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ABSTRACT 

SAMMANFATTNING 

BAKGRUND: Mer än var tionde kvinna drabbas av bröstcancer under sin livstid, vilken är 

den vanligaste cancertyp som drabbar flest kvinnor. Trots den höga incidensen har antalet 

friskförklarade ökat de senaste åren. Kvinnor med bröstcancer får en förändrad självbild efter 

diagnos och behandling, vilket generellt skapar specifika omvårdnadsbehov. Det är viktigt att 

hantera dessa konsekvenser av bröstcancer, då de är starkt sammankopplade med 

livskvaliteten. Detta medför ett ökat behov av holistisk omvårdnad med fokus på livskvalitet.  

SYFTE: Att belysa sjuksköterskans stödjande roll i omvårdnaden av patienter med 

bröstcancer. 

METOD: Undersökningen genomfördes som en litteraturöversikt och utgår från artiklar 

baserade på kvalitativa studier. 

RESULTAT: Bröstcancerpatienter i olika stadier, från diagnos till efter avslutad behandling, 

uttrycker att sjuksköterskan varit en viktig resurs genom hela vårdprocessen. Framför allt 

betonas hantering av information, stöd och kompetenta sjuksköterskor. Sjuksköterskan har 

förmedlat emotionellt stöd, hjälpt till att navigera i systemet som omger vårdprocessen, varit 

kompetent, varit kunnig inom cancervård samt har förmedlat information.  

SLUTSATS: Litteraturstudien visar att sjuksköterskor i de flesta fall möter 

bröstcancerpatienter i deras behov av stöd, information, kliniska färdigheter samt kunskap om 

hur systemet i hälso- och sjukvården fungerar. Det framkommer att de flesta patienter och 

närstående är nöjda med vården och att de har känt förtroende för sjuksköterskan. För att ett 

salutogent hälsoperspektiv ska kunna råda behöver de här patienterna inte bara hjälp med den 

fysiska vården relaterad till bröstcancer utan detta förutsätter vård i ett holistiskt perspektiv.  

NYCKELORD: Breast cancer, Nursing, Nurse care, patient experience, nurse support 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

BACKGROUND:  More than one in ten women get diagnosed with breast cancer during 

their lifetime. Breast cancer is currently the most common type of cancer amongst women. 

Despite the high incidence the number of women who are declared healthy in recent years, 

increase. Women with breast cancer experience an altered self-image after diagnosis and 

treatment which generally creates specific nursing-needs. It is important to handle these 

impacts of breast cancer since they are strongly connected with life quality. This increases the 

need of holistic nursing with a quality of life focus. 

PURPOSE: To highlight the nurse´s supportive role in the care of patients with breast cancer. 

METHOD:  The survey was conducted as a literature review and based on qualitative 

studies. 

RESULT: Breast cancer patients at various stages, from diagnosis to after completed 

treatment express that the nurse has been an important resource throughout the care process. 

In particular, they emphasize managing information, being supportive and is knowledgeable. 

The nurse has conveyed emotional support, helped to navigate in the system surrounding the 

care process, owned skills and knowledge in cancer care and that supplied information. 

CONSLUSION:  The literature review show that nurses in the majority of cases meet 

patients in their needs for support, information, clinical skills and knowledge of how the 

system of health care functions.  It appears that most patients and their relatives are satisfied 

with the care and they have trusted the nurses. To be able to provide care with a salutogenic 

perspective in interest, the patients not only need physical care, they need care with a holistic 

perspective. 

KEY WORDS: Breast cancer, Nursing, Nurse care, patient experience, nurse support 
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INLEDNING 

 

Ett tjugotal kvinnor insjuknar i bröstcancer varje dag och är därmed den cancersjukdom som 

är vanligast bland kvinnor. De senaste årtiondena har behandlingsmetoderna blivit bättre och 

chansen att bli botad har ökat. Ett stort behov av trygghet och olika former av stöd finns hos 

kvinnorna under hela sjukdomsförloppet och även tiden efter avklarad behandling. Många 

studier visar att sjuksköterskor har en betydande roll i processen, från diagnos till behandling 

samt tiden omedelbart därefter, genom att stödja patienten emotionellt och tillhandahålla och 

hantera information. En av författarna har erfarenhet av en nära anhörig som drabbats av 

bröstcancer och båda författarna har mött dessa patienter inom vården. Mötet med dessa 

patienter och insikten av att behovet av omvårdnaden för dessa kvinnor är omfattande och 

kräver ett holistiskt perspektiv av sjuksköterskan som vård- och omsorgsgivare, väckte 

intresset hos författarna och resulterade i att göra en litteraturöversikt som beskriver 

sjuksköterskans stödjande roll. 
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BAKGRUND 

 

Fakta om bröstcancer 

Mer än var tionde kvinna i Sverige insjuknar i bröstcancer under sitt liv, vilket gör 

bröstcancer till den vanligast förekommande cancertypen som drabbar kvinnor 

(Cancercentrum, 2015: WHO, 2015). Enligt Socialstyrelsen (2014) står bröstcancer för ca 30 

% av alla cancerdiagnoser hos kvinnor. Detta innebär att drygt 8400 kvinnor, i medelåldern 

och äldre, diagnosticerades med bröstcancer i Sverige år 2012. År 2011 levde i Sverige 

94 406 kvinnor med en tidigare ställd bröstcancerdiagnos (Cancercentrum, 2015).   

De senaste årtiondena har chansen att bli botad från bröstcancer ökat markant och dödligheten 

har minskat. En gemensam nämnare för detta är enligt Socialstyrelsen (2009) att den upptäcks 

tidigare som ett resultat av screening men också till följd av effektivare uppföljande 

behandlingar som cytostatika- eller strålningsbehandlingar.   

  

Diagnostik 

En tumörcells celldelning och tillväxt utmärks genom att det saknas kontroll över dessa 

funktioner. Tumörens transformation startar genom en mutation i cellens DNA-molekyl, med 

andra ord förändras den genetiskt(Engelbrech och Kulinski, 2006). I normala fall leder den 

här typen av förändring till celldöd. I cancerceller har förändringen skett i den delen av DNA-

molekylen som styr de tillväxtstimulerande eller hämmande faktorerna och konsekvensen blir 

en okontrollerad celltillväxt. När denna förändring överförs till dottercellerna får de samma 

negativa egenskaper och en tumörutveckling kan vara igång (Engelbrech och Kulinski, 

2006).  

Bröstcancer delas in i olika stadier efter hur tumören har utvecklats. I Stadium I är tumören < 

20 millimeter och ingen spridning till omkringliggande lymfkörtlar i armhålan eller andra 

delar av kroppen har skett. Vid stadium II är tumören 20-50 millimeter med spridning till 

lymfkörtlarna (Sörensen och Almås, 2011). I detta skede kan den även vara större än 50 

millimeter men utan spridning till armhålan och utan tecken på metastaser. Stadium III 

innebär att tumören är mellan 20-50 millimeter men har nu vuxit in i närliggande vävnad, 

ibland har den även vuxit ut på huden. När tumören nått stadium IV finns metastaser i 

lymfkörtlarna och är spridd till annan del av kroppen än bröstkörteln och armhålan (Sörensen 

och Almås, 2011).  
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Det vanligaste symtomet vid bröstcancer är en knöl i bröstet eller i armhålan, ofta oöm och 

hård. Ibland består symtomen av rodnad, utslag på bröstet samt genomskinlig eller blodfylld 

vätska, som kommer från bröstvårtan (Socialstyrelsen, 2013). För att fastställa en 

bröstcancerdiagnos används en så kallad trippeldiagnostik, vilket består av tre moment: 

klinisk undersökning, mammografi och/ eller ultraljud samt vävnadsprov.   

Det kliniska momentet innebär att en läkare noggrant känner igenom och undersöker bröst 

och armhåla med händerna (Socialstyrelsen, 2013). I mammografin röntgas brösten för att 

finna tumörer, som är för små att upptäcka vid palpation. Och på yngre kvinnor kan denna 

kompletteras av ultraljud eftersom yngre kvinnor har tätare bröstvävnad. Vävnadsprov tas då 

misstänkta förändringar hittas i bröst och armhåla och celler sugs ut med nål och undersöks 

närmare i mikroskop (ibid).  

 

Behandling  

Det förekommer olika typer av behandlingsmetoder för bröstcancer men vanligast är någon 

form av kirurgiskt ingrepp. Det är tumörens storlek och spridning som avgör vilken 

behandling som används (Sörensen och Almås, 2011). I de fall där det är möjligt används 

bröstbevarande kirurgi varvid endast tumören och angripen vävnad runt omkring avlägsnas 

(Fisher, He, Yasui,Dabbs & Winget, 2015). För att undvika lokala återfall i bröstcancer efter 

bröstbevarande kirurgi är det vanligt att patienten får genomgå strålbehandling mot bröstet. I 

andra fall är tumören så spridd, alternativt sitter så illa, att hela bröstet måste opereras bort, 

vilket kallas mastektomi (Fisheret al., 2015). Detta innebär att all bröstvävnad inklusive 

bröstvårta och vårtgård tas bort. Mastektomi är även förstahandsvalet om det finns flera 

tumörer och vid recidiv bröstcancer efter bröstbevarande kirurgi. 

Efter operation är det vanligt med en adjuvant behandling, tilläggsbehandling, i form av 

cytostatika, strålbehandling och/ eller hormonell behandling skriver But- Hadzi, (2010). Det 

är vanligt att de tre kombineras med varandra för att uppnå bästa effekt och syftet är att 

minska risken för återfall av bröstcancer. Att komplettera kirurgi med strålbehandling ger 

enligt But- Hadzi, (2010) en tydlig fördel i överlevnad för patienter med bröstcancer. 

Strålning borde alltid övervägas, enligt författaren, oavsett hur patienten har svarat på initial 

cytostatikabehandling.   

Hormonell behandling är aktuell för den typ av bröstcancer, vars celler är känsliga för något 

eller båda av de kvinnliga könshormonerna, östrogen eller progesteron. Tillväxtstimuleringen 

av dessa celler sker genom att receptorer, äggviteämnen, på cellens yta stimuleras av 
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könshormonerna. För att bryta denna stimulering så sker behandlingen med anti-hormoner 

som söker sig till samma receptorer och har motsatt effekt. Behandlingen kallas därför också 

för målsökande behandling (Karolinska universitetet, 2015).    

  

Biverkningar  

Vanliga biverkningar i samband med cytostatikabehandling är enligt Engelbrecht och 

Kulinski (2006); depression, håravfall, orkeslöshet, illamående, kräkningar, aptitlöshet och 

försämrad fruktsamhet. En patient, som har genomgått strålbehandling med anledning av 

bröstcancer, drabbas oftast av en hudrodnad där strålningen skett. Det kan även sticka, klia, 

svida och i sällsynta fall uppstår ett vätskande sår och blåsor som läker efter avslutad 

behandling. Vilka biverkningar som uppkommer vid hormonell behandling beror på vilket 

hormonsystem som behandlas men vanligast är svettningar och värmevallningar. Vid lägre 

nivåer av östrogen ökar risken för osteoporos, benskörhet (Karolinska universitetet, 2015).  

 

 

Omvårdnad för kvinnor med bröstcancer 

Sjuksköterskor inom onkologi har en nyckelroll som innebär att de måste lyssna, bedöma och 

utveckla specifika strategier för komplicerade symtom (Cope, 2013). Översikten av Cope 

(2013) beskriver att sjuksköterskor inom onkologi utbildar och stödjer kvinnor i samband med 

att de ska välja behandling och lindrar uppkommande biverkningar. Kvinnor med bröstcancer 

visar sig i Copes översikt få en förändrad självbild efter diagnos och behandling, vilket 

generellt skapar behov av anpassad information, tillgång till resurser och goda kliniska 

färdigheter hos sjuksköterskan vid hantering av medicinering och behandlingar. När dessa 

behov möts på patientnivå utgör de en av de viktigaste grunderna för att kunna återta känslan 

av kontroll över livet efter sjukdomsinträdet och inför framtiden. Det är viktigt att hantera 

dessa konsekvenser av bröstcancer, då de är starkt sammankopplade med livskvaliteten (ibid).   

 

Relationen som skapas mellan onkologisjuksköterskan och patienten är avgörande för hur 

omvårdnaden och vårdtiden blir. Enligt, Zamanzadeh, Rassouli, Abbaszadeh, Nikanfar, Alavi-

Majd och Ghahramanian påverkar olika faktorer kommunikationen mellan patient och 

sjuksköterska som ligger till grund för en god relation. De faktorer som uppdagats är 

patientens behov av kommunikation, onkologisjuksköterskan som en mänsklig factor 

(individ?) och struktur i arbetet.  
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Patientens personliga karaktär och den individuella effekt som sjukdomen har på patienten 

påverkar behovet av kommunikation på olika sätt, till exempel hur tydlig sjuksköterskan 

måste vara för att patienten ska förstå och tillgång till samtal. För att onkologisjuksköterskan 

ska kunna kommunicera effektivt med patienten och bygga en relation behöver hon ha; 

självförtroende, ett holistiskt perspektiv och kunskap. Det har visat sig att brist på 

självförtroende hos en onkologisjuksköterska kan bidra till att fokus enbart lags på praktiska 

moment istället för på hela individen. . När sjuksköterskan inte lyckas ge en holistisk vård, 

som innefattar att se till hela individen, känner sig patienterna objektifierade. Författarna 

menar att osäkerheten som uppkommer hos sjuksköterskan när hen inte tror på sin förmåga att 

vara en resurs för patienten, kan bidra till att kommunikationen mellan patient och 

sjuksköterska hämmas vilket även påverkar förbättringen av patientens tillstånd. Det existerar 

en rutinorienterad kultur bland onkologisjuksköterskor där de på grund av tung 

arbetsbelastning och tidsbrist ger uppgiftsorienterarvård istället för holistisk vård. För att 

sjuksköterskan ska kunna identifiera och lösa problem behöver hon ha kunskap vilket även 

bevisar och tillåter patienten att känna tillit. Strukturen i arbetet, tidsbristen och 

arbetsuppgifterna i onkologisjuksköterskans arbete kunde enligt Zamanzadeh et al utgöra ett 

hinder för kommunikationen och interaktionen mellan patient och sjuksköterska. Spontana 

samtal uteblev ofta, vilka ansågs vara viktiga då information angående patientens mående 

kunde ha fångats upp på ett mera naturligt sätt än på ett schemalagt möte. Det är ett faktum 

enligt Ödling, Norberg och Danielson (2002) att patienternas behov inte alltid tillgodoses av 

sjuksköterskor. Detta beror på olika faktorer, till exempel tidsbrist då sjuksköterskan tvingas 

prioritera arbetsuppgifter utifrån vad hen anser vara viktigast i given situation även om 

patienten inte håller med. En kombination av olika situationer och faktorer skapar utrymme 

för oenighet mellan sjuksköterska och patient om vad som är ett problem. En del 

sjuksköterskor uttryckte att det fanns en rädsla för tillfällen när patienten ville prata och hade 

funderingar om saker som sjuksköterskan inte hade tillräcklig kunskap om och inte kunde 

besvara patienternas frågor.  Även att påbörja en konversation med rädsla för att patienten inte 

var mottaglig och skulle uppfatta läget som olämpligt. Ett olämpligt tillfälle för patienter att 

konversera eller få information (Ödling, Norberg och Danielson, 2002) är strax innan 

operation då de flesta patienter tydligen uttryckt att mottagligheten är obefintlig, att det varit 

svårt att fokusera och ta till sig informationen samt att patienterna inte lyckats lägga 

informationen på minnet. Även mängden information som gavs ansåg patienterna var 
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överväldigande och uttryckte att de hellre hade tagit emot fakta och information genom samtal 

istället för information i textform (ibid). 

 

 

Livskvalitet  

Kvinnor som får diagnosen bröstcancer kan uppleva en förändring till det sämre i sin 

livskvalitet. Att exempelvis inte erhålla den information som är nödvändig och/ eller att ha 

begränsad förståelse för de behandlingsalternativ som erbjuds kan orsaka psykiska 

påfrestningar för dessa kvinnor (Budden, Hayes och Buettner, 2014). Författarna skriver att 

kvinnor, som får en bröstcancerdiagnos, reagerar med allt från lätt ångest och svår förvirring 

till affektiva störningar, som exempelvis, svår ångest och depression. Om de upplevda 

psykiska symtomen inte behandlas påverkar kvinnornas livkvalitet för lång tid framöver samt 

påverkar hur nöjda de är med den behandling de genomgått. Budden, Hayes och Buettner 

(2014) skriver att vissa kvinnor är överbelastade med information om olika behandlingar, 

vilket skapar förvirring och de har därför svårt att engagera sig i valet av behandling 

tillsammans med sin doktor. I dessa situationer har det, enligt studien, visat sig att dessa 

kvinnor söker stöd hos familjen, partners, sjuksköterskor och andra vårdgivare. 

För kvinnor med bröstcancer är socialt stöd en erkänt viktig faktor för tillfrisknandet enligt 

Salonen, Tarkka, Kellokumpu-Lehtinen, Koivisto, Aalto och Kaunonen (2013). De skriver att 

det finns evidens för att socialt stöd har en positiv inverkan på livskvaliteten både under 

behandlingsprocessen och flera år efteråt. Socialt stöd definieras i artikeln som resurser som 

utbyts mellan minst två personer och avses av alla inblandade att syfta till att öka 

välbefinnandet för mottagaren.  

Sjuksköterskans roll 

I en studie av Kieft, Brouwer, Francke och Delnoij (2014) beskrivs hur sjuksköterskor 

och deras arbetsmiljö påverkar patienters erfarenheter inom 

sjukvården. Sjuksköterskorna ger uttryck för den problematik som uppstår när de känner 

sig pressade till att både agera kostnadseffektivt och öka produktiviteten, vilket innefattar 

att utföra det administrativa arbetet och samtidigt utföra den patientcentrerade 

vården med hög kvalitet. Sjuksköterskorna anger ett flertal viktiga områden som de tror 

kan påverka patienternas erfarenheter av vården positivt; kliniskt kompetenta 

sjuksköterskor, patientcentrerad vård och goda arbetsförhållanden (ibid).  
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 Fig. 1 Omvårdnadsprocessen 

 

 

Omvårdnadens teori och praktik 

I ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” skriven av socialstyrelsen 

(2005) framgår detaljerat vad en svensk sjuksköterskas huvudsakliga ansvarsområden är.  

Avsikten med kompetensbeskrivningen är att tydliggöra sjuksköterskans profession, 

yrkesutövning och på så sätt bidra till en säker, jämn och kvalitativ patientvård. En 

sjuksköterska ska enligt Socialstyrelsen (2005) använda omvårdnadsprocessen i sitt 
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arbete och med hjälp av den göra en bedömning av patienten och vårdsituationen genom 

att observera, dokumentera, planera, genomföra och till sist utvärdera den genomförda 

omvårdnaden. En sjuksköterska ska genom att vara lyhörd och uppmärksam se till varje 

individs behov och sjukdomsupplevelse. Ha förmåga att se när behoven uppstår för att 

sätta in åtgärder när det sker fysiska och psykiska förändringar hos patienten. 

Självständigt kunna organisera och medverka i vårdteamsammanhang med andra 

professioner där patienten är i centrum.  

Vidare redogör Socialstyrelsen (2005) för att en legitimerad sjuksköterska på ett empatiskt 

och respektfullt sätt ska ha kapacitet att stå i förbindelse med personal, patienter och 

deras närstående. Myndigheten beskriver vidare att det ligger i professionen att ha förmåga att 

undervisa, ge vägledning och stöd till både patienter och närstående. Att separat och i grupp 

anpassa undervisningssätt till varje individ och ta hänsyn till tidpunkt samt försäkra sig om att 

de förstått given information. En sjuksköterska ska kunna samverka och självständigt 

genomföra undersökningar och behandlingar med hänsyn till rådande principer. Ha ett kritiskt 

förhållningssätt, ifrågasätta instruktioner och ordinationer som är otydliga och använda sig av 

det omdöme och kunskap för att se till patientens bästa. Slutligen omfattar även 

arbetsbeskrivningen, enligt riktlinjerna, att följa upp patienter efter behandlingar och 

undersökningar samt uppmuntra till vidare behandling om behövligt.  

I ett försök att se till att kvinnor med bröstcancer får det stöd, kunskap och information som 

de efterfrågar har flera länder sina egna modeller för sjuksköterskor som arbetar som 

koordinatorer. I Sverige kallas de kontaktsjuksköterskor och inom deras arbetsområde ryms 

enligt de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2014) följande stödfunktioner: att närvara vid 

besked om diagnos och följer sedan patienten genom hela vårdkedjan, bokar läkarbesök och 

driver på vårdkedjan. En modell av den svenska motsvarigheten av kontaktsjuksköterskor är 

under utveckling i USA, patient navigation, vars syfte är att minska skillnaderna i 

cancervården i USA (Gunn, Clark, Battaglia, Freund, och Parker, 2014).  
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Teoretisk referensram 

 

När Antonovsky (1991) inför en studie intervjuade israeliska kvinnor om deras upplevelse av 

klimakteriet så upptäckte han att bland dessa kvinnor fanns en grupp, som verkade ha en 

förmåga att upprätthålla god hälsa och leva ett gott liv, trots att de var överlevande från 

förintelselägren efter andra världskriget (Lindström och Eriksson, 2006).  

Antonovsky blev tidigt intresserad av stressens påverkan på människors hälsa. Detta var under 

en tid när fokus inom hälso- och sjukvården låg på kausala relationer mellan risker och 

sjukdomar, till exempel rökning och cancer (Lindström och Eriksson, 2006). Stress ansågs 

öka mottagligheten för att bli sjuk och även risken för att bryta ner människor. Antonovsky 

(1991) ansåg att det fanns skäl att beakta det faktum att sjukdomar och stress alltid omgivit 

människor och uttryckte en förvåning över att individerna överlevde trots utsattheten. 

Författaren drog slutsatsen att kaos och stress är en del av livet och kan betraktas som 

naturliga omständigheter. Antonovsky (1991) resonerade vidare att hälsa är ett tillstånd i en 

ständig rörelse och frågan är hur den kan upprätthållas istället för att fokusera på vad som 

orsakar sjukdom.  

Aaron Antonovsky (1991) presenterade sin teori om känsla av sammanhang, (KASAM), där 

han hävdade att människors syn på sina liv stod i relation till deras hälsa. Enligt Lindström 

och Eriksson (2006) handlar salutogenes om tre grundläggande aspekter: problemlösning, 

generella motståndsresurser (GMR) och KASAM. Generella motståndsresurser, GMR, är 

biologiska, materiella och psykosociala faktorer som skapar kraft att motstå hot och 

stressande omständigheter och som underlättar för människor att uppfatta sina liv som 

förståeliga, konsekventa och strukturerade. Exempel på GMR är pengar, hälsosamt beteende, 

socialt stöd, intelligens, kunskap, traditioner, livssyn och självkänsla och sammantaget leder 

dessa till en stark KASAM. En person med stark KASAM är kapabel att självständigt och 

framgångsrikt hantera de krissituationer som hon ställs inför.  

Antonovsky (1991) delade in slutsatsen av sin teori, KASAM, i tre teman; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet och menade att de tre verkar relativt till varandra och skapar 

en känsla av sammanhang i samverkan med individens kompetens och möjlighet att kunna 

utnyttja dem.  
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Begriplighet – En individ, som begriper händelserna i livet, kan förstå inre och yttre stimuli på 

ett sammanhängande och strukturerat sätt. En individ, som har en känsla för vad som pågår i 

omvärlden uppfattar den som förståelig och inte som slumpmässig. På detta sätt blir en person 

mer motståndskraftig mot ohälsa.  

Hanterbarhet – Innefattar hur individen använder de resurser som finns till förfogande för att 

hantera och kontrollera motgångar i livet. Individen påverkas också av hur människor 

runtomkring kontrollerar och hanterar dessa motgångar. En person med en känsla av hög 

hanterbarhet kommer inte anse sig själv vara ett offer.  

Meningsfullhet - begreppet KASAMS motivationskomponent enligt Antonovsky (1991). Den 

som känner att livets motgångar och utmaningar är värda att engagera sig i och investera 

energi i är personer som betraktas ha hög KASAM. De uttrycker på ett eller annat sätt att de 

har områden i livet som de är engagerade känslomässigt i och som är viktiga för dem.  

Antonovskys tre teman utgör tillsammans en helhet men understryker att meningsfullhet är 

den viktigaste. Att leva med låg känsla av begriplighet och hanterbarhet men med hög känsla 

av meningsfullhet skapar en förmåga att eftersöka förklaringar och uppbringa de resurser som 

krävs för att klara de motgångar som hotar, vilket ökar personens känsla av begriplighet och 

hanterbarhet. I uppsatsen utgjorde Antonovskys (1991) teori, KASAM, den teoretiska 

referensramen. Genom att betrakta teorin som ett stöd för att rama in sjuksköterskans 

stödjande roll, underlättades arbetet med att understryka sjuksköterskans stödjande funktion i 

omvårdnaden av patienter med bröstcancer. 

 

Definitioner 

 

Holistiskt perspektiv – Holism har sitt ursprung i det grekiska ordet, holos som betyder hel. 

Holism är ett filosofiskt synsätt där helheten är fundamental i förhållning till delarna, delarna 

måste begripas utifrån helheten och inte tvärtom. 
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PROBLEMFORMULERING  
 

Flera kvinnor överlever bröstcancer idag tack vare förbättrade medicinska behandlingar, 

vilket ställer högre krav på vården i ett holistiskt perspektiv. När kvinnor kan förutsättas 

återgå till ett liv med livskvalitet behövs större kompetens hos sjuksköterskorna för att möta 

de behov som uppstår utöver den medicinska behandlingen. När det kliniska arbetet 

prioriteras uppstår brister i kommunikationen om inte sjuksköterskorna kan adressera andra 

behov och möta dem. Eftersom det är en utmaning att tillhandahålla en vård som innefattar 

kropp och själ är det viktigt att undersöka och belysa de insatser och egenskaper i 

sjuksköterskornas omvårdnad av kvinnor med bröstcancer som bidrar till att bibehålla men 

även utvecklar den patientcentrerade vården. 

SYFTE 

 

Att belysa sjuksköterskans stödjande roll i omvårdnaden av patienter med bröstcancer. 

 

METOD  

Design 

 

Den valda metoden är en litteraturöversikt som utgår från publicerade artiklar baserade på 

kvalitativa studier. Litteraturstudien undersöker aktuell forskning, skapar en överblick, 

sammanställer och beskriver kunskapsläget inom ett avgränsat område som i denna studie 

berör omvårdnaden av patienter med bröstcancer (Friberg, 2012).  
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Urval 

 

I processen att ta fram ett urval av artiklar lästes i första hand rubrikerna. I de artiklar där 

rubrikerna motsvarade studiens syfte lästes även abstract, det förekom även att abstract lästes 

utan att rubriken motsvarade syftet då författarna anade att artikeln var relevant för studien. 

Sedan lästes sammanfattningarna av artiklarna för att få ett helikopterperspektiv, ett begrepp 

Friberg (2012) beskriver som en översikt, för att se vilket utbud av artiklar som finns, 

kvalitativa respektive kvantitativa och vilka grupper som representeras i artiklarna: patienten, 

anhöriga och så vidare.  Enligt Rosén (2012) bör det vid skrivande av ett examensarbete göras 

en avgränsning av artiklar som väljs ut, antingen kvalitativa eller kvantitativa, i denna 

litteraturöversikt används endast kvalitativa resultatartiklar. Framtagning och granskning av 

artiklar gjordes individuellt, därefter granskades de tillsammans av författarna av anfört 

arbete. Inklusionskriterierna för studien var att samtliga artiklar skulle vara skrivna på 

engelska, de skulle vara från år 2000 till 2015, ha ett etiskt godkännande samt vara granskade 

av en expertis och vara i fulltext. Artiklar exkluderades när andra perspektiv beskrevs än 

sjuksköterskans och patientens. I ett senare skede granskades de utvalda artiklarna enligt en 

granskningsmall från Statens beredning av medicinsk utvärdering, SBU. Målet med att 

använda en granskningsmall är att få stöd i kvalitetsgranskningen med hjälp av 

kvalitetskriterier samlade i en checklista (Rosén, 2012). En av uppsatsförfattarna hade ingen 

påtaglig förförståelse om ämnet förutom att vid olika tillfällen ha träffat kvinnor som har haft 

bröstcancer. Den andra hade erfarenhet av en närstående som blivit drabbad av bröstcancer 

och genomgått vårdprocessen. Förförståelsen är relevant att diskutera skriver Henricson 

(2012) eftersom den kan påverka metodanalysen och resultatet. 

 

Dataanalys 

 

De tio kvalitativa artiklarna som valts ut till resultatet delades upp och lästes igenom 

individuellt. Målet var att få en uppfattning om innehållet i samtliga artiklars resultat. Valda 

artiklars resultat lästes flera gånger för att kunna uppmärksamma ämnen som motsvarade 

syftet. Friberg (2012) beskriver analysarbetet som en pågående process och vikten av att 

artiklarnas sammanhang och innehåll uppfattas på ett adekvat sätt. Detta skedde i enlighet 

med inspiration av Fribergs modell (Friberg, 2012) på följande sätt: Efter att ha läst igenom 
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artiklarna och diskuterat dess innehåll färgkodades resultaten utifrån sjuksköterskans insatser 

och egenskaper uppdelat efter sjuksköterskans och patientens perspektiv. Nästa moment 

utgjordes av en diskussion mellan författarna för att nå en samstämmighet kring indelningen. I 

en sammanställning av samtliga artiklars resultat gjordes en schematisk sammanställning i 

Excel. Materialet lästes igenom igen och ovidkommande material sorterades bort, som till 

exempel visade sig innehålla andra perspektiv än sjuksköterskans och patientens. Vid närmare 

granskning upptäcktes även att vissa utvalda texter inte handlade om sjuksköterskans 

stödjande roll och att författarnas egna åsikter färgat resultatets innebörd och uteslöts därmed. 

För att kunna få en helhetsbild av det färgkodade resultatmaterialet, lästes materialet återigen 

med syfte att sammanlänka artiklarnas resultat genom att finna likheter och skillnader i texten 

som sedan bildade nya teman. Uppsatsförfattarna granskade resultatet under respektive tema 

med studiens syfte i fokus för att säkerställa att likheterna och skillnaderna som bildade nya 

teman interpreterats korrekt, detta skedde individuellt och därefter tillsammans. Kvalitativa 

artiklars resultat skall enligt Friberg (2012)  presenteras i ordform i kategorier, teman eller 

dylikt. De tio resultat artiklarna sammanställdes i en litteraturmatris (se bilaga 1). Enligt 

Friberg (2012) är det relevant att ha en litteraturmatris som bidrar med en sammanfattning av 

resultatartiklarna där de blir överskådliga att granska. Resultatet presenteras i tabell 1 som 

påvisar vilka teman som återfanns i respektive resultatartikel. Denna tabell hittas i studiens 

resultatdel där även det skriftliga resultatet presenteras under respektive tema utifrån den 

teoretiska referensramen. En del artiklar återfanns flera gånger, under olika teman. 

Etiska aspekter 

 

De studier som väljs ut till arbetet kommer att utgöras av peer reviewed artiklar och är därmed 

vetenskapligt granskat material (Segesten, 2012). När en litteraturöversikt skrivs finns alltid 

en risk för felaktigt och selektivt urval och det är därför viktigt att förhållningssättet är kritiskt 

vid läsning av material för att kunna göra korrekt urval (Friberg, 2012). Samtliga artiklar har 

ett etiskt godkännande av en etisk kommitté vilket Wallengren och Henricson (2013) anser 

vara relevant vid etiska överväganden. 
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Datainsamlingsmetod 

  

För att få en god översikt av ämnesområde och publicerade artiklar ska en bred sökning göras 

(Karlsson, 2012). Sökandet av vetenskapliga artiklar har gjorts via EBCSO Discovery Service 

och EBSCO host web där databaserna MEDLINE och CINAHL användes. För att få fram 

kontrollerade söktermer användes Medical Subject Headings (MeSH). De söktermer som 

framkom var: ”Nursing”, ”Nursing support”, ”Breast cancer”, ”Breast neoplasms”, 

”Experience”, ”Caregivers”. Söktermerna kombinerades även på olika sätt för att göra en 

smalare sökning med hjälp av den Booleanska söktermen ”AND”. Detta visas i en sökmatris 

(se bilaga 2). En av sökningarna gjordes utan att välja ”peer reviewed” och ”full text” och fick 

832 träffar, i den sökningen återfanns 5 av resultatartiklarna. I de andra sökningarna 

markerades ”peer-reviewed” och ”Full Text” på ”Search Options”. Författarna av anfört 

arbete läste 66 rubriker, av dem lästes 36 abstrakt och 15 av de artiklarna valdes ut. Av de 15 

artiklarna gick samtliga artiklar vidare till granskning med hjälp av SBU mallen. De 15 

artiklarna lästes igenom med fokus på resultatdelen och fem av dem valdes bort då de inte 

uppfyllde inklusionskriterierna eller då resultatet inte besvarade litteraturstudiens syfte. 
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RESULTAT  

Tabell 1 

 

Artikel 
Sjuksköterskans 

kompetens som resurs 

Guida kvinnor mot 

samt skapa förståelse 

Sjuksköterskan som 

tillgänglig 

informationskälla 

1 x     

2 x x x 

3     x 

4   x x 

5 x   x 

6 x x   

7 x   x 

8 x x x 

9 x     

10 x     

        

 

 

Sjuksköterskans kompetens som resurs     

I resultatet framträder teman som anger sjuksköterskorna och deras kompetens som en resurs 

på olika sätt för patienten. Admi, Zohar och Rudners (2011) artikel är baserad på tackbrev av 

närstående och bröstcancerpatienter till sjuksköterskor. I artikeln underströk kvinnorna vikten 

av sjuksköterskans roll gällande byråkratiska utmaningar som uppkom under vårdprocessen. 

Kvinnorna framhävde sjuksköterskans tillgänglighet och uthållighet i samband med att svara 

på frågor och erhålla relevanta dokument. Ombokning av inbokade tider kunde ske 

närsomhelst under vardagar, helger och ledigheter. Detta i kombination med koordinering av 

vårdgivare, administrativ personal, inom och mellan medicinska enheter skapade en 

byråkratisk process. Detta ansågs vara avgörande för att bibehålla kontinuerlig vård. 

Sjuksköterskans stöd åskådliggörs även i en artikel skriven av Dickerson, Alqaissi, Underhill 

och Lally (2011). En sekundär analys av textdata gjordes av tidigare studier där kvinnor som 

blivit diagnostiserade med bröstcancer intervjuades. Kvinnorna beskriver att sjuksköterskan 
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gav stöd genom att informera och detaljerat förklara innebörden av all information, till 

exempel patologiska rapporter. De gav stöd genom att bedöma och respektera kvinnornas 

behov av information. Sjuksköterskorna hade olika tillvägagångssätt för att assistera dessa 

kvinnor när de skulle bekanta sig med den givna informationen. 

Patienter, som under en treårsperiod blev diagnostiserade med bröstcancer, intervjuades i sina 

hem eller via telefon. Frågorna involverade problematik som framkom under vårdtiden, 

otillfredsställda behov och åsikter gällande kontaktpersonen. Pedersen, Hack, McClement och 

Taylor-Brown (2014) beskriver kontaktpersonen som en individ med medicinsk utbildning 

som kan ge patienterna och deras närstående kunskap om sjukdomen och som är kunnig om 

cancervården. En av patienterna berättar att de valde en sjuksköterska som sin kontaktperson 

baserat på sjuksköterskans kunskap och medicinska bakgrund. Patienten ansåg att 

sjuksköterskans kunskapsområde möjliggjorde en högre förståelse av upplevelsen för 

patienten till skillnad från en socialarbetare, som enligt patienten kan vara ett bra 

känslomässigt stöd. En sjuksköterska kan bidra med ett bredare informationsområde, 

känslomässigt stöd samt kan förklara den fysiologiska processen som patienten genomgår.  

I Beaver, Williamson och Chalmers (2010) artikel beskriver en bröstcancerpatient att det 

känns tryggt att ha en sjuksköterska specialiserad inom bröstcancer vid sin sida med bred 

kunskapskompetens. De specialistutbildade sjuksköterskorna hade regelbunden telefonkontakt 

med patienterna. Enligt patienterna påbörjades relationen redan när diagnosen fastställdes, 

som utvecklades under och efter vårdtiden. Relationen byggdes på förtroende, trovärdighet 

och tillgänglighet enligt patienterna. 

Vikten av att systematisera kunskap och erfarenheter för att de ska integreras i omvårdnaden 

och dokumenteras, visar Holtzman och Timm (2005). De utforskar erfarenheterna av och 

omvårdnaden kring patienter med bröstcancer i samband med att de genomgår en omedelbar 

bröstrekonstruktion. Som en jämförelse till de artiklar som visar det positiva i vad 

omvårdnaden kan ha för effekter påvisar Holtzmann och Timm (2005) att inte alla behov 

bedöms och möts utan att det huvudsakligen är de fysiska behoven som tillgodoses. Det finns 

belägg för brister i överensstämmelsen mellan patienters uppfattning av vad som är ett 

problem och vad sjuksköterskorna identifierar som problem och dokumentation i 

omvårdnadsjournalen. I samtliga fall, förutom ett, har patienterna ansett sig ha fler problem än 

sjuksköterskorna identifierar och dokumenterar i journalen. Detta indikerar att personalen har 
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kunskap om dessa angelägenheter men saknar kunskap om systematisk bedömning, 

interventioner och uppföljning.  

Gemensamt för kvinnor som fått en bröstcancerdiagnos är ett stort behov av information, 

oavsett om de genomgått behandling eller inte.  

 

Artikeln av Dawe, Bennett, Kearney och Westera, (2014), presenterar uttalanden som visar att 

även mängden, tidpunkten och typen av information spelar en stor roll för 

bröstcancerpatienter. Författarna skriver att kvinnor har färre psykosociala problem när de får 

stöd av distriktssköterskan och baserat på kvinnornas egna erfarenheter så behöver de tydlig 

information om distriktsköterskans roll, tillgänglighet och vilka alternativ som finns att tillgå 

när vård inte kan erhållas. Genomgående var samtliga kvinnor nöjda med den preoperativa 

informationen som gavs och även att den erhölls av olika professioner inom vårdteamet. Flera 

av kvinnorna i artikeln av Dawe et al (2014) ansåg att tidpunkten för när information gavs var 

avgörande. Till exempel ansågs tiden alldeles innan ingreppet som ett illa valt tillfälle, 

eftersom de hade svårt att fokusera så skapade informationen förvirring, och de kunde därför 

inte ta till sig den. En annan kvinna återgav reaktioner på mängden information hon fått 

genom att berätta att hon fått flera böcker att läsa och att det i sin tur upplevdes som 

skrämmande. 

 

Det utvecklades så småningom en stödfunktion inom cancervården för att minska skillnaderna 

i den cancerbehandling som patienter får och för att göra den mer jämlik, detta gjordes med 

interventioner där målet var att tillgodose varje individ och situation med adekvat vård, 

information och stöd. I Korber, Padula, Gray och Powells (2011) artikel beskrivs patienternas 

uppfattning av kontaktsjuksköterskan. Rollen identifieras som ett fysiskt och emotionellt stöd, 

en källa till information och kontaktpersonens konstanta närvaro tillät patienterna att uthärda 

behandlingstiden. Patienterna ansåg att kontaktpersonen kunde återberätta, tydliggöra, 

förklara samt bekräfta information som patienten fått ifrån olika källor. 

I England har det psykosociala området inom bröstcancerforskning främst utforskats på 

kaukasiska kvinnor, trots att bröstcancer förekommer i alla etniska grupper. Syftet med 

artikeln skriven av Patel, Harcourt, Naqvi, och Rumsey (2014) var att granska upplevelser hos 

sydasiatiska och mörkhyade kvinnor som fått en bröstcancerdiagnos och behandling bosatta i 

England. Majoriteten av kvinnorna var exceptionellt nöjda med hälsovården som erbjöds. I 

synnerhet sjuksköterskans insatser som beskrevs som sympatisk, stödjande och 
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omhändertagande. Sjuksköterskan förklarade behandlingsprocessen stegvis och ingående för 

patienterna samt vilka biverkningar behandlingen förde med sig. Kvinnorna uttryckte att de 

kände sig lugna i varje skede av behandlingsprocessen. Sjuksköterskan fungerade inte bara 

som ett emotionellt stöd utan även som en informationskälla. Eftervården var relevant för 

kvinnornas självkänsla och kroppsuppfattning och sjuksköterskans stöd i detta skede hjälpte 

kvinnorna att förstå och acceptera sin sjukdom.  

Guida kvinnor mot samt skapa förståelse 

Artikeln av Dickerson et al, (2011) handlar om vilken betydelse sjuksköterskan har för 

kvinnor som just har fått diagnosen bröstcancer.  De inventerar kvinnornas förväntningar om 

stöd och egna tillgång till stöd för att kartlägga deras behov. Detta innebär att respektera olika 

behov av information och att tillhandahålla en stödjande klinisk omgivning. Ett tema som 

identifierades som viktigt att uppmuntra i omvårdnaden är att guida dessa kvinnor mot 

förståelse och att acceptera hjälp från andra. I en annan studie av Beaver, Williamson och 

Chalmers (2010) undersökte de uppföljningssamtal via telefon efter behandling av 

bröstcancer. I studien uppgav patienterna att kontinuiteten i omvårdnaden bibehölls till följd 

av att det fanns en återkommande struktur i hur samma frågor ställdes vid varje samtal och att 

inget därför missades samt att det gav utrymme till att återkomma till ämnen efter att ha 

reflekterat till nästa samtal. Deltagande sjuksköterskor i Beaver, Williamson och Chalmers 

(2010) artikel rapporterade att de upplevde att patienterna verkligen uppskattade samtalets 

karaktär och att sjuksköterskan hade tid att uttalat lyssna på vad patienterna hade att fråga och 

berätta. Några sjuksköterskor var övertygade om att när patienterna så småningom återgick till 

sin ordinarie läkare så hade deras strukturerade uppföljningssamtal skapat en trygghet hos 

patienterna, som hade haft alla möjligheter att ställa relevanta frågor och fått all information 

de behövde när de behövde det. 

Sjuksköterskan som tillgänglig informationskälla 

I Admi, Zohar och Rudners (2011) artikel om specialistsjuksköterskor inom bröstcancer, har 

författarna undersökt sjuksköterskans betydelse för kvinnor med bröstcancer och deras 

närstående. Genom att analysera 125 tackbrev från anhöriga, vänner och kvinnor med 

bröstcancer, som skickats till sjuksköterskor vid ett tertiärsjukhus i Israel, har forskarna fått 

insyn i hur specialistsjuksköterskorna har stöttat patienterna under sin sjukdomstid präglad av 

oro, ångest och ovisshet. Metaforer användes som angav sjuksköterskorna som olika typer av 
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ljusfenomen var vanligt förekommande. Brevskrivarnas beskrivning av 

bröstcancersjuksköterskans roll framträder i den här studien som betydelsefull och nödvändig 

och som en avgörande funktion för kvinnors hälsa och välmående, för hälsovårdssystemet och 

omvårdnaden som profession. Inom det kognitiva området beskrev brevskrivarna att 

sjuksköterskan hade varit en tillgång genom att vara en källa till information vid behov och 

funnits tillgänglig för konsultation och guidning samt skapat klarhet när så behövts.  

En studie utförd i Korea av Chang och Park (2012) handlar om synen på sjuksköterskor inom 

onkologi och hur detta är relaterat till cancerrehabilitering i Korea. Sjuksköterskorna uttryckte 

ett brett spektrum av uppfattningar om hur viktigt det är att ingå samarbete med patienterna 

för att kunna dela känslor kopplade till cancerbehandlingen. Sjuksköterskorna gav uttryck för 

hur viktigt det var att det skapades en individuell vårdplan med bröstcancerpatienternas behov 

som förlaga där det även togs hänsyn till demografiska företeelser, exempelvis om de var 

gifta, var unga vuxna eller var äldre personer. Sjuksköterskans samlade kunskap och 

erfarenhet är viktig för att kunna stödja kvinnor att återgå till samt upprätthålla en livskvalité 

efter behandlingen enligt Chang och Park (2013). I deras studie understryks vikten av 

sjuksköterskors inblandning och närvaro i cancerpatienters rehabilitering.   

 

En artikel av Griffiths, Ewing och Rogers (2013) behandlar palliativ vård i hemmet, som 

utförs av distriktssköterskor och som dessa sjuksköterskor värderar högt. Fyra aspekter av 

besöken beskrivs: bedömning av fysiskt vårdbehov vilket förekom mest under besöken, 

bedömning och förmedling av praktisk hjälp och två i denna litteraturstudie genomgående 

teman: att tillhandahålla information och möjliggöra samtal. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

 

För att kunna få en överblick av aktuell kunskap om ämnet användes litteraturöversikt som 

modell. Målet med en litteraturöversikt är att skapa en överblick över senaste kunskapen inom 

ett visst forskningsområde (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2011). För att försäkra sig om en 

artikels vetenskapliga trovärdighet sorteras sökningarna efter artiklar som är peer reviewed, 

det vill säga granskade av expertis inom ämnet (Willman et al, 2011).  

Artiklarna söktes genom att söka på ord relaterade till syftet, med sjuksköterskan i fokus. 

Första sökningen gjordes på ord som ”Breast neoplasms”, ” Nursing experience”. För att 

minska antal träffar så sattes ett ”AND” mellan orden, vilket endast gav nio träffar varav inga 

gick att använda då de inte uppfyllde inklusionskriterierna. Av dessa nio var fem artiklar på 

annat språk än engelska och fyra sorterades bort på grund av ovidkommande innehåll.  Valet 

att avgränsa språket till engelska i resultatartiklarna kan påverka negativt eftersom ingen av 

uppsatsförfattarna har engelska som modersmål. Detta medför att det föreligger en risk för 

feltolkningar och att viktig information har missats.  

För att begränsa sökningarna till att handla om den mest relevanta forskningen användes ett 

tidsintervall på de senaste femton åren, vilket enligt Willman et al (2011) ger en adekvat 

avgränsning. För att läsaren ska förstå hur de avgörande resultatartiklarna valdes ut måste 

avgränsningarna vara tydliga i urvalet, detta upplevdes delvis vanskligt för att påvisa en tydlig 

sökväg då det uppdagades många ”diffusa” termer inom omvårdnadsgenren när sökningarna 

gjordes (Henricson, 2012). För att utveckla sökandet vidare undersöktes vilka MeSH-termer 

som var lämpliga för att kunna besvara syftet. Efter att ha jämfört olika ord på 

MeSH (SweMeSH) användes: ”Nursing”, ”Nursing support”, ”Breast cancer”, ”Breast 

neoplasms”, ”Experience”, ”Caregivers” i olika kombinationer, vilket gav önskat resultat. 

Genom att göra sökningar i flera databaser med omvårdnadsfokus ökar chansen att hitta 

relevanta artiklar skriver Henricson (2012) och dessutom ökar arbetets validitet. Det är värt att 

nämna svårigheten i att finna relevanta artiklar genom att läsa abstracts mot bakgrund av att 

författarna av anfört arbete var ovana vid att studera artiklar på det sättet. Att söka efter 

information utan att ha en bild av resultatet klart för sig, kräver erfarenhet av att kritiskt 

http://mesh.kib.ki.se/swemesh/swemesh_se.cfm
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granska material. För att säkerställa kvaliteten efter bästa förmåga diskuterades artiklarna 

mellan uppsatsförfattarna (Henricson, 2012).  

Litteraturöversiktens resultat baserades på tio artiklar varav två utförda i Kanada, tre i 

Storbritannien, en i Korea, två i USA, en i Danmark och en i Israel. Detta kan utgöra en styrka 

med studien eftersom jämförelser av sjuksköterskans stödjande roll kan genomföras mellan 

länder. Det kan dock vara en svaghet om det inte går att hantera de olika ländernas traditioner 

och kulturer så att jämförelserna görs med hänsyn till dem. Denna litteraturöversikt syftar 

dock inte till att jämföra mellan länderna utan att belysa sjuksköterskans stöd med 

patientfokus mot sjuksköterskan och därför finns mindre risk att göra fel i det här avseendet 

(Henricson, 2012). 

Samtliga utvalda artiklar har granskats med SBU:s mall. Resultatartiklarna granskades med 

SBU:s mall av en uppsatsförfattare vilket sänker reliabiliteten. Henricson (2012) menar att om 

resultatartiklarna delats upp mellan författarna, diskuterats och jämförts hade reliabiliteten 

stärkts. De uppgifter som valts att kontrollera med särskild tyngd var om artikeln var granskad 

av expertis, om etiska överväganden nämndes samt att det var viktigt att sjuksköterskans stöd 

stod i fokus. Detta säkerställdes genom att fastställa att artiklarna blivit publicerade i en 

vetenskaplig tidskrift, sökfunktionen (Control + f) användes i artiklarna för att hitta 

informationen om hur författarna hanterat etiska aspekter, perspektiv och hur 

bröstcancerpatienterna uttryckte stödet övervägdes och diskuterades uppsatsförfattarna 

emellan. 

Dataanalysen ska i en litteraturstudie ske genom att forskarna försöker urskilja mönster, 

återkommande företeelser eller teman i resultaten (Polit & Beck, 2013). Vid analys av 

resultatet delades artiklarna upp mellan författarna av examensarbetet, det var klart och tydligt 

överenskommet hur texterna skulle färgkodas och vid minsta osäkerhet vad gällde förståelse 

av texten diskuterades detta. Utvalda resultattexter sorterades sedan in i olika teman och lästes 

igenom av båda parter för att vara eniga om att texterna hamnat under adekvat tema. Ingen 

tredje part tog del av dataanalysen vilket hade kunnat stärka trovärdigheten (Henricson, 

2012). Feltolkningar i utsorteringen av information till teman kan ha skett då detta har gjorts 

utifrån uppsatsförfattarnas förförståelse och förhållningssätt. 

Ytterligare en svaghet är att det är första gången författarna av anfört arbete genomför en 

litteraturstudie. För att förhålla sig kritiskt till det anförda arbetet är det viktigt att ta upp 
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möjligheten att författarnas oerfarenhet av att skriva litteraturstudier kan ha påverkat 

resultatet. Tidsbegränsningen har genomsyrat processen av examensarbetet och i synnerhet 

metoddelen. Initialt ändrades forskningsämne ett flertal gånger på grund av bristande 

publicerat material och detta kan ha påverkat kvaliteten av den genomförda studien med tanke 

på förlorad tid och att andra intressanta fynd kan ha gått förlorade. Tidsbristen kan ses som 

begränsande av vidare forskning, medan mer tid för sökning av publicerat material hade 

möjligtvis inneburit andra fynd och förändrat vad som skulle kunna vara relevant för vidare 

forskning. Examensarbetets syfte hade eventuellt kunnat bli mer specificerat, till exempel ” 

Att belysa sjuksköterskans stödjande roll utifrån sjuksköterskans perspektiv” men eftersom 

det var komplicerat och tidskrävande att finna resultatartiklar som besvarade ett smalare syfte 

blev det naturligt för uppsatsförfattarna att göra tvärtom (Henricson, 2012).  

 

Resultatdiskussion  

Fig. 2  
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Ambitionen med den här litteraturstudien var att återge det stöd av sjuksköterskan, som 

bröstcancerpatienter rapporterat som betydande, i vårdprocessen från diagnos till efter 

behandling.   

Resultatet visar att bröstcancerpatienter har ett tydligt behov av information, stöd och 

kompetenta sjuksköterskor. Ett viktigt mål för hälso- och sjukvården är att tillhandahålla en 

holistisk vårdmodell och olika lösningar på utmaningen presenteras i de resultat vi tagit del 

av. 

 

Begriplighet  

En person som anser sin tillvaro vara ordnad och sammanhängande och inte en följd av 

slumpmässighet och oförklarlighet kan sammanfattningsvis sägas uppleva sin omgivning som 

begriplig (Antonovsky, 1991). I de resultat som vi tagit del av läggs stor vikt vid att få tid och 

kunskap att förstå både sjukdom och behandling. Patienten behöver hjälp av vårdpersonal 

med erfarenhet med att bli insatt i denna process för att det hela ska bli begripligt och så 

småningom få en mening. Det är under sådana omständigheter som den kvinnliga 

bröstcancerpatienten i högsta grad kan fokusera sina resurser på det salutogena i det som 

händer omkring henne. 

Kvinnor med diagnosticerad bröstcancer behöver guidning för att kunna nå förståelse om och 

hantera sin situation. Genom att sjuksköterskan är en källa till information och tillgänglig för 

råd och bedömning vid behov underlättar de för många patienter i processen att acceptera det 

de har drabbats av. Warren och Mackie (2014) bekräftar i sin studie behovet av expertis och 

erfarenhet hos sjuksköterskor som omger kvinnor med bröstcancer. Författarna skriver att när 

kvinnorna får sina diagnoser är de som mest sårbara och då fodras stöd och vägledning av en 

närvarande specialiserad sjuksköterska med stor sakkunnig insikt och erfarenhet av att arbeta 

med bröstcancer. Den viktiga uppgiften är då att möta alla frågor och behovet av information, 

hjälpa till att bibehålla en känsla av hopp och emotionell jämvikt. Patienter och närstående 

måste få tid för att förstå sjukdomen och behandlingens konsekvenser, enligt Warren och 

Mackie (2014), så att de stärks i sin övertygelse om att kunna återta kontrollen över sina liv. 
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Sammanfattningsvis skriver författarna att det finns evidens för att genom att tillgodose 

behovet av information hos patienten kan sjuksköterskan förbättra patientens psykiska 

välmående och höja livskvaliteten för patienter som lever med bröstcancer såväl som för deras 

familjer. 

Kvinnor, som har bröstcancer och har genomgått en behandling, upplever ett stort behov av 

stöd för att kunna acceptera sina kroppar. Ett sätt att påbörja denna process är att tillsammans 

med en onkologisjuksköterska titta på operationsområdet pre- och postoperativt, för att 

bekanta sig med ärrets placering (Freysteinson, Deutsch, Lewis, Sisk, Wuest & Cesario 2012). 

 

Hanterbarhet  

 

En betydande del av materialet som framkommit när resultaten har studerats har rört olika 

typer av stöd från sjuksköterskan. Främst är det sjuksköterskans egenskap av att vara en resurs 

för patienten som efterfrågas och uppskattas av patienterna. När en kvinna diagnosticeras med 

bröstcancer uppstår ett behov av kunskap och stöd, vilket är ihållande under hela 

behandlingen (Landmark, Bøhler, Loberg och Wahl, 2008). 

Vidare i artikeln av Landmark et al, (2008) beskriver kvinnor med bröstcancer två typer av 

behov som har påverkat deras möjlighet att hantera förändringen i deras livssituation: behov 

av kunskap och psykosocialt stöd i samband med fysiska, emotionella och sociala aspekter i 

vardagen.  

En kvinna som är mellan diagnos och behandling måste ha tillgång till stöd, kunskap och 

information på det sätt som hon, som individ, kan tillgodogöra sig den och efter hennes 

förmåga att hantera situationen hon befinner sig i. Kraven på rollen som sjuksköterska kring 

dessa patienter är mångfacetterade och varierar. Ytterligare problem som rapporterats som 

återkommande bland resultaten är att systemen kring de bröstcancersjuka kvinnorna är så 

komplicerade och innefattar flera vårdinstanser och vårdgivare. En sjuksköterskas roll i en 

vårdprocess innebär många gånger att vara den som koordinerar patientens vård och kontakter 

med alla inblandade, även närstående (Coleman, 2013).  
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Meningsfullhet 

En människa som känner att livet har en känslomässig innebörd och att det finns intressanta 

företeelser och tillfällen i livet som skapar engagemang, samt att de motgångar som personen 

ställs inför är värda att inlåta sig i, upplever meningsfullhet (Antonovsky, 1991). Resultatet 

visade att sjuksköterskor som varit tillgängliga för konsultation, vägledning och kunnat 

tydliggöra saker för patienter genom samtal har påverkat dem positivt, vilket Lin och Tsai 

(2011) styrker i deras artikel där det undersökts hur sjuksköterskor upprätthåller patienters 

värdighet i klinisk praxis. Ett av de teman som uppkom i resultatdelen som författarna 

beskriver är “emotionellt stöd” där uppmuntran, empati, lyhördhet, lämpligt anpassat språk 

och spirituellt välbefinnande är relevant. Det “emotionella stödet” ger patienten möjlighet att 

upprätthålla sin värdighet. I en artikel skriven av Swenson, Nissen och Henly (2010) som 

redogör för en intervention med fysisk aktivitet avsedd för kvinnor med bröstcancer, som 

genomgår en cellgiftsbehandling, beskrivs motiverande samtal som fördes mellan patient och 

sjuksköterska och gav positiv inverkan på de mål som planerats för patienten. Samtalen 

ansågs vara en viktig komponent där det fanns utrymme för patienterna att uttrycka sig och 

diskutera hinder som uppkommit men även hur de lyckats ta sig förbi dem. Det gavs även 

utrymme för sjuksköterskor att ge råd till patienterna. 

 

Slutsats 

 

Resultatet av denna litteraturstudie påvisar att de flesta bröstcancerpatienter känner sig 

tillfredsställda med det stöd, information och kunskap som sjuksköterskan bidragit med under 

vårdtiden. Trots att sjuksköterskan och patienten inte alltid varit överens om vad som är ett 

dilemma i omvårdnaden har sjuksköterskans stödjande roll visat sig fungera som en god 

informationskälla, ett emotionellt stöd och en byråkratisk advokat för både patienten och 

närstående. Det viktigaste av fynden är att sjuksköterskan har ett holistiskt förhållningssätt till 

patienten för att kunna bidra med god omvårdnad ur ett salutogent perspektiv.  
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Klinisk betydelse 

Sjuksköterskans roll i vården av kvinnor som fått diagnosen bröstcancer är komplex. Hur 

patienten upplever vårdtiden står i direkt relation till sjuksköterskans kompetens och tillgång 

till tid. Att ge god omvårdnad och tillgodose patienternas individuella behov är en av 

sjuksköterskans största utmaningar. Denna studie kan bidra till ökad medvetenhet om 

sjuksköterskans ansvarsområden i förhållande till rådande tidsbrist inom vården. 

 

 

Förslag på vidare forskning 

 

En studie där kvinnor med bröstcancer får prova på internetbaserad kontakt och uppföljning 

med en kontaktsjuksköterska, specialiserad inom onkologi. Syftet med studien är att se om 

patientgruppen upplever bättre tillgång till information och större möjligheter till kontakt vid 

behov. 

 

 

Författarnas insatser 

 

Författarna inledde studien med att individuellt söka efter artiklar, när de tio resultatartiklarna 

valts ut delades dessa upp mellan författarna för vidare granskning och sedan granskades de 

tillsammans. En av författarna kvalitetsgranskade de tio artiklarna enligt SBU:s mall.  

Resterande huvudområden: abstract, inledning, bakgrund, problemformulering, syfte, metod, 

resultat, referenser och bilagor utfördes tillsammans med olika ansvarsområden. Båda parter 

har varit närvarande och insatta i arbetet under skrivprocessen. Författarna har konstant 

konfererat och diskuterat alla moment i uppsatsskrivandet. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1, Matris med litteraturöversikt 

Nr Författare, 

årtal och land 

Titel Metod, urval och design Huvudfynd Etiskt övervägande 

1 Pedersen, A. 

E., Hack, T. 

F., 

McClement, 

S. E., & 

Taylor-

Brown, J. 

2014. Kanada 

An 

Exploration of 

the Patient 

Navigator 

Role: 

Perspectives 

of Younger 

Women With 

Breast Cancer. 

Metod: Semistruktuerade 

individuella intervjuer som 

spelades in och 

transkriberades. 

Intervjuerna analyserades 

och kodades induktivt  i 

fyra teman. Urval:  De tolv 

patienterna var under 50 år 

och diagnosticerade med 

bröstcancer inom de senaste 

tre åren. Design: Kvalitativ 

design.  

Patient Navigatörsrollen 

innefattar två aspekter: 

processuell aspekt och 

Personliga kvaliteteter, 

båda med subteman. 

Studien är godkänd av den etiska 

granskningsnämnden för mänsklig 

forskning vid universitetet i Manitoba 

och CancerCare Manitoba's Research 

Resource Impact Committee.  

2 Beaver, K., 

Williamson, 

S., & 

Chalmers, K. 

2010. 

Storbritannien 

Telephone 

follow-up 

after treatment 

for breast 

cancer: views 

and 

experiences of 

patients and 

specialist 

breast care 

nurses 

Metod: Semistrukturerade 

individuella intervjuer med 

28 patienter och 4 

sjuksköterskor, 

specialiserade på bröstvård. 

Urval: 191 patienter hade 

slumpmässigt valts ut till 

uppföljning via telefon och 

173 erhöll interventionen 

via telefon utan avvikelse 

från forskningsprotokollet. 

Ytterligare 20% valdes 

slumpmässigt ut av ett 

datorsystem för att delta i 

interventionen. De fyra 

bröstcancersjuksköterskorna 

blev kontaktade 

personligen. Innehållsanalys 

användes för att analysera 

de transkriberade 

intervjutexterna. Design: 

Kvalitativ design.  

Uppföljningssamtal via 

telefon togs emot 

positivt. Det krävs en 

erfaren och skicklig 

utförare med effektiva 

kunskaper i 

kommunikation att 

genomföra 

interventionen. 

Interventioner över 

telefon utförd av en 

sjuksköterska kan 

appliceras på andra 

sjukdomstillstånd även 

om mer arbete behöver 

utföras med att utveckla 

rätt typ av intervention 

och utvärdera 

effektiviteten.  

Forskarna var medvetna om de etiska 

frågorna genom hela projektet. Alla 

potentiella deltagare gav frivilligt sitt 

medgivande till att delta. Deltagarnas 

sekretess skyddades genom användandet 

av koder och avidentifiering av alla 

utdrag. Etiskt godkännande erhölls av  

the Central Office of Research Ethics 

Committees in England och av the 

Research and Development departments 

vid områdena för undersökningarna.  



ii 

3 Chang, H., & 

Park, Y. 

2013. Korea 

Cancer 

rehabilitation 

from the 

perspectives 

of oncology 

nurses in 

Korea 

Metod: Forskarna 

rekryterade tre olika 

fokusgrupper från fem olika 

sjukhus i Sydkorea 2009. 

Totalt 21 

onkologisjuksköterskor 

inkluderades i studien. De 

tog för tillfället hand om 

cancersjuka och deras 

familjer i sjukhus för tertiär 

vård. Urvalskriterier för 

studien: genomgått en 

avancerad 

specialistutbildning i 

onkologi för sjuksköterskor 

och hade arbetat med 

cancersjuka patienter och 

deras familjer på sjukhus 

för tertiärvård i fem år. Data 

samlades in genom 

fokusgrupper och 

genomgick en kvalitativ 

tematisk analysmetod. 

Design: Kvalitativ design.  

Två huvudteman för 

cancerrehabilitering 

framkom. Och sex 

subteman för 

onkologisjuksköterskors 

vårderfarenheter 

identifierades. Fynden 

föreslår att 

onkologisjusköterskorna 

spelar kan spela en 

nyckelroll i 

rehabiliteringen för de 

som överlever cancer.  

Efter godkännande av the Institutional 

Review Board of Seoul National 

University College of Nursing, 

rekryterade forskarna deltagarna, vilka 

lämnade skriftliga medgivanden.  



iii 

4 Griffiths, J., 

Ewing, G., & 

Rogers, M. 

2013. 

Storbritannien 

Early support 

visits by 

district nurses 

to cancer 

patients at 

home: A 

multi-

perspective 

qualitative 

study. 

Metod: Den här kvalitativa 

studien designades för att 

belysa begränsningarna av 

tidigare studier gjorda på 

rådande praxis genom a) ha 

ett tillvägagångssätt med 

multiperspektiv och 

inkludera 

distriktsjuksköterskors, 

patienters och vårdgivares 

åsikter, b) direkt 

observation och 

rapportering av 

distriktssjuksköterskors 

tidiga stödbesök hos 

patienter och vårdgivare i 

deras hem. Urval: 

Sjuksköterskor: Forskarna 

träffade team leaders för 

distriktssjuksköterskorna i 

varje område ochberättade 

om studien, diskuterade 

rekryteringen och 

tillhandahöll information. 

Distriktsjuksköterskor som 

ville delta i studien återkom 

direkt till forskarna på plats 

för att väljas ut att delta 

antingen i en fokusgrupp 

och/eller i 

observationsdelen av 

studien. 58 sjuksköterskor 

valdes ut. Patienter och 

vårdgivare kriterier: vuxna 

med en cancerdiagnos, 

tidigt stadie av palliativ 

vård, känd för 

disktriktssjuksköterskan, 

och erhåller ESV. Design: 

Kvalitativ design. 

Resultaten som 

presenteras integrerar 

observationer av dessa 

besök med intervjuer 

från 

disktriktsjuksköterskor, 

patienter och vårdare. 

Fyra aspekter av 

besöken beskrivs: 

bedömning av fysisk 

vårdbehov, bedömning 

och leverans av praktisk 

hjälp, och två 

genomgående teman: ge 

information och 

möjliggöra samtal.  

Etiskt godkännande beviljades av Local 

and University Research Ethics 

Committees.  



iv 

5 Holtzmann, 

J., & Timm, 

H. 2005. 

Danmark 

The 

experiences of 

and the 

nursing care 

for breast 

cancer patients 

undergoing 

immeditate 

breast 

reconstruction. 

Metod: Studien är 

prospektiv och deskriptiv 

och använder både käll- och 

metodtriangulering. 

Källtrianguleringen 

innefattade patienters och 

sjuksköterskors perspektiv 

emedan metodtriangulering 

kombinerar intervjuer, 

frågeformulär och 

medicinjournaler.  Urval: 

Inklusionskriterier: 

diagnosticerad med 

operabel cancer, 

modertumör på mindre än 5 

cm utan att ha växt in i hud 

eller fascia och utan 

palpabla regionala körtlar 

och i väntan på direkt 

rekonstruktion med TRAM-

flap; patienterna ska kunna 

förstå och prata danska. 

Design: Kvalitativ studie 

baserad på frågeformulär 

och intervjuer.  

Ett resultat är att 

betydelsen av att ha 

genomgått en 

bröstrekonstruktion 

innebär en känsla av 

hopp, normalitet och att 

"vara hel". Ett annat 

resultat är att inte alla 

patientens behov blir 

bedömda och mötta; 

omvårdnaden utförs 

huvudsakligen på det 

fysiska planet och efter 

att patienten är 

utskriven så beskrivs 

patienten som lämnad i 

en situation av sårbarhet 

och en känsla av 

ensamhet. 

The Scientific ethical committees of 

Copenhagen and Fredericksberg 

Municipalities hade inget emot studien. 

Samtliga som ingick i studien gav ett 

muntligt alternativt ett skriftligt 

medgivande till att delta.  



v 

6 Dickerson, S. 

S., Alqaissi, 

N., Underhill, 

M., & Lally, 

R. M. 2011. 

USA 

Surviving the 

wait: defining 

support while 

awaiting 

breast cancer  

surgery 

Metod: Sekundär analys av 

narrativ text genom 

tolkande fenomenologi. 

Urval: deltagare 

rekryterades från ett 

bröstcenter i en storstad i 

Mellanvästern i USA. I 

anslutning till en 

kirurgikonsultation 

introducerades kvinnor till 

studien av sina 

specialistsjuksköterskor 

inom onkologi och 

kontaktades senare av 

forskaren. Initialt 

inkluderades kvinnor om de 

pratade engelska och var 

diagnosticerade med typ 0-

II (icke återkommande) 

bröstcancer, som inte ännu 

hade behandlats. Design: 

Heideggerian hermeneutik 

för att skapa en sekundär 

analys av textdatan som 

framkommit från tidigare 

kvalitativ studie. 

Sekundäranalys baserad på 

redan förekommande data 

för att utveckla innehållet 

eller svara på frågor som 

inte tidigare adreserats i 

orginalstudien.     

"Överleva väntan på 

kirurgi genom att 

balansera behov av stöd 

för att upprätthålla en 

hoppfull framtidsutsikt" 

var det övergripande 

mönstret som 

sammanlänkande sex 

andra relaterade teman: 

(1) kontrollera tillgång 

till information för sig 

själv och till andra, (2) 

veta vilka stödjande 

funktioner det finns att 

tillgå inom nätverket, 

(3) kontrollera ångest 

genom att distraktion 

för at upprätthålla 

hoppet medans man 

väntar, (4) vara i goda 

händer och bekväm med 

beslut vårdgivarens 

support), (5) skyddande 

av andra genom att 

dölja och vara stark för 

att upprättåhlla hopp 

och (6) acceptera vård 

från andra vs. 

upprätthålla en 

vårdande roll.  

Orginalstudien blev godkänd av 

forskarnas universitet och clinic 

Institutional Review Boards (IRB). 

Skriftligt medgivande erhölls inför varje 

intervju. Sekundäranalys av 

avidentifierade intervjutexter blev 

godkända av forskarens universitet IRB.  



vi 

7 Admi, H., 

Zohar, H., & 

Rudner, Y. 

2011. Israel 

"Lighthouse in 

the dark": a 

qualitative 

study of the 

role of breast 

care nurse 

specialists in 

Israel 

Metod: Data till underlag 

för analysen kom från 

tackbrev från kvinnor med 

bröstcancer och deras 

anhöriga. Efter att mättnad 

uppnåtts intervjuades tre 

kvinnor med bröstcancer. 

Trianguleringen av källor 

ökade sannolikheten för att  

våra fynd och tolkningar 

från breven skulle vara 

exakta och trovärdiga. 

Urval: Studien bygger på 

125 tackbrev skickade till 

en specialistsjusköterska 

inom bröstcancer på ett 

sjukhus inom tertiärvård i 

norra Israel mellan 1998-

2008. Totalt skickades brev 

av 113 kvinnor med 

bröstcancer, som skrev ett 

eller flera brev. Tre brev 

skrevs av släktingar och ett 

av en vän. Vid tidpunkten 

för skrivandet var 48 av 

kvinnorna med bröstcancer 

30-50 år gamla, 45 var 51-

70, och 20 var över 70 år; 

de flesta var gifta eller 

änkor (10). sjuttio av 

kvinnorna hade akademisk 

utbildning, 38 hade en 

gymnasieexamen och fem 

hade bara gått ut 

grundskolan. Alla kvinnor 

var judinnor: 95 var 

sekulariserade, 14 religiösa 

och fyra ortodoxa. Design: 

Kvalitativ studie med en 

deskriptiv innehållsanalys. 

Resultaten visade tre 

aspekter av rollen som 

specialistsjuksköterska 

inom bröstcancer: 

behjälplig, kognitiv och 

emotionell. Kvinnorna 

beskrev dessa aspekter 

som "bana väg genom 

byråkrati" 

(intrumentell), vara ett 

"trafikljus i en korsning 

i livet" (kognitiv), och 

behandla var och en av 

dom "som om jag var 

den enda patienten". 

Studien godkändes för skyddande av 

deltagarna genom Insitutional review 

Board of Rambam Medical Center 

(Helsinki committee). Medicinska 

sekretessformulär skrevs under. Och för 

att säkerställa konfidentialitet  

numrerades breven och separerades från 

alla detaljer om identitet. 



vii 

8 Dawe, D. E., 

Bennett, L. 

R., Kearney, 

A., & 

Westera, D. 

2014. Kanada 

Emotional and 

informational 

needs of 

women 

experiencing 

outpatient 

surgery for 

Breast cancer 

Metod: Fem intervjuer 

utfördes över telefon och 14 

utfördes öga mot öga. För 

kvinnor som föredrog en 

intervju i verkligheten 

mötte forskaren upp 

kvinnan efter 

överenskommen tid och 

plats. Intervjuerna var 

semikonstruerade och 

innefattade frågor som inte 

krävde enbart ja eller nej, de 

spelades in och 

transkriberades. Upprepning 

av data och datamättnad 

blev uppenbar efter 19 

intervjuer. Urval: Studien 

var öppen för kvinnor med 

erfarenhet av polikliniska 

behandlingar  (lumpektomi, 

partial mastektomi och hel 

mastektomi) av bröstcancer 

och var kapabla att uttrycka 

sin erfarenhet och sitt 

medgivande till att delta. Ett 

ändamålsenligt antal 

kvinnor om 19 st 

rekreyterades från de 

polikliniska avdelningarna 

av en regional 

hälsokommitte i östra 

Kanada. Kvinnorna 

intervjuades cirka sex 

månader efter den 

polikliniska behandlingen 

av bröstcancern. Design: 

Kvalitativ studie 

Resultatet av studien 

sammanfattas i tre breda 

kategorier: 1) behov av 

emotionellt och 

informativt stöd både 

innan och direkt efter 

ingreppet; 2) behov av 

emotionellt och 

informativt stöd i 

hemmet under 

återhämtning; och 3) 

emotionella reaktioner 

på den polikliniska 

upplevelsen.     

Etiskt godkännande erhölls av the human 

Investigation Committee för att 

genomföra den här studien. För att 

säkerställa frivilligheten i deltagandet, 

skedde den första kontakten med 

potentiella deltagare av sjuksköterskan 

som skrev in patienten. 29 kvinnor 

godkände att den inskrivande 

sjuksköterskan förmedlade deras namn 

till forskarna för eventuellt deltagande.  



viii 

9 Patel, G., 

Harcourt, D., 

Naqvi, H., 

Rumsey, N. 

2014. 

Storbritannien  

Black and 

South Asian 

women’s 

experiences of 

breast cancer. 

Metod: Invididuellt 

anpassade 

semistrukturerade intervjuer 

utfördes och ett 

semistrukturerat schema 

utvecklades efter aktuell 

bröstcancerlitteratur och 

användes som en guide. 

Ämnesguiden var brett 

utformad för att ge utrymme 

för kvinnor att dela sina 

erfarenheter. Urval: 

Deltagarna rekryterades via 

olika sociala nätverk genom 

att använda "snowball and 

chain sampling" metoden. 

Olika stödgrupper för 

cancersdrabbade i områden 

med störst population av 

etniska minoriteter i 

Storbritannien kontaktades 

via telefon och email för att 

hjälpa till med 

rekryteringen. De flesta 

deltagarna (n=20) 

rekryterades via 

organisationer för specifika 

cancertyper. Två deltagare 

rekryterades via "snowball 

and chain sampling" 

metoden. Design: 

Kvalitativ studie. 

Huvudteman var socialt 

stöd, spiritualitet, oro 

rörande 

kroppsuppfattning, 

erfarenheter av 

hälsovård och livet efter 

cancer. Resultaten visar 

att även om BME 

(British black and 

ethnic minority) kvinnor 

delade liknande oro som 

etniskt vita kvinnor, så 

var deras erfarenheter 

även influerade av 

speciell kulturell art. 

Den här studien har 

konsekvenser för hälso- 

och sjukvårdspersonal 

och påvisar behovet av 

att tillhandahålla 

kulturanpassad vård och 

stöd till BME kvinnor, 

skräddarsydd specifikt 

efter deras värderingar 

och tro.      

Ethical approval was obtained from the 

School of Life Sciences Research Ethics 

Committee at the University of the West 

of England, Bristol. 



ix 

10 Korber, S., 

Padula, C., 

Gray, J., & 

Powell, M. 

2011. USA 

 A breast 

navigator 

program: 

barriers, 

enhancers, and 

nursing 

interventions 

Metod: Forskarna använde 

semikonstruerade frågor 

med öppen svarsmodell för 

att guida intervjuer och 

framtvinga identifieringen 

av hinder mot och 

förbättringar av 

behandlingen. Ett flexibelt 

tillvägagångssätt 

tillämpades och intervjuerna 

spelades in. Innehållsanalys 

användes för att identifiera 

teman. Urval: Tidigare 

deltagare i 

Navigatorprogrammet 

inbjöds att delta i 

fokusgrupper på båda 

ställen (två sjukhus i 

nordöstra USA). Mötena 

skräddarsyddes för de som 

avslutat behandling och de 

som inte gjort det. Vid 

tillämpningen av den här 

studien definierades de som 

avslutat behandling de som 

hade genomgått IV 

chemotherapy eller 

strålbehandling. Vid augusti 

2008, innehöll en Microsoft 

Excelfil 187 inskrivna 

deltagare (samtliga 

kvinnor): 78 erhöll 

behandling aktivt och 

träffade navigatörerna 

regelbundet, 103 hade 

avslutat den 

rekommenderade 

behandlingen och följdes 

inte längre upp och 6 hade 

inte avslutat 

rekommenderad behandling 

och följdes inte längre upp. 

Av de 109 deltagare som 

inte längre var med i 

programmet, identifierades 

5 som icke-engelsktalande, 

av alla som hade avslutat 

bröstcancerbehandling.  

Design: Kvalitativ 

Det mest 

förekommande temat 

var värdet av 

utbildningen och 

informationen som 

navigatören 

tillhandahöll. Flera 

deltagare ansåg att det 

var det essentiella i den 

rollen. Hjälp att hantera 

symtom, tillgång till 

finansiella och 

kommunala resurser och 

teamets bemötande 

förbättrade 

möjligheterna att 

avsluta behandlingen.  

Studien var godkänd av the Lifespan 

Institutional Review Board. Samtliga 

personer som förväntades avsluta 

skickades en inbjudan via brev där syftet 

och proceduren i studien beskrevs. De 

tilllfrågades även om att delta i en 

fokusgrupp som skulle genomföras på 

deras sjukhus. 
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Bilaga 2, Sökmatris 

 

 

 

 

Datum Sökord Träffar

Utvalda efter 

rubrik 

Utvalda för 

genomläsning av 

Abstract

Utvalda artiklar för 

granskning enligt 

SBUs mall Exklusionskriterier

Utvalda 

artiklar till 

resultat Databas

2/2 2015

Breast 

neoplasms AND 

Nursing 

experience 9 0 0 0

5 st exkluderade pga 

annat språk än ENG och 

SVE. 4 sökningar 

exkluderade pga 

ovidkommande innehåll

EBSCOhost 

Research 

Databases 

2/2 2015

Nurse AND 

breast cancer 

AND Nursing 832 50 20 8

Denna sökning skedde 

utan exklusionskriterier 

därav mängden träffar. 3 

Exklud pga 

ovidkommande innehåll 1,2, 5,6,9

EBSCOhost 

Research 

Databases 

2/2 2015

Caregivers AND 

Breast cancer 

AND  Nursing 67 8 8 5

1 Exkl pga 

ovidkommande innehåll

7, 1 , 4, 3 

(endast Eb DS) EBSCO DS

2/2 2015

Nursing AND 

breast cancer 

AND 

enagement 17 0 0 0 Motsvarade inte syftet.

EBSCOhost 

Research 

Databases 

3/2 2015

Nursing AND 

Breast cancer 

AND experience 197 6 6 2

4 Exkl pga 

ovidkommande innehåll 8, 10

EBSCOhost 

Research 

Databases 

3/2 2015

Nursing Support 

AND Breast 

cancer 5 0 0 0 Motsvarade inte syfte

EBSCOhost 

Research 

Databases 

2/3 2015

Nurse AND 

breast cancer 418 2 2 0

Dessa 2 valdes bort pga 

ovidkommande innehåll

EBSCOhost 

Research 

Databases 


