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Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer som drabbar kvinnor I 

Sverige. En av åtta kvinnor drabbas och idag lever 80 000 kvinnor med sjukdomen i 

Sverige. Därför kommer sjuksköterskor överallt med största sannolikhet att möta dessa 

kvinnor. En av sjuksköterskans huvuduppgifter är att lindra lidande och för att göra detta 

måste vården utgå från patienten och synliggöra hela människan. Syfte: Att beskriva 

upplevelser hos kvinnor med bröstcancer tiden mellan diagnos och påbörjad behandling. 

Metod: En litteraturöversikt grundad på mestadels kvalitativ forskning. Resultat: 

Mängden information kvinnor vill ha är individuellt och kan variera beroende på tidpunkt. 

Reaktioner som rädsla och chock är vanliga vid diagnostillfället. Diagnosen kan även 

väcka existentiella tankar och en rädsla för döden. För många kvinnor är det viktigt att ha 

någon utomstående att kunna prata med. Det kan vara sjukvårdspersonal eller någon annan 

kvinna som upplevt eller upplever samma situation. Diskussion: Det är av största vikt att 

se till varje kvinnas unika situation och hennes erfarenheter för att kunna ge henne en 

individanpassad vård som tillfredsställer hennes behov och önskemål. 
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Background: Breast cancer is the most frequent cancer among women in Sweden. One in 

eight women is affected and 80000 women today live with the diagnosis. This makes it 

most possible nurses will meet these women during treatment and care. One of the nurse's 

main tasks is to relieve suffering. To do this the patient needs to be seen as both body and 

spirit and both shall be considered in the care. Purpose: To describe the experiences of 

women with breast cancer, the time between diagnosis and initiation of treatment. 

Method: A literature review based on mostly qualitative research. Findings: The amount 

of information women want is individual and may vary depending on time. Reactions such 

as fear and shock are common at the time for diagnosis. The diagnosis may also bring 

existential thoughts and fear of death. For many women it is important to have someone 

outside their family to talk to. This may be medical personnel or other women who have 

experienced or are experiencing the same situation. Conclusion: To satisfy the women’s 

needs and wishes it is of the greatest importance to be aware of the individual needs and 

experiences of each unique woman.   
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INLEDNING 

Att drabbas av bröstcancer kan innebära en omvälvande upplevelse då det kan kännas som 

att hela ens tillvaro vänds upp och ner, plötsligt är livet i fara. Förutom att det sker en 

fysisk förändring av en viktig kroppsdel hos kvinnan leder bröstcancer till att relationen till 

familj och vänner förändras. Bröstcancer drabbar var åttonde kvinna i Sverige och idag 

lever cirka 80 000 kvinnor i vårt land med denna sjukdom. Bröstcancer kan drabba kvinnor 

i alla åldrar men det är vanligare bland medelålders och äldre kvinnor. Varje dag insjuknar 

ungefär 20 kvinnor i bröstcancer. Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland 

kvinnor. Det är därför troligt att vi som sjuksköterskor, kommer att möta dessa patienter. 

För att kunna ge kvinnor med bröstcancer ett så gott stöd som möjligt är det viktigt att vi 

har kunskap om deras upplevelser av sjukdomen.  

BAKGRUND 

Cancer 

Cancer är ett samlingsnamn för flera olika maligna tumörsjukdomar. Malign betyder att 

tumören är elakartad och har förmåga att sprida sig och bilda egna blodkärlssystem för att 

försörja sig med blod. Dessutom sker cellväxten okontrollerat och cellerna självdör inte, 

vilket normala celler är programmerade att göra. Det finns cirka 200 olika celltyper i 

människokroppen och lika många olika cancerformer som människan kan drabbas av 

(Sörensen, 2012).  

Bröstcancer  

Patofysiologi  

Det finns flera olika former av bröstcancer som, skiljer sig från varandra när det gäller 

växtsätt, aktivitet och prognos. Gemensamt för alla dessa former är att de nära nog alltid 

uppstår från mjölkalveoler och mjölkgångar. Bröstcancer kan sprida sig via lymfan och 

blodet ut till kroppens olika organ (Järhult och Offenbartl, 2013).  

Symtom  

Det vanligaste symtomet är att en knöl upptäcks i bröstet. Mindre vanliga symtom kan vara 

smärta i bröstet eller att bröstets struktur alternativt färg eller form ändras (Ericson och 

Ericson, 2012). Kvinnan kan själv ha hittat en knöl eller förändring i bröstet vilket gör att 

hon söker sig till sjukvården. Förändringen i bröstet kan även upptäckas vid 

mammografiscreening, vilket är en röntgenundersökning av bröstet som idag erbjuds alla 

kvinnor i Sverige från cirka 40-års ålder. Vid mammografin placeras bröstet mot en skärm 

och pressas ihop för att få en bra genomlysning och på så sätt kunna se eventuella 

förändringar i bröstet (Sköld-Nilsson, 2011).  
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Diagnos  

Grundpelaren i diagnostiken av bröstcancer är trippeldiagnostik som ska utföras vid alla 

misstänkta förändringar i bröstet. Trippeldiagnostik innebär att läkaren först gör en klinisk 

undersökning, det vill säga palperar bröst och lymfkörtlar noggrant samt studerar bröstets 

form och färg. Sedan undersökt brösten med mammografi och i vissa fall även med 

ultraljud (Bergh, Brandberg, Ernberg, Frisell, Fürst och Hall, 2007).  

Mammografi infördes som rekommendation i Sverige 1986 och 1997 fanns 

undersökningen tillgänglig i hela Sverige. Cirka 70-75 % av alla kvinnor mellan 40-69 år i 

landet genomgår mammografiundersökning (Schopper & de Wolf, 2009).  

Som ett tredje steg tas ett vävnadsprov där celler sugs ut från det misstänkta området och 

undersöks i ett mikroskåp (Bergh, et al., 2007). Vid diagnostiken kontrolleras tumörens 

storlek och även risken för eventuella spridningar av cancerceller (Ericson och Ericson, 

2012). 

Förekomst  

Den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige är bröstcancer och ungefär 7000 

kvinnor drabbas varje år. Antalet fall av bröstcancer ökar men samtidigt kan allt fler botas. 

Detta har lett till att cirka 80 000 kvinnor i Sverige idag lever med denna diagnos. Risken 

att insjukna är liten före 30-40 års ålder och som störst strax innan en kvinna fyller 70 år. 

(Bergh, et al., 2007).  

Riskfaktorer  

Risken att drabbas av bröstcancer ökar med stigande ålder och medelåldern då kvinnor får 

sjukdomen är 63 år. Sjukdomen har länge ökat i antal vilket troligen delvis kan bero på att 

kvinnor i dag föder färre barn och att kvinnorna samtidigt är äldre när de får sitt första 

barn. Idag räknar man med att 5-10% av alla kvinnor som får bröstcancer har en medfödd 

genetisk förändring, en så kallad mutation. Andra riskfaktorer som är kända är joniserad 

strålning och att kvinnan tidigare haft någon form av bröstsjukdom. P-pillerbehandling 

under en längre tid eller behandling med östrogener vid klimakteriebesvär kan medföra en 

ökad risk. Äldre kvinnor som lider av övervikt har också en ökad risk för bröstcancer. 

Även hög alkoholkonsumtion är en riskfaktor (Sandberg, 2012).   

Prognos  

Överlevnaden för kvinnor med bröstcancer ökar för varje år i Sverige. Detta beror 

sannolikt på att sjukdomen allt oftare upptäcks tidigt genom mammografi och genom 

förbättrade behandlingsmetoder. Även uppmärksamheten kring bröstcancer har ökat vilket 

leder till att kvinnor blivit allt mer uppmärksamma på förändringar i brösten och även är 

mer benägna att söka vård. Överlevnadsprognosen varierar beroende på när tumören 

upptäcks, tumörstorlek och spridningsgrad men sammantaget är antalet överlevande efter 

fem år ungefär 90 procent (Berg, et al., 2007). Sedan mammografi infördes som en 

screeningmetod i Sverige har dödligheten minskat med cirka 26 % och mammografi ses 

som en bidragande orsak till detta (Schopper och de Wolf, 2009).  
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Behandling  

När diagnosen bröstcancer fastställts är nästa steg att besluta om vilken behandling som är 

bäst lämpad. Det finns tre olika behandlingsprinciper; kirurgi, strålning och läkemedel 

(Bergh, m fl., 2007). Enligt Tejler, Norberg, Dufmats och Nordenskjöld (2004) har 

överlevnadschanserna efter behandling ökat de senaste decennierna. Detta beror till viss 

del på att behandlingsalternativen blivit fler och effektivare. Berg m fl. (2007) beskriver att 

olika läkare involveras vid beslut om hur behandlingen ska läggas upp. De olika 

behandlingsprinciperna ska alltid diskuteras med kvinnan som också tar det avgörande 

beslutet. Läkaren och patienten diskuterar tillsammans för att komma fram till den 

lämpligaste behandlingen som grundar sig på kvinnans egna önskemål och läkarens 

expertkunskap. Enligt Spittler, Pallikathayil och Bott (2012) är det viktigt att kvinnor får 

tillräcklig information och stöd från vården för att kunna besluta om behandlingen så att de 

känner sig så trygga som möjligt. I patientlagen (SFS, 2014:821) står det beskrivet att 

patienten ska vara delaktig. Att vården ska utformas och genomföras i samråd med 

patienten och att vården ska utgå från patientens egna önskemål och behov.  

Kirurgi 

Kirurgi är den vanligaste behandlingen vid bröstcancer och ungefär 90 procent opereras. 

När cancertumören är liten tas endast en bit av bröstet bort vilket kallas partiell 

mastektomi. Är tumören större genomförs en komplett mastektomi, som innebär att hela 

bröstet tas bort. Vid operationen tas även de lymfkörtlar som eventuellt drabbats bort för 

att minska risken för lokala återfall. Vid bröstcancer är spridning via armhålans lymfkörtlar 

vanligt varför detta kontrolleras noggrant innan det kirurgiska ingreppet ska genomföras. 

Kan inga cellförändringar påvisas innan operationen tas ett vävnadsprov under 

operationen. Detta prov tas från den första lymfkörtel som tar emot lymfvätska från en 

bröstcancer. Denna körtel identifieras och analyseras under operationen för att kunna 

avgöra eventuell spridning och behov av att ta bort lymfkörtlar (Bergh et al., 2007).  

Strålning 

För att minska återfallsrisken och spridningen ytterligare rekommenderas kvinnor att 

genomgå strålbehandling efter det kirurgiska ingreppet. Vid strålbehandling används 

högenergisk röntgenstrålning, radioaktiva ämnen eller elektronstrålning för att döda de 

cancerceller som eventuellt finns kvar i eller omkring operationsområdet. Vid spridning av 

cancerceller strålas även andra områden som lymfkörtlar och armhåla (Sköld-Nilsson, 

2011). 

Läkemedel  

Genom att ge cytostatika som tillägg på den vanliga behandlingen (kirurgi och 

strålbehandling) uppnås en bättre effekt med mindre risk för återfall och förbättrad 

överlevnad. Denna behandling bör göras under fyra-sex månader och rekommendationen 

är att kombinera olika mediciner för att uppnå bästa effekt. Förutom cytostatika kan 

patienten även få hormonpreparat. Detta har visat sig ge effekt för utvecklingen efter att 

kvinnan genomgått en operation. Ungefär 75 procent av alla bröstcancrar har östrogen- 

och/eller progesteronreceptorer och är därigenom åtkomliga för så kallade hormonella 

behandlingar (Bergh, et al., 2007). 

Sjuksköterskans professionella förhållningssätt 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) ska 

sjuksköterskan tillgodose patienters fysiska omvårdnadsbehov såväl som de psykiska 
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omvårdnadsbehov som patienten kan tänkas ha. Sjuksköterskan ska även uppmärksamma 

och bemöta patenten på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt för att på så sätt kunna ge 

stöd, vägledning och så långt som möjligt lindra patientens lidande. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att sjuksköterskan måste sätta sig in i patienternas 

livsvärld för att kunna förstå och bemöta dem på ett bra och professionellt sätt. Att sätta sig 

in i patientens livsvärld innebär att man arbetar utifrån patientperspektivet och inkluderar 

patientens upplevelser och erfarenheter i vårdandet. Det är viktigt att sjuksköterskan 

lyssnar lyhört på patienten och försöker förstå hur hälsa, sjukdom, lidande och vårdande 

påverkar just den personens livssammanhang för att kunna stödja och stärka 

hälsoprocesserna.  

 

Enligt ICN:S etiska kod har sjuksköterskan fyra huvudsakliga ansvarsområden: att 

förebygga sjukdom, främja hälsa, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ska 

även visa respekt för mänskliga rättigheter, egna val och värdighet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014).  

Personcentrerad vård 

I en personcentrerad vård strävas det efter att synliggöra hela människan. Fysiska, 

psykiska, sociala, andliga och existentiella behov ska tillgodoses i lika hög utsträckning. 

Patientens upplevelser och tolkningar av ohälsa och sjukdom ska respekteras och bekräftas 

(SSF, 2010). Människans hälsa kan delas in i två dimensioner: biologisk och existentiell. 

Båda dimensionerna är viktiga i upplevelsen av hälsa och välbefinnande (Dahlberg & 

Segesten, 2010). För att människan ska kunna uppleva hälsa och välbefinnande behöver 

alla aspekter tillgodoses. Vårdpersonalen behöver även se hela människan bakom och inte 

bara sjukdomen. De värderingar, upplevelser, erfarenheter och personlighetsdrag som gör 

individen unik finns kvar trots sjukdom, därför är det viktigt att se till helheten. Människan 

är inte sin sjukdom (SSF, 2010). Patienter har inte det professionella expertkunnande som 

vårdpersonalen har men patienten är expert på sig själv (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Individens egna unika perspektiv ska ges lika mycket utrymme som det professionella 

perspektivet. Vårdpersonalen ska ge patienten information och stöd kring vård och 

behandling. Detta innebär att patienten tilltåts göra egna evidensbaserade val och att 

vården utformas efter dennes önskemål (SSF, 2010). I ett personcenterat vårdande ska även 

de närstående inkluderas om patienten önskar detta. De kan vara ett stöd för patienten och 

även en informationskälla för vårdpersonalen. En närstående kan till exempel vara en 

make/maka, partner, barn, förälder eller annan släktning men även en vän, granne eller 

annan bekantskap (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Stöd  

Oavsett vilken fas i sjukdomen kvinnorna befinner sig i behöver de hjälp och stöd. Under 

den första tiden efter diagnosen fram till operationen har kvinnan kontakt med en 

sjuksköterska som blir hennes ”kontaktperson” och samordnare. Detta skapar trygghet och 

kontinuitet under denna omtumlande period på två till tre veckor innan operation. 

(Sandberg, 2012). Enligt Socialstyrelsen (2014) ska alla patienter med bröstcancer tilldelas 

en kontaktsjuksköterska. Sjuksköterskan ger även adekvat information vilket leder till att 

kvinnan är mer förberedd inför processen. Enligt Eide och Eide (2009) är information att 

förmedla kunskap till patienten. Vid sjukdom har människan ofta ett stort behov av 
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information gällande bland annat sjukdomen, prognosen och behandlingen. Att informera 

patienten är en av sjuksköterskans viktigaste kommunikativa uppgifter. Oftast finns tre 

huvuduppgifter: att undersöka vilken information och kunskap just denna individ behöver, 

skaffa fram informationen och att informera på ett bra sätt. I en studie av Ödling, Norberg 

och Danielson (2002) beskrivs hur viktigt det är att sjuksköterskan ger stöd genom 

information och samtal när en kvinna nyligen fått diagnosen bröstcancer. Sjuksköterskorna 

i studien upplevde att de fysiska behoven hos kvinnan bemöttes på ett bättre sätt än de 

psykiska. Detta stöds även av Arman, Rehnsfeldt, Lindholm och Hamrin (2002) som 

beskriver att dessa kvinnor vill ha någon att dela sitt lidande med. I första hand vänder de 

sig till sina närstående för stöd men om sjuksköterskan kan ge kvinnan det emotionella 

stöd hon behöver har det visat sig att kvinnans kontakt med de närstående blev bättre då 

kvinnan inte längre kände sig som en belastning för de närstående.  

Lidande 

När en person lever sitt liv, följer livet sin gång, men om ett besked om sjukdom kommer, 

ifrågasätter individen sig själv och sin existens. Synen på livet och på sig själv blir 

tydligare i sin helhet och vardagen förändras. Detta kan skapa ett lidande för människan 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Lidandet kan delas in i tre kategorier; Livslidandet, 

sjukdomslidandet och vårdlidandet. Livslidandet innefattar hela människan, dess existens 

och livsvärld. Sjukdomslidandet kan definieras som det lidande patienter upplever i 

relation till sin sjukdom och behandlingen av denna. Det är detta lidande som vårdpersonal 

oftast har som uppgift att bemöta, behandla och lindra. Vårdlidandet uppstår när patienter 

inte får den vård som behövs eller åsamkas skada på grund av slarv eller nonchalans från 

vårdpersonalen (Eriksson, 2001).  

Wiklund-Gustin (2010) beskriver att lidandeberättelsen är central för att patienter ska 

kunna försonas med sitt lidande och uppleva välbefinnande trots sin sjukdom. För att 

uppnå detta krävs engagemang, varsamhet och tålamod hos vårdpersonalen som ständigt 

ska ha fokus på patientens upplevelse av hälsa, ohälsa och lidande. 

Livsvärld 

För att kunna hålla fokus på patientens upplevelser behöver vårdpersonalen sätta sig in i 

patientens livsvärld. Med livsvärld menas den personliga sfär där patientens upplevelser av 

hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom finns. För att vården ska kunna individanpassas 

måste en förståelse för livsvärlden finnas och det är här utgångspunkten i allt vårdande bör 

ligga (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Vårdrelation 

Dahlberg och Segesten (2010) belyser vikten av att ha patientperspektivet centralt i allt 

vårdande. Utgångspunkten ska vara patentens upplevelser, livsvärld och levda erfarenheter. 

Vårdrelationen mellan vårdpersonal och patient kännetecknas av detta och genom att ha en 

vårdande relation skapas möjligheter till att stödja patientens hälsoprocesser och lindra 

lidandet. Wiklund (2003) beskriver att förutsättningarna för en god vårdrelation skapas 

från både vårdaren och patienten. Från vårdarens sida krävs det att vara tillgänglig för 

patienten och från patientens sida krävs det att låta vårdaren ta del av patientens livsvärld. 
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Fredriksson (2003) menar att en god vårdrelation är en förutsättning för att kunna ha 

vårdande samtal och att vårdande samtal i sin tur kan utveckla och förbättra vårdrelationen. 

Det vårdande samtalet 

Ett vårdande samtal har sin utgångspunkt i livsvärldsperspektivet och det finns inga 

manualer för hur ett sådant samtal ska genomföras. Alla samtal är lika unika som patienten 

själv. Genom att sjuksköterskan ställer öppna frågor och är följsam i samtalet ges patienten 

utrymme till att på djupet kunna förklara sin situation, sina känslor, önskemål och farhågor 

(Dahlberg och Segesten). Att ha vårdande samtal med en patient behöver inte vara 

tidskrävande men från sjuksköterskans sida krävs ett engagemang och ett åtagande om att 

finnas där för patienten. I utbyte skapas en vårdande relation som har en positiv inverkan 

på patientens hälsa och välmående (Mikesell, 2013). 

Kvinnors reaktioner i samband med cancerbesked  

Det har visat sig att ångest är en normal reaktion, ungefär 80 procent av alla kvinnor med 

bröstcancer har upplevt ångest i samband med diagnosen och i första delen av 

behandlingen. Ångesten yttrar sig på olika sätt genom fysiska, tanke- eller 

beteendemässiga uttryck. Ångesten avtar i de flesta fall när kvinnan fått mer information 

och när behandlingen har kommit igång. En annan reaktion vid bröstcancer är att kvinnan 

känner ilska och vrede över varför sjukdomen har drabbat just henne, detta handlar i 

många fall om att man vill försvara sig när man har blivit drabbad. En känsla av skuld är 

också vanligt hos dessa kvinnor. Många som drabbas av bröstcancer försöker hitta en orsak 

till varför de drabbats. Vanliga kommentarer brukar vara ”jag har varit deprimerad” eller 

”jag har levt ett stressigt liv”. Diagnosen och de behandlingar som kvinnan erbjuds 

kommer att påverkar hennes fortsatta liv (Bergh et al., 2007). Hur en kvinna uppfattar sin 

sjukdom beror på vad hon har för egna erfarenheter av bröstcancer och vilka kunskaper 

hon har om sjukdomen och dess behandling. Många kvinnor förknippar sjukdomen med 

död trots att de flesta med bröstcancer överlever och prognosen har förbättrats de senaste 

åren. I den akuta krisen som kvinnan befinner sig i kan många oroa sig för att deras 

mentala tillstånd inte kommer att förändras igen och att de aldrig kommer att bli 

densamma. Bröstcancerdiagnosen kan bidra till en känsla av att kvinnans olika livsroller 

påverkas och leda till att många frågor och funderingar om allt ifrån fortsatt yrkeskarriär 

till sexualiteten uppkommer. Att få denna diagnos kan också medföra tankar om 

förändringar när det gäller utseende och kroppsuppfattning. En bröstcancerdiagnos innebär 

en fysisk förändring som påverkar en viktig del hos kvinnan. Även om kirurgin är minimal 

finns det alltid kvar ett ärr som ständigt påminner kvinnan om diagnosen bröstcancer (a.a). 

Krisreaktioner 

Kris är ingen situation i sig själv utan något en människa kan hamna i när denne utsätts för 

en skrämmande situation som att till exempel få ett cancerbesked där människan plötsligt 

blir påmind om sin egen svaghet och dödlighet. Alla människor hanterar sådana situationer 

på olika sätt men i stort kan krishanteringen delas in i fyra olika faser (Chase, 2012). 

Chockfasen 

Pågår under en kort tid, allt ifrån ett ögonblick upp till några dygn. Under denna tid har 
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personen svårt att ta in det som hänt och skjuter verkligheten ifrån sig. Detta beror på att 

det som har hänt inte går att ta in och då heller inte att bearbeta. Personen som befinner sig 

i den här fasen kan utvändigt vara välordnad men under dess yta är det kaos. Under denna 

fas är personen inte mottaglig för direkt information, och kan ha svårt för att minnas vad 

som har gjorts och sagts. Vissa personer kan under denna fas bete sig avvikande genom att 

exempelvis skrika eller upprepa vissa meningar.  

Reaktionsfasen 

Reaktion- och chockfasen innebär tillsammans något som kallas för den akuta fasen. 

Denna fas brukar pågå i ungefär fyra till sex veckor. Man kan säga att reaktionsfasen börjar 

när personen får upp ögonen för det som har inträffat. Personen börjar granska sig själv 

och lägger gärna skulden på sig själv gällande det som har hänt. Det kan vara svårt för 

personen i fråga att koncentrera sig och risken för isolering växer. Det är vanligt att 

personen som befinner sig i denna fas förnekar verkligheten. 

Bearbetningsfasen  

När det akuta skedet lämnats kommer personen in på något som kallas för 

bearbetningsfasen. Under denna fas börjar personen att vända sig mot framtiden istället för 

att ha fokus på händelsen och det som har varit. Här börjar personen acceptera tanken om 

att leva med sin nya livssituation.  

Nyorienteringsfasen  

Denna fas handlar om att personen accepterat det som varit och börjar se framåt. Personen 

engagerar sig i saker som är av intresse och dess liv börjar kännas meningsfullt igen.  

(Cullberg, 2006). 

PROBLEMFORMULERING 

Då bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige kommer många i 

kontakt med detta både inom hälso- och sjukvården och privat. Tidigare studier visar att 

kvinnor behöver stöd av sjuksköterska efter att de fått besked om att de har bröstcancer. 

Studier visar även att sjuksköterskor inte anser att stödet för dessa kvinnor är tillräckligt. 

Det är därför viktigt att beskriva hur kvinnor upplever tiden innan behandling påbörjas för 

att på så sätt kunna optimera det stöd som sjuksköterskan kan erbjuda dessa kvinnor.  

SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva upplevelser hos kvinnor med bröstcancer tiden 

mellan diagnos och påbörjad behandling.  

METOD 

Vald metod  

Metoden som används för denna studie är litteraturöversikt grundad på elva kvalitativa 

studier och en kvantitativ studie.  
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Kvalitativa studier kan bidra till ökad förståelse kring ett fenomen och på så sätt bidra till 

att nya erfarenheter skapas. Metoden innebär att tidigare forskningsstudier sammanställs 

och därigenom utvecklas till en ny helhet. På det sättet bidrar studien till att omsätta 

vetenskaplig kunskap till kunskap som kan användas praktiskt. Genom att sammanställa 

flera forskningsstudier uppnås ett större kunskapsvärde än vad de enskilda 

forskningsstudierna innehar var för sig. Detta ger en kombinerad kunskap om det område 

som studeras (Friberg, 2012).  

Urval och datainsamling  

De artiklar som valts är på engelska och bedöms vara av god kvalité samt är publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter mellan åren 2004-2014. Samtliga artiklar är peer reviewed, vilket 

innebär att de är granskade av en eller flera forskare inom området som artikeln berör. 

Detta var ett krav för att artikeln skulle kunna användas i resultatet då det är en 

kvalitetssäkring.  

 

Detta arbete är en litteraturöversikt där data insamlats från manuella och systematiska 

litteratursökningar via databaserna CINAHL och MEDLINE. Frisökningar via tidigare 

examensarbeten gjordes vilket resulterade i en användbar artikel. Sökningarna har gjorts 

med hjälp av följande sökord: Breast cancer, support, recently diagnosed, needs, 

experience, transition, diagnosis, newly diagnosed, nurse, qualitative, information och 

coping. Sökorden användes i olika kombinationer som redovisas i sökordsmatrisen (se 

bilaga 1). Efter sökningen lästes titlarna på de artikelträffar som framkommit. De titlar som 

vid första anblick såg relevanta ut för arbetet valdes ut och abstractet lästes. Artiklar som 

verkade uppfylla syftet lästes sedan i sin helhet. 

 

Granskning och värdering gjordes av 26 artiklar, som lästes i sin helhet. Fem artiklar föll 

bort då de inte hade fokus på det valda syftet, tre artiklar var litteraturstudier och sex 

artiklar hade brister i den vetenskapliga strukturen vilket gjorde att de föll bort. Artiklarna 

som var litteraturstudier föll bort för att undvika analys av sekundärdata. I det slutgiltiga 

urvalet ingick 12 artiklar (se bilaga 2 - artikelmatris).  

Analys 

De valda artiklarna granskades utifrån Fribergs (2012) analyseringsmetod (se bilaga 3). 

Artiklarna analyserades och låg till grund för studiens resultat. I denna studie har en 

kvalitativ analys med induktiv ansats använts. För att göra en analys av kvalitativa studier 

är det viktigt att utgå från helheten för att därefter bryta ner materialet i mindre delar som 

är utmärker helheten (Friberg, 2012). Därför lästes först artiklarna översiktligt men också 

ingående var för sig för att skapa en förståelse för innebörden av varje enskild artikel. De 

lästes igenom flera gånger, först var för sig och sedan gemensamt. Sedan diskuterades 

skillnader och likheter mellan artiklarna och de lästes igenom ytterligare en gång.  

Meningsbärande stycken ströks under och de delar av resultatet som berörde samma 

fenomen samlades senare i kategorier som färgkodades och gav upphov till de fyra teman 

som presenteras. Artiklarna har noggrant översatts från engelska till svenska.  
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Etiska överväganden bör alltid göras vid en litteraturöversikt (Forsberg & Wengström, 

2008). Deltagarna i studierna har enligt artikelförfattarna blivit tillfrågade om och även 

lämnat sitt samtycke till att delta i forskningen. I alla artiklar har urval, 

datainsamlingsmetod och resultat presenterats utan att visa deltagarnas identitet. Alla 

artiklar som använts i arbetet kommer från vetenskapliga tidsskrifter. Det innebär att de har 

blivit referee granskade, vilket betyder att manusskriptet har granskats av en eller flera 

bedömare för att säkerställa att det är god forskning som publicerats (Friberg, 2012). Etiska 

överväganden vid litteraturöversikten har gjorts när det gäller artikelurval och presentation 

av resultaten. Samtliga använda artiklar i resultatet har blivit godkända av en etisk nämnd. 
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RESULTAT 

Fyra teman har identifierats utifrån de valda artiklarna: behov av information, behov av 

stöd vid emotionella reaktioner, en existentiell medvetenhet samt behov av psykosocialt 

stöd. I arbetet har vi valt att använda ordet ”sjukvårdpersonal” som ett samlingsnamn för 

både sjuksköterskor och undersköterskor. Detta för att stora delar av resultatet kan 

tillämpas av båda dessa yrkesgrupper som ofta arbetar i team.  

Behov av information  

För att kunna handskas med sin bröstcancerdiagnos behöver många kvinnor få information 

om sjukdomen och dess följder. Hur mycket information kvinnor vill ha är individuellt och 

kan variera beroende på tidpunkt. Det är viktigt att anpassa mängden information och bara 

ge den information som är relevant för tillfället. För mycket information kunde skrämma 

vissa kvinnor, de kände att de tappade kontrollen och det blev överväldigande (Drageset, 

Lindstrøm & Underlid, 2009; Lally, 2009). Andra kvinnor ville ha all information på en 

gång och via alla tillgängliga forum som sjukvårdspersonal, broschyrer, böcker och 

internet. Genom att få all tillgänglig information kände kvinnorna att de tog kontroll över 

situationen och detta gjorde dem tryggare och mindre rädda för vad som kommer att hända 

(Drageset, Lindstrøm & Underlid, 2009) 

Kvinnor uttryckte även en önskan om att få information om testresultat och andra 

uppdateringar om deras sjukdom så fort som möjligt, detta för att inte behöva oroa sig 

längre än nödvändigt. Just behovet av information är ett av de behov som inte bemöts i 

tillräckligt stor omfattning (Liao, Chen, Chen, Lin, Hsu, Hung, Wang, Chen & Jane, 2012). 

Vissa kvinnor upplevde att de inte fick tid att fundera över eventuella frågor och heller inte 

fick tillräcklig tid till att ställa dem. Detta innebar att de kände att informationen från 

sjukvårdspersonalen blev otillräcklig och inte tillfredställande (Arman, Rehnsfeldt, 

Lindholm, Hamrin och Eriksson, 2004). Även Landmark, Bøhler, Loberg och Wahl (2008) 

beskriver att kvinnor upplever att de har många obesvarade frågor. De hade behövt mer 

information från hälso- och sjukvården och den information de fått var ibland svår att 

förstå och ta in vid tillfället. Vidare beskriver Lally (2009) att kvinnor själva söker efter 

information främst efter diagnosbeskedet och inför det kirurgiska ingreppet. I övrigt nöjer 

sig de flesta kvinnor med den information som sjukvården erbjuder då det annars kan bli 

övermäktigt med all information.  

Kvinnor som söker information själva använder sig av olika källor som vänner, böcker och 

internet redan innan de får bekräftat diagnosen från läkare. Efter att ha fått diagnosen söker 

kvinnorna oftast information om behandlingsalternativ. De söker även information om hur 

de kan återgå till sitt normala liv efter diagnosen (Tsuchiya & Horn, 2009). Mängden 

information kvinnorna vill ha är, som tidigare nämnts, individuellt men flera kvinnor som 

sökte efter information på internet beskrev att de enbart använde sig av källor som för dem 

var helt tillförlitliga för att på så sätt begränsa informationen och förhindra att det blev 

överväldigande för dem. De sållade även bort sådan information som kunde göra dem 

emotionellt upprörda och valde att läsa om sådant som besvarade de frågor som de hade 

vid tillfället (Lally, 2009). Vidare beskriver Saares och Suminen (2005) att kvinnor känner 

att de får ovärderligt stöd genom information från sjukvårdspersonal. Kvinnorna i denna 

studie hade en sjuksköterska som sin egen kontaktperson som försåg dem med 

information. Kvinnorna ansåg att det var en fördel med en kontaktperson då man byggde 
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upp en relation med denna sjuksköterska. Informationen de fick var till stort stöd för dem 

och en kvinna uttrycke att hon till och med blev av med sin rädsla för döden, tack vare sin 

kontaktperson (a.a).  

För många kvinnor var det viktigt att få information från sjukvårdspersonal om kirurgiska 

metoder och andra behandlingsalternativ för att kunna ta ett beslut om detta (Tsuchiya & 

Horn, 2009). De flesta kvinnor känner att de blivit informerade tillräckligt inför det 

kommande kirurgiska ingreppet och behandlingen. För att kvinnorna skulle känna att de 

var tillräckligt förberedda var det viktigt att informationen kom vid rätt tidpunkt. Vissa 

kvinnor upplevde att informationen inte varit tillräcklig då de fått informationen bara 

timmar innan ingreppet och då har de inte haft tillräckligt med tid till att bearbeta 

informationen eller fundera över eventuella frågor (Greenslade, Elliot, Mandyville-Anstey, 

2010).    

Behov av stöd vid emotionella reaktioner      

För många kvinnor kändes det overkligt när de fick diagnosen bröstcancer. Deras 

emotionella upplevelser på diagnosen varierade. De flesta kände sig rädda och nervösa, 

andra kände ilska. För många kom diagnosen som en chock och de kände ångest över 

situationen. Vissa kvinnor klandrade sig själva för diagnosen medan andra blev upprörda 

då de ansåg sig ha gjort allting rätt men ändå fått cancer. Dessa känslor gjorde det svårt för 

kvinnorna att acceptera sin diagnos (Beatty, Oxlad, Koczwara & Wade, 2008). Saares och 

Suominen (2005) beskriver även de att kvinnorna kände sig rädda och nervösa när de fått 

diagnosen, de var även rädda inför det kirurgiska ingreppet, smärtan och hur framtiden 

skulle komma att se ut. Kvinnorna kände dessutom en stress inför osäkerheten att inte veta 

vad som händer härnäst, eller om cancern har spridit sig. Vissa kvinnor kände en rädsla 

inför möjligheten att förlora ett bröst och inför att behöva ta ett beslut kring huruvida de 

ska utföra en komplett masektomi eller en partiell masektomi. Beslutet var för många svårt 

men de var positiva till att bli delaktiga i beslutet även om de själva inte visste mycket om 

sjukdomen (a.a). Drageset, Lindstrøm, Giske och Underlid (2011) belyser osäkerheten som 

en stor stressfaktor för kvinnan. Osäkerheten var oftast relaterad till tre olika situationer; 

framtiden, det kirurgiska ingreppet och förlusten av ett bröst. Gemensamt för de flesta 

kvinnor var oron över hur bröstcancern skulle påverka deras framtid. Detta framkallade 

känslor av osäkerhet, rädsla och utmattning. Kvinnor hanterade dessa emotionella 

reaktioner med olika strategier, vissa fokuserade på livet här och nu, vilket hjälpte dem att 

minska känslan av osäkerhet inför framtiden. Andra distanserade sig emotionellt och 

förträngde sina känslor för att undvika att bli stressade, nervösa och osäkra. Denna strategi 

fungerade oftast bara för stunden då kvinnorna uppger att tankarna ändå kom tillbaka. 

Vissa kvinnor fann styrka i att få uttrycka sina känslor och tala om cancern. För dem var 

det viktigt att få känna sig ledsna och gråta för att få det ur sig. Kvinnorna använde sig av 

olika metoder för att ge uttryck för sina känslor, vissa skrev dagbok, pratade med 

närstående eller med kollegor. Andra ville få stöd från sjukvårdspersonalen för att inte 

behöva belasta sina närstående med mer eller för att de inte upplevde sig ha någon att 

kunna prata med. Att uttrycka sina känslor och prata om sin diagnos var inte ett alternativ 

för vissa kvinnor. De upplevde det istället som stressande att behöva prata om sin situation 

och det resulterade istället i att de förlorade energi och styrka. För dem hjälpte det inte att 

gråta då de drogs ner av självömkan och detta påverkade hela deras psyke negativt (a.a).  

Enligt Saares och Suominen (2005) var de flesta kvinnor samlade och lugna inför det 

kirurgiska ingreppet men det fanns även rädsla och nervositet mestadels om vad som skulle 
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upptäckas under ingreppet och vad det skulle kunna ge för fysiska konsekvenser. 

Kvinnorna var rädda för att cancern skulle ha spridit sig och denna osäkerhet över att inte 

veta var svår för dem.    

Väntetiden mellan diagnos och operation hade betydelse för kvinnans emotionella 

upplevelser. Vissa tyckte att väntetiden var bra, då de hann ta in situationen och bearbeta 

sina känslor. För de flesta kvinnor var väntetiden svår och de ville ha operationen avklarad 

så snabbt som möjligt för att kunna gå vidare med sina liv. För dem var väntetiden en 

period full av rädsla, känslor av hopplöshet och det var svårt för dem att ta sig igenom 

denna tid. Vissa kvinnor led av panikångestattacker under väntetiden, de beskriver det som 

att känslorna kommer i vågor och att de inte har någon kontroll över sina känslor. Flera 

kvinnor upplevde att deras sömn blev störd på grund av den psykiska stress som väntan 

innebar, vilket gjorde att de inte kunde fungera normalt under dagarna (Drageset, et.al. 

2011).  

En existentiell medvetenhet  

Arman, et al. (2004), Saares och Suominen (2011), Drageset, et al. (2009), Drageset, et al. 

(2011), Landmark et al. (2008) och Beatty et al. (2008) tar alla upp att kvinnor som får 

diagnosen bröstcancer har existentiella tankar som väcks när de blir medvetna om sin egen 

dödlighet.  

Beatty et al. (2008) beskriver att kvinnor inte känner att sjukvården ger dem möjligheten 

att ta upp existentiella frågor. Detta styrker även Arman et al (2004) som även beskriver att 

kvinnornas existentiella situation inte tas hänsyn till av sjukvården. Kvinnorna i studien 

beskriver att sådana frågor blir ignorerade, bortförklarade eller hänvisade till annan instans 

som psykiatrin, terapeut eller någon form av stödgrupp inom området.  

Arman et al. (2004) förklarar även cancer och död som ett fenomen som i patientens ögon 

hänger ihop. Detta väcker existentiella tankar hos kvinnorna som måste bemötas av 

sjukvården för att inte orsaka kvinnorna onödigt stort lidande (a.a).  

Den existentiella medvetenheten kan skapa en dödsångest hos kvinnorna som är rädda för 

att behöva lämna sin familj, speciellt om de har småbarn. Medvetenheten kan även bidra 

till positiva saker som att kvinnorna lär sig att uppskatta småsaker mer. De kan börja leva 

mer intensivt och i nuet för att ta tillvara på tiden de har (Drageset, et al., 2011). På grund 

av den existentiella medvetenheten kunde kvinnorna börja omprioritera i livet och lägga 

fokus på det som verkligen var viktigt för dem (Drageset, et al., 2009). Detta belyser även 

Gonzales och Lengacher (2007) som vidare beskriver att kvinnor ofta börjar se på livet ur 

en ny synvinkel efter det att de fått diagnosen bröstcancer. De kan se tillbaka på sitt liv och 

fundera kring vilka de är och vad de har gjort för att kunna lägga fokus på de sakerna de 

vill åstadkomma i sitt liv (a.a). 

Att inte bli sedd som en helhet kan även det orsaka ett existentiellt lidande för kvinnorna. 

När de inte fick stöd för sina existentiella frågor skapade detta ett lidande då kvinnorna 

upplevde att sjukvården bara såg deras fysiska kropp eller deras diagnos och inte 

människan bakom. Detta ökade deras känsla av osäkerhet och de kände sig tvungna att 

själva ta ansvar för att de skulle få den omvårdnad de behövde och har rätt till. Detta tog 

energi från dem som de hade behövt lägga på annat vilket orsakade dem lidande (Arman, 

et al., 2004).  
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Behov av psykosocialt stöd          

Enligt Landmark et al. (2008) är det viktigt för kvinnorna att ha någon närstående som 

stöttar henne i processen. Denna närstående kan vara en familjemedlem eller annan 

släktning men även vänner och kollegor kan ge stöd. Drageset et al. (2011) beskriver att 

kvinnor kan känna stress inför att behöva berätta om sin cancerdiagnos för sina närstående. 

Känslor som rädsla, skuld och att inte veta hur och vad man ska säga är vanliga hos dessa 

kvinnor. För en del kvinnor innebar detta en sådan stress att de lät bli att informera vissa 

närstående om sin diagnos, detta för att skydda dem. Andra kvinnor beskriver att det var 

psykiskt jobbigt att berätta om diagnosen för närstående, då de var tvungna att vara starka 

och samlade inför dem för att minska deras lidande. Kvinnorna tar även upp att de måste 

åsidosätta sig själva och istället ge sina närstående stöd och tröst, detta kunde göra 

kvinnorna utmattade och de fick skuldkänslor för att ha orsakat sina närstående psykisk 

smärta. Detta stödjer även Gonzales och Lengacher (2007) som även beskriver att kvinnor 

förtränger sina känslor för att de är rädda för hur de närstående ska reagera. De beskrev det 

som att sätta på sig en ”mask” inför dem. Vidare beskriver Landmark et al. (2008) och 

Gonzales och Lengacher (2007) att det var viktigt för kvinnorna att känna gemenskap med 

andra i samma situation. Att inse att man inte är ensam och att andra har samma tankar och 

känslor gav kvinnorna stöd i situationen. Det var även viktigt för många kvinnor att kunna 

prata med någon som varit med om samma situation och därför förstod vad det handlade 

om. Detta stödjer även Beatty et al. (2008) som vidare beskriver att kvinnorna upplevde 

stöttning genom att få prata med andra som genomgått en liknande situation (a.a). 

Kontakten med andra i liknande situation gav även kvinnorna en ökad kunskap om 

diagnosen och det kommande kirurgiska ingreppet (Landmark et al., 2008). Vissa kvinnor 

kände en lättnad efter att ha fått prata med andra i liknande situation då de fick tillfälle att 

prata om sin osäkerhet och skrämmande saker som döden. Trots detta uppger många 

kvinnor att de aldrig har fått chansen att träffa någon annan i liknande situation (Saares & 

Suominen, 2005). Även om detta stöd var viktigt för kvinnorna så behövde de också stöd 

från sjukvården för att i sin tur kunna stötta sina närstående (Landmark et al., 2008).  

För många kvinnor var det viktigt att fortsätta att leva som vanligt med samma rutiner som 

innan diagnosen, detta hjälpte dem att hantera situationen bättre. Att livet fortsatte som 

vanligt gav dem en känsla av kontroll i kontrast till bristen på kontroll över sin sjukdom. 

Därför valde många kvinnor att fortsätta att arbeta trots möjligheten att vara sjukskriven på 

grund av den stress som kan uppstå av bröstcancerbeskedet. Kvinnorna uppger att arbetet 

hjälper dem att tänka på annat än diagnosen och det känns bra med det sociala umgänget. 

De belyser även vikten av att känna sig inkluderade i ett socialt sammanhang och att bli 

behandlade som vanligt. Andras medlidande och medömkan kunde få kvinnorna att känna 

sig mer rädda och sårbara inför sin situation därför valde vissa kvinnor att enbart berätta 

om sin diagnos för noga utvalda personer som de visste skulle behandla dem likadant även 

med vetskapen om diagnosen.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Enligt Friberg (2012) är det lämpligt att genomföra en litteraturöversikt vid 

sammanställning av tidigare forskning, inom ett avgränsat område. Valet av metod gjordes 

med hänsyn till syftet och problemområdet och valet föll på att genomföra en 

litteraturöversikt. Denna metod ansågs mest lämplig då syftet besvaras och då det ger ett 

brett resultat med en sammanställning av aktuell forskning inom området. Resultatet kan 

då få en klinisk betydelse. En alternativ metod hade kunnat vara att göra en intervjustudie 

men med tanke på arbetets omfattning och tidsbegränsning valdes detta alternativ bort. 

Enligt Friberg (2012) kan en litteraturöversikt ge en bredare kunskap än en intervjustudie. 

Detta då antalet deltagare i en intervjustudie är begränsat medan en litteraturöversikt kan 

ge en överblick av flera olika studier och dess deltagare vilket genererar ett större och 

bredare resultat. Att översikten är heltäckande med de artiklar som använts kan inte 

garanteras, men studierna är av god kvalité och är relevanta för litteraturöversiktens syfte.  

 

Urvalet av artiklar skrivna på svenska är begränsat och därför valdes engelskspråkiga 

artiklar och sökord. De flesta av artiklarna som använts grundar sig på kvalitativa studier, 

detta för att kunna beskriva kvinnornas egna upplevelser. För att få ett så aktuellt resultat 

som möjligt exkluderades artiklar som publicerats innan år 2004. Resultatet kan ha sett 

annorlunda ut om begränsningar gjorts till fem år istället för tio. Förändringar i vården sker 

kontinuerligt och kan bidra till att fem år hade varit mer tidsenligt. För att uppnå ett 

nyanserat resultat behövdes så många studier som möjligt att välja mellan. Detta hade inte 

varit genomförbart om endast studier som publicerats de senaste fem åren använts. Enligt 

Friberg (2012) behöver man först göra en sökning för att se om det ämne man vill inrikta 

sig på går att undersöka genom ett litteraturperspektiv.  

Inga begränsningar när det gäller länder gjordes då det troligtvis inte är några större 

skillnader mellan kvinnors upplevelser som beror på deras härkomst. Forskningsstudierna 

är gjorda i Sverige, Norge, Finland, Australien, USA, Canada, Taiwan och Japan. 

Studierna visar likartade resultat vilket styrker tanken om att det inte förekommer några 

större skillnader av kvinnors upplevelser som beror på deras härkomst. De avgränsningar 

som gjordes var att artiklarna som söktes fram skulle vara i fulltext, inkludera referenser, 

innehålla en sammanfattning, vara skrivna på engelska samt vara vetenskapligt granskade. 

Genom att artiklarna fanns i fulltext säkerställdes det att de fanns tillgängliga i databasen. 

Dessa avgränsningar kan ha bidragit till att användbara artiklar har förbisetts men då 

sökningarna gav goda resultat och användbart material tros detta inte ha påverkat 

resultatet.  

 

Artiklarna söktes fram genom databaserna CINAHL och MEDLINE. Även frisökningar av 

tidigare examensarbete gjordes. Tillräckligt många artiklar hittades och därför valdes inga 

fler databaser. Om mer tid hade funnits hade fler databaser sökts igenom och kanske hade 

utbudet varit större men det är osäkert om det skulle ha påverkat resultatet. De sökord som 

använts anses vara relevanta för syftet och genererade tillräckligt många träffar för att 

kunna få fram användbara artiklar.  

 

För att få fram resultatet analyserades de valda artiklarna både var för sig och sedan 

gemensamt för att hitta gemensamma nämnare. Att artiklarna analyserades individuellt 
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först och därefter gemensamt gav förutsättningar för att så mycket relevant innehåll som 

möjligt dokumenterades. Analysen av insamlad data utgick från Friberg (2012). Där 

grundar sig dataanalysen av litteraturöversikter på att man ska söka efter likheter och 

skillnader i de valda artiklarna. Likheter och skillnader mellan de olika artiklarna 

diskuterades. Efter att granskningen av artiklarna genomförts valdes fyra huvudteman ut. 

Dessa teman utformades i resultatet som svarade mot litteraturöversiktens syfte, dessa 

anses vara tydliga och därför valdes inga subteman att användas.    

Översättningen av artiklarna gjordes så noggrant som möjligt. Trots detta kan det inte 

garanteras att det inte förekommer något eller några översättningsfel eller tolkningsfel då 

vårt modersmål är svenska.  

 

Något som varit viktigt redan vid kvalitetsgranskningen av valda artiklar har varit att föra 

ett etiskt resonemang. Det var väsentligt att inte inkludera någon artikel där forskarna inte 

tog hänsyn till etiska aspekter. Det som var angeläget var att svenska artiklar oftast gavs en 

tydligare och mer tillförlitlig etisk grund. Tolkningar som gjorts av de etiska resonemangen 

var att alla deltagare i samtliga artiklar hade fått information om studiens syfte och deltog 

frivilligt. Det framkom även i samtliga artiklar att kontaktuppgifter lämnats till någon av 

artiklarnas huvudförfattare, detta i de fall där läsaren hade funderingar eller frågor om 

studien.  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att beskriva upplevelser hos kvinnor med nydiagnostiserad 

bröstcancer tiden innan påbörjad behandling. I resultatet framkom fyra olika teman om hur 

kvinnor upplever och hanterar tiden från diagnosen tills behandling påbörjas. Diskussionen 

utgår från dessa teman.  

Behov av information 

När en människa drabbas av sjukdom finns ett stort behov av information kring både 

sjukdomen, prognosen och dess behandling. En av sjuksköterskans viktigaste 

kommunikativa uppgifter är att ge patienten den information som behövs. Det handlar 

oftast om att ta reda på vilken information och kunskap patienten behöver, att skaffa fram 

information och att sedan förmedla den på ett bra sätt (Eide & Eide, 2009). I resultatet 

framkom det att många kvinnor behövde information kring sjukdomen och dess följder, för 

att på så sätt kunna handskas med sin cancerdiagnos. I en studie av Koinberg, Holmberg 

och Fridlund (2002) framkommer det att information kring diagnosen är ett 

omvårdnadsbehov hos kvinnorna som måste uppmärksammas. Vidare beskrivs att kvinnan 

har ett behov av att få kontinuerlig information under en längre tid. Enligt Dubois och 

Loiselle (2009) ska informationen vara kontinuerlig och ges av en sjuksköterska som är 

kunnig inom området. 

 

Resultatet visar att informationen som ges till kvinnor med bröstcancer bör vara 

individanpassad. Även mängden information en kvinna vill ha är individuellt och att den 

behöver ges vid rätt tillfälle och vid rätt tidpunkt. I en studie av Lilliehorn, Hamberg, Kero 

och Salander (2009) beskrivs vikten av att informationen som ges är välbalanserad då det 

för kvinnan kan vara svårt att förstå informationen som innehåller medicinska termer. Det 

beskrivs vidare att kvinnan inte alltid upplever att informationen som ges är 
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individanpassad eftersom den var för detaljerad och därför svår att förstå. Kvinnan 

upplevde att vårdpersonalen fokuserade på deras vård men var inte tillräckligt 

uppmärksamma på kvinnans individuella behov av information. Att ge kvinnan 

information vid samma tidpunkt som diagnostillfället är olämpligt då kvinnan vanligtvis 

hamnar i chocktillstånd och därför har svårt för att ta in och hantera situationen (Halkett, 

Arbon, Scutter & Borg, 2006). Enligt Stephens, Osowski, Fidale och Spagnoli (2008) kan 

sjuksköterskan lättare anpassa informationen genom att etablera en god vårdrelation med 

kvinnan. En god vårdrelation kan bidra till att sjuksköterskan kan förstå hur kvinnan 

reagerar på stressande händelser, samt känna igen när kvinnan uppvisar höga nivåer av 

exempelvis ångest eller chock och på så sätt lättare kunna anpassa information och ge 

kvinnan det stöd som hon behöver. Dahlberg och Segesten (2010) beskiver att 

vårdrelationen mellan vårdpersonal och patient skapar möjligheter till att ge patienten stöd 

i hälsoprocessen och lindra patientens lidande. 

 

I resultatet framkom det i en studie att kvinnorna hade en sjuksköterska som sin egen 

kontaktperson som försåg dem med information. Kvinnorna upplevde att det var en fördel 

med en kontaktperson då de skapade en viktig relation tillsammans. Sandberg (2012) 

beskriver att kvinnan under den första tiden efter bröstcancerdiagnosen fram till 

operationen har kontakt med en sjuksköterska som blir hennes ”kontaktperson”. Genom 

denna kontakt skapas trygghet och kontinuitet under den omtumlande perioden.  

 

Behov av stöd vid emotionella reaktioner 

Resultatet visar att ett bröstcancerbesked kom som en chock för många kvinnor, diagnosen 

kändes overklig och kvinnan kan hamna i en kris. Chase (2012) beskriver att en kris är 

något patienten kan hamna i när hon kommer i kontakt med en skrämmande situation. Ett 

exempel på en sådan situation är när man får ett cancerbesked, här blir människan påmind 

om sin egen svaghet och dödlighet. Alla människor hanterar dessa situationer på olika sätt 

men dock kan krishantering delas in i olika faser. Enligt Cullberg (2006) befinner sig 

patienten i en så kallad chockfas under en kort tid, allt ifrån ett ögonblick upp till några 

dygn. Patienten har i detta skede svårt för att ta in det som har hänt och skjuter sin 

verklighet ifrån sig. I denna fas kan det vara kaos under patientens yta även om det ser 

välordnat ut utåt. Enligt Coyne och Borbasi (2009) beskriver kvinnorna att deras 

bröstcancerdiagnos upplevdes som en chock. Vidare beskrivs att kvinnorna fick en känsla 

av att förlora kontrollen över sin situation. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att när 

en person lever sitt liv, så följer livet sin gång, men när ett besked om sjukdom kommer, 

ifrågasätter individen sig själv och sin existens. Synen på livet och på sig själv blir 

tydligare i sin helhet och vardagen förändras.  

Bergh et al (2007) beskriver att en normal reaktion i samband med cancerbesked har visats 

sig vara ångest. Många kvinnor upplevde diagnosen som overklig och svår att acceptera, 

detta på grund av känslor som kom i samband med beskedet. Kvinnan kan reagera genom 

att känna ilska och vrede över varför sjukdomen har drabbat just henne och försöka hitta en 

orsak till varför sjukdomen har uppstått. Detta framkom även i resultatet. Enligt Cullberg 

(2003) övergår chockfasen till en reaktionsfas. Denna fas börjar när patienten får upp 

ögonen för vad som inträffat. Personen börjar granska sig själv och lägger gärna skulden 

på sig själv över det som har inträffat. Denna fas pågår i ungefär fyra till sex veckor. 

Resultatet visar att ett bröstcancerbesked i många fall framkallar olika reaktioner och 

känslor. Det kan tillexempel handla om ångest och skuldkänslor. Enligt Travelbee (1971) 



17 

 

är en vanlig reaktion att man har svårt att acceptera sin diagnos. Den drabbade individen 

förstår inte varför just denne har fått sjukdomen och har därför svårt för att acceptera det. 

Att tänka tanken ”varför just jag” är en av de vanligaste reaktionerna.  
 

Resultatet visar att kvinnorna använde sig av olika strategier för att kunna hantera sina 

emotionella reaktioner. Vissa lade fokus på livet här och nu, vilket bidrog till att minska en 

känsla av osäkerhet inför framtiden. Andra höll avstånd och förträngde bort sina känslor 

för att undvika att bli nervösa, stressande och osäkra. Detta fungerade för stunden men 

kvinnorna uppger att tankarna ändå kom tillbaka. Vissa kvinnor vill uttrycka sina känslor 

och prata om cancern för att på så sätt finna styrka och det är viktigt för dem att få gråta 

och få det ur sig. Många kvinnor använde sig av metoder som att skriva dagbok, prata med 

kollegor eller närstående för att på sätt uttrycka känslor. Vissa kvinnor ville istället få 

stödet från sjukvården för att inte belasta sina närstående. Arlebrink (2012) beskriver att 

många som drabbas av sjukdom använder sig av olika strategier för att undvika lidande, 

det kan handla om att man som patient undviker att tänka på sin diagnos. I de situationer 

där kvinnan ville ha stödet från sjukvården kan ett vårdande samtal bli aktuellt. Dahlberg 

och Segesten (2010) beskriver att ett sådant samtal har sin utgångspunkt i 

livsvärldsperspektivet och patienten ges möjligheten att förklara sina känslor på djupet.  

En existentiell medvetenhet  

Resultatet visar att kvinnor blir medvetna om sin egen dödlighet, vilket väcker en 

existentiell medvetenhet. Detta visas även av Kovero och Tykkä (2002) som beskriver att 

kvinnor plötsligt blir medvetna om sin egen dödlighet när de får beskedet att de har 

bröstcancer och flera kvinnor uttrycker en rädsla för döden. Berg et al. (2007) beskriver att 

många kvinnor förknippar bröstcancer med döden trots att prognosen förbättrats de senaste 

åren. Ångest är en normal reaktion i anknytning till diagnosen och många kvinnor känner 

en oro för hur framtiden kommer se ut. I resultatet framgår även att kvinnorna kan få en 

dödsångest av den existentiella medvetenheten. De är rädda för att behöva lämna sin 

familj, speciellt om de har småbarn. Denna ångest och oro kan orsaka lidande för kvinnan 

och enligt Wiklund-Gustin (2010) krävs det engagemang, varsamhet och tålamod från 

vårdpersonalen för att kvinnan ska kunna försonas med sitt lidande. Arman et al. (2002) 

beskriver att kvinnor vill ha någon att dela sitt lidande med. I första hand vänder de sig till 

sina närstående men om sjuksköterskan kan ge kvinnan det stödet har det visats att hennes 

kontakt med sina närstående har blivit bättre då kvinnan inte längre känner sig som en 

belastning för dem. Enligt ICN:s etiska kod är ett av sjuksköterskans huvudområden att 

lindra lidande, detta tas även upp i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (2005). För att lindra lidandet menar Dahlberg och Segesten (2010) att 

sjuksköterskan måste kunna sätta sig in i patientens livsvärld och lyssnar lyhört för att 

kunna inkludera individens unika upplevelser och erfarenheter i vårdandet. Genom att göra 

detta kan sjuksköterskan stödja och stärka patientens hälsoprocesser. 

 

Behovet av att få möjlighet att prata om det existentiella tillfredställs inte alltid hos 

kvinnorna. Detta visar resultatet och det styrks även av Westman, Bergenmar och 

Andersson (2005) som vidare beskriver att kvinnor vill ha stöd från sjuksköterskan när det 

gäller existentiella tankar. Detta tar också Halkett och Kristjanson (2007) upp och de 

beskriver även att kvinnor kan känna existentiellt stöd från sjuksköterskan bara genom att 

de blir sedda som en människa och individ och inte bara som en patient. Detta beskriver 
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även Westman et al. (2005) som skriver att det är viktigt att sjuksköterskan har ett 

professionellt bemötande för att kvinnorna ska känna sig stöttade i sin existens. Svensk 

sjuksköterskeföring (2010) beskriver att det i en personcentrerad vård strävas efter att 

synliggöra hela människan. Alla behov ska tillgodoses i lika hög utsträckning och för att 

kunna göra det måste vårdpersonalen se den unika människan och inte bara dennes 

sjukdom. Människan är inte sin sjukdom, alla egenskaper, erfarenheter och upplevelser 

som gör individen unik finns kvar och det är därför viktigt att hela tiden se till helheten. 

Resultatet visar att kvinnor som inte blir sedda som en helhet upplever ett lidande. Det 

visar även att kvinnorna har ett behov av att få tala om existentiella tankar men att flera 

kvinnor känner att deras existentiella tankar inte bemöts av sjukvården. Eriksson (2002) 

beskriver att det skapas ett vårdlidande när patienters behov inte bemöts. Utöver lidandet 

som diagnosen i sig medför för kvinnan så skapas då även ett vårdlidande när vårdpersonal 

inte bemöter kvinnorna och deras behov. 

 

Kovero och Tykkä (2002) beskriver att kvinnor som har en lång väntetid mellan diagnosen 

och operationen, i högre grad upplever ångest och rädsla kring sin egen dödlighet. 

Resultatet styrker detta men visar även att vissa kvinnor behöver en längre väntetid för att 

hinna ta in all information och förbereda sig inför behandlingen. Detta visar att 

vårdpersonalen behöver vara lyhörda och se till varje individ och dennes behov. Enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2010) ska vården vara personcentrerad. Detta betyder att 

patientens egna unika perspektiv ska ges lika mycket utrymme i vården som det 

professionella p0erspektivet. Även om patienten inte har det expertkunnande som 

vårdpersonalen har är patienten expert på sig själv och vården ska utformas efter dennes 

önskemål och behov.      

Behov av psykossocialt stöd   

Resultatet visar att det är viktigt för kvinnor att ha någon närstående som stöttar henne men 

att det även kan vara en stress att behöva berätta om sin cancerdiagnos för sina närstående. 

Arman et al. (2002) beskriver att kvinnor oftast vänder sig till sina närstående för stöd men 

relationen mellan kvinnan och hennes närstående kan skadas om kvinnan känner sig som 

en belastning för dem. Det är därför viktigt att sjuksköterskan kan erbjuda kvinnan det stöd 

hon behöver. Detta för att låta relationen till de närstående bli till ett ytterligare stöd istället 

för en känsla av stress för kvinnan. Dahlberg och Segesten (2010) belyser vikten av ett 

vårdande samtal för att patienten ska kunna ges utrymme att kunna förklara sin situation på 

djupet. I ett vårdande samtal tillåts patienten att fundera kring vilket stöd hon behöver och 

vill ha, dessutom får sjuksköterskan en inblick i patientens livsvärld vilket ger bättre 

förutsättningar för att kunna ge det stöd patienten önskar och behöver. 

 

I resultatet framgår även att det är viktigt för kvinnor att känna gemenskap med andra i 

liknande situation och inse att man inte är ensam. Det är även viktigt för många kvinnor att 

ha någon att prata med som verkligen förstår vad de går igenom, vilket en kvinna som varit 

med om samma situation gör. Enligt Cullberg (2003) ökar risken för isolering hos kvinnan 

när hon hamnat i kris och går igenom reaktionsfasen. Hasenburg, Härter, Reuter, Scholl 

och Sillem (2010) beskriver att kvinnor som känner en gemenskap med andra i samma 

situation genom till exempel gruppterapi upplever sig mindre isolerade och får en större 

känsla av kontroll.  
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Kliniska implikationer 

I denna litteraturöversikt beskrivs kvinnors upplevelser av tiden mellan diagnos och 

behandling av bröstcancer. Resultatet visar att kvinnors upplevelser och behov varierar och 

är lika individuella och unika som kvinnan själv. Gemensamt för alla kvinnor är att de inte 

någon mån behöver och vill ha stöd från sjuksköterskan. Sjuksköterskan behöver arbeta 

utifrån detta tankesätt och individanpassa vården för kvinnan. För att kunna göra detta bör 

ett personcentrerat synsätt tillämpas för att kunna optimera just det stöd som den unika 

kvinnan är i behov av och önskar. Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (2005) ska sjuksköterskan kunna bemöta patienters psykiska 

såväl som fysiska omvårdnadsbehov. Det är viktigt att se till den unika individens specifika 

omvårdnadsbehov och lyssna lyhört efter patientens önskemål och behov. Det är viktigt att 

uppmärksamma kvinnors upplevelser då detta kan hjälpa sjuksköterskor att sätta sig in i 

kvinnornas situation och då kunna bemöta omvårdnadsbehoven bättre. Det är även viktigt 

att uppmärksamma detta för att påminna sjuksköterskor om vad som förväntas av dem och 

få bättre resultat i vårdandet. 

Slutsats 

Tidigare forskning visar att kvinnor behöver stöd från sjuksköterskan och även att stödet i 

många fall inte anses vara tillräckligt. Syftet med detta arbete var därför att beskriva 

upplevelser hos kvinnor med bröstcancer tiden mellan diagnos och påbörjad behandling. 

För att besvara syftet användes en litteraturöversikt som metod då detta tillvägagångssätt 

ansågs lämpligast för att kunna samla information om ämnet. I resultatet framkom 

kvinnors behov av information, deras emotionella reaktioner, existentiella tankar och 

psykosociala behov. Genom att sjuksköterskan blir medveten om och får en förståelse för 

detta kan stödet till kvinnan optimeras.  
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Vid granskningen av artiklarna har vi utgått från dess punkter i Fribergs (2012) mall. 

 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 Vad är syftet? Är syftet klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur analyserades data? 

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

 Vad visar resultatet? 

 Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

 Hur argumenterar författarna? 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

 Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet? 

 


