
allt. Upplägget av informationen diskuterades även i Vliet et als. (2013) studie och de 
flesta kvinnorna var överens om att de ville vara delaktiga i sin vårdprocess. 
Kvinnorna uttryckte även en utsatthet och pekade på att deras lidande kunde lindras 
genom en ärlig medicinsk information om deras situation samt information om vilken 
stöd vården kan erbjuda (Ibid.).  

Fortsatt forskning 
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I dagsläget beskriver Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsrapport (2009b) patienters 
delaktighet i vården som otillräcklig och yrkar på att formerna för att delaktighet ska 
skapas måste utvecklas så att patienters rättigheter, självbestämmande och inflytande 
tillgodoses (Dahlberg & Segesten, 2010). I studiens resultat framkom det att många 
kvinnor upplevde att informationen var otillräcklig vilket medförde att kvinnorna inte 
hade möjlighet till att vara delaktiga i sin behandlingsprocess. Författarna anser därför 
att vidare forskning bör belysa detta område för att skapa former för hur vårdpersonal 
ska kunna tillfredsställa individens unika omvårdnadsbehov, gällande information och 
delaktighetsmöjligheter för bröstcancerdrabbade kvinnor. Exempel på hur de 
bröstcancerdrabbade kvinnorna ska kunna vara mer delaktiga i sin behandlingsprocess 
skulle kunna vara att sjuksköterskan bjuder in till ett vårdande möte. Informationen 
kan då delas i lugn och ro och där kvinnan själv kan välja vilka frågor som ska 
belysas och som är relevanta för just det tillfället. Dessa möten bör följas upp så att 
kvinnans omvårdnadsbehov tillgodoses både innan, under och efter behandlingen.  

SLUTSATS 
 
Litteraturstudien riktar sig främst till sjuksköterskor som kommer att möta 
bröstcancerdrabbade kvinnor i sitt arbete och författarnas förhoppning är att ge ökad 
kunskap samt förståelse kring kvinnornas upplevelse av bröstcancerbehandlingen. 
Med denna kunskap och förståelse kan sjuksköterskan bidra till att kvinnorna 
upplever att deras individuella omvårdnadsbehov blir tillgodosedda samt att de blir 
mer delaktiga i behandlingsprocessen som därmed kan främja kvinnans hälsoprocess 
samt lindra hennes lidande. Detta kräver att kvinnorna får tillräcklig och 
individanpassad information samt att sjuksköterskan uppmärksammar varje individs 
fysiska och psykosociala påfrestningar som behandlingen medför. Tar sjuksköterskan 
hänsyn till dessa omvårdnadsbehov och har ett professionellt förhållningssätt kan 
också vårdrelationen bli personlig och bidra till trygghet som därmed kan leda till 
minskat onödigt lidande för kvinnorna.  
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