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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund 

 

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen och varje år drabbas cirka 9100 kvinnor i 

bröstcancer i Sverige. Sjukvården är fokuserad på symtom och behandling men det bör 

även läggas vikt på att se till att patienten mår bra och uppnår en hög livskvalité. Därför 

har vi i detta arbete valt att skriva om patientens upplevelse av ett liv med bröstcancer.  

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att beskriva hur kvinnor som erhållit diagnosen bröstcancer 

upplever sin psykiska och fysiska hälsa samt sitt sociala liv. 

 

 

Metod 

 

En litteraturöversikt valdes som metod för studien. Databassökningar utfördes i PubMed, 

CINAHL och PsycINFO, vilket resulterade i 17 artiklar som analyserades och inkluderades 

i resultatet.  

 

 

Resultat 

 

Det framkom tre kategorier utifrån analysen; psykiska hälsan, fysiska hälsan och sociala 

livet. Resultatet visade att kvinnorna upplever sig få en förändrad kroppsbild, vilket leder 

till stress, oro och en rad olika rädslor för framtiden, samt sämre sociala relationer när det 

gäller partner och familjen. De får biverkningar till följd av behandlingar som påverkar 

kvinnors livssituation negativt och leder till att kvinnors sexuella och sociala liv inskränks.    

 

 

Slutsats 

 

Bröstcancerbehandling leder till att kvinnorna upplever och får ett sämre självförtroende, 

försämrad kroppskänsla och sämre självbild. För att kunna förbättra vården och 

tillfredsställa kvinnornas omvårdnadsbehov på bästa sätt under behandling, krävs det att 

kontaktsjuksköterskan är till stöd för kvinnor, ge symtomlindring och vägledning. Samt är 

en länk till ytterligare kontakter inom vården. 
 

Nyckelord: Bröstcancer, Dagliga livet, Kvinnor, Upplevelse 
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BAKGRUND  

Inledning 

Att få ett cancerbesked innebär en stor förändring för en kvinnas liv. För många kvinnor är 

det svårt att återgå till ett normalt liv efter att ha erhållit en cancerdiagnos. Även om 

överlevnadsgraden är stor, så är det många symtom som finns kvar en lång tid efter 

behandlingen. För att bedriva en bra vård måste sjukvårdspersonalen vara medveten om 

hur cancern påverkar kvinnorna (Salonen, Kellokumpu-Lehtinen, Tarkka, Koivisto & 

Kaunonen, 2010). Den medicinska tekniken främjar att behandla bröstcancersjukdomar 

med god framgång i nuläget. Det handlar inte bara om att överleva utan hur patienten mår 

som överlevande enligt Stinesen-Kollberg (2014). 

 

Att ta reda på hur ett liv påverkas av bröstcancer är något som har fångat vårt intresse. Vi 

insåg att sjukvården är fokuserad på symptom och behandling men det måste också läggas 

vikt på att se till att patienten mår bra och uppnår en hög livskvalité. Men hur påverkas 

egentligen upplevelsen av den psykiska och fysiska hälsan samt det sociala livet i samband 

med bröstcancerbehandling?  

 

Bröstcancer  

Bröstcancer är en elakartad (malign) tumör i bröstkörteln. Tumörer i bröstet finns i olika 

former. En del växer långsamt, medan andra växer snabbt (Sørensen & Almås, 2011). Den 

typ av cancertumör som utvecklas i mjölkgångarna kallas för duktal cancer. Cancercellerna 

som sprider sig till mjölkkörtlarna kallas för lobulär cancer. Cancercellerna i bröstet sprids 

lokalt och i vissa fall sprids till lymfkörtlar i armhålan, runt nyckelbenet eller bakom 

bröstbenet. Det finns risk för att cancercellerna sprider sig till andra organ, bland annat 

skelettet, lungorna och levern (Ericson & Ericson, 2012). Bröstcancer delas in i olika 

stadier. I stadium noll sprider sig tumören inte utan växer endast i de celler där den 

uppstått. I stadium ett har tumör inte spridit sig vilket är mindre än två centimeter då den 

upptäckts, men i stadium två har tumören spridit sig till lymfkörtlarna under armen. I 

stadium tre kan tumörer sprida sig vidare till vävnaderna nära bröstet eller har en mer 

omfattande spridning. I stadium fyra vilket är den sista och värsta stadium då 

cancercellerna har spridit sig och bildat dottertumörer, metastaser, vilket innebär att 

cancerceller sprider sig till lymfkörtlar eller i andra delar av kroppen (Cancerfonden, 

2014). Stadium ett och två behandlas främst med operation, sedan läkemedelsbehandling. 

Stadium tre behandlas med strålning och läkemedel före operation. Stadium fyra behandlas 

i första hand palliativ med läkemedel, vilket leder till att förlänga överlevnaden och lindra 

lidandet hos patienterna. Det finns möjligheter att utföra palliativ kirurgi genom att operera 

bort det sjuka bröstet, för att undvika sårbildningar på bröstkorgsväggen (Socialstyrelsen, 

2013).   

 

Förekomst 

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor i Sverige. Varje år drabbas 

cirka 9100 kvinnor av bröstcancer i Sverige, det vill säga var tionde kvinna någon gång 

under sin livstid. Kvinnor i alla åldrar kan få bröstcancer (Socialstyrelsen, 2014
a
). Risken 

att drabbas av bröstcancer är relativt låg för gruppen kvinnor mellan 40 till 49 års ålder. 

Den vanligaste riskgruppen är kvinnor över 60 år men även yngre drabbas. 5,6 procent av 

fallen är kvinnor under 40 år. Bröstcancer hos män är mycket sällsynt, endast ett 30 tal 

män drabbas varje år (Sørensen & Almås, 2011). 
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Incidensen av bröstcancer ökar årligen med cirka en procent. Faktorerna bakom 

bröstcancerns uppkomst är cirka 90 procent sporadiska och cirka tio procent av fallen är 

ärftliga (Hamberger & Haglund, 2013). 

 

Riskfaktorer 

Det finns en rad olika riskfaktorer som har betydelse för uppkomsten av bröstcancer. Dessa 

riskfaktorer är arvsanlag, ålder, tidig menstruation, sen menopaus, hormonell behandling i 

samband med klimakteriet, användning av högdospreparat p-piller, sent barnafödande eller 

ingen graviditet. Det finns även olika livsstilsfaktorer såsom fysisk inaktivitet, fetma och 

intag av alkohol som är orsaken till bröstcancer (Nilbert, 2013). 

 

Symtom 

Ett vanligt symptom vid bröstcancer är en knöl i bröstet som kan upptäckas vid 

självundersökning av bröstet eller armhålan. Knölen kan vara oftast öm, och konsistensen 

hård. Andra symptom kan vara knöl i armhålan, allmän förstoring av bröstet och en ökad 

fasthet, indragning av huden när cancerceller växer, eller om det ser ut som att tumören 

drar in huden vilket leder till att det kommer blod och vätska från bröstvårtan. Om det 

upptäcks ett svårläkt sår eller eksemliknande förändringar på bröstvårtan bör sjukvård 

omedelbart kontaktas (Sørensen & Almås, 2011).  

 

Diagnosering 

Diagnostisering av bröstcancer sker med trippeldiagnostik som omfattar klinisk 

undersökning, mammografi och ultraljud samt cellprov eller biopsi (finnålsbiopsi eller 

grovnålsbiopsi) (Sørensen & Almås, 2011). Mammografi rekommenderas för kvinnor 

mellan 40 och 74 år var 18-24:e månader. Syftet med denna undersökning är att tidigt 

upptäcka bröstcancer. Det är svårare att upptäcka cellförändringar hos yngre kvinnor 

eftersom de vanligtvis har tätare bröst och ofta har en mer snabbväxande cancerform. 

Kvinnor som har misstänkta cellförändringar återkallas för kompletterande undersökning 

(Socialstyrelsen, 2014
b
).  

 

Behandlingar  

Kirurgi 

Bröstcancer behandlas främst med kirurgi. Kirurgi kan behöva kompletteras med 

cytostatikabehandling, strålbehandling och hormonell behandling (Sørensen & Almås, 

2011). Kirurgisk behandling delas in i två metoder, bröstbevarande behandling och 

mastektomi (Odle, 2014). Bröstbevarande kirurgi innebär att endast den del av bröstet där 

tumören befinner sig avlägsnas. Vid mastektomi tas hela bröstet inklusive all bröstvävnad 

och även lymfkörtlarna i armhålan bort (Socialstyrelsen, 2014
b
). Det finns möjligheter för 

kvinnor som genomgår mastektomi behandling att få bröstrekonstruktion efter att 

operationsåret är helt läkt. Vanligen påbörjas bröstrekonstruktionen något år efter 

bröstcanceroperationen (Sørensen & Almås, 2011).  

 

Strålbehandling 

Patienten kan behöva fortsätta med strålbehandlingen om de har genomgått bröstbevarande 

kirurgi. Syftet med strålning är att bota cancerceller i operationsområde samt minska risken 

för återfall (Sørensen & Almås, 2011). Strålbehandlingen påbörjas vanligen efter operation 

och innebär en daglig låg dos strålning under några veckor (Ericson & Ericson, 2012). 

Strålbehandling kan även användas för att dämpa smärtan (Nilbert, 2013). 
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Hormonell behandling 

De flesta brösttumörer har östrogenreceptorer och därför erbjuds patienter som tillhör 

denna grupp hormonell behandling (antiöstrogen) vilket kan blockera cancercellernas 

östrogenreceptorers tillväxt av cancerceller (Sørensen & Almås, 2011). Tamoxifen är ett 

antiöstrogent läkemedel som används för hormonell profylaktisk behandling mot 

metastasering av bröstcancer. Tamoxifenbehandling pågår peroralt dagligen i flera år efter 

kirurgi (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Cytostatikabehandling 

Cytostatika är den grupp läkemedel som ges utifrån bestämda kriterier för att döda 

cancerceller alternativt stoppa tillväxt. Cytostatikabehandlingar har även som uppgift att 

förebygga återfall av cancerceller och hämma dem från att dela sig. Därigenom att sprida 

sig till andra organ i kroppen. Vanligtvis pågår behandlingen i sex veckor efter operation 

och kan leda till både bot och symtomlindring (Sørensen & Almås, 2011). 

 

Biverkningar  

 

Efter diagnosen följer en eller flera olika behandlingar. Konsekvensen av dessa 

behandlingar kan medföra stora besvär och kroppsförändringar under en längre period 

beroende på vilken behandlingsform patienten får. Val av behandlingsmetod beror på 

tumörstorlek, växtsätt, cancercellernas egenskaper, cellbildning och huruvida 

cancercellerna spridits till lymfkörtlarna eller inte (Hamberger & Haglund, 2013). 

Biverkningar av dessa behandlingar är generellt sett lindriga. Biverkningar som kan uppstå 

vid strålbehandlingen kan vara olika former av hudrodnad och ömhet i det område som 

bestrålats. Sena biverkningarna som kan förekomma är ökad risk för lungcancer, 

njurskador, muntorrhet och nedsatt fertilitet (Nilbert, 2013; Dizon, Suzin & McIlvenna, 

2014). Hormonell behandling omfattar en rad olika biverkningar såsom stelhet, diffus 

ledvärk och torra slemhinnor i vagina (Nilbert, 2013). Cytostatikabehandling kan ge en rad 

olika biverkningar såsom illamående, håravfall, diarré och nedsatt immunförsvar (Nilbert, 

2013; Dizon et al. 2014). Enligt Hughes et al. (2014) är smärta och depressiva symptom 

vanliga bland patienter som erhållit diagnosen bröstcancer. Dåligt immunförsvar kan vara 

en orsak som bidrar till smärta och andra symptom över tiden.  

Fatigue  

Begrepp ”Fatigue” är ett vanligt och självrapporterat symtom som upplevs av kvinnor med 

bröstcancer. Det innebär att patienten blir kraftlös och känner sig mycket trött med både 

psykiska såväl som fysiska dimensioner. Fatigue kan även orsaka en negativ inverkan på 

livskvaliteten samt är ofta mer oroande än de andra biverkningarna. Fatigue kan vara kvar 

länge hos kvinnor med bröstcancer till följd av de olika behandlingarna eller efter avslutad 

behandling (Dizon, 2009; Nilbert, 2013).  Trots att fatigue är vanligt efter att patienten har 

erhållit diagnosen bröstcancer är frekvensen okänd.  

Enligt Nilbert (2013) finns det faktorer bakom fatigue såsom fysisk inaktivitet och 

läkemedelsbiverkan som ska behandlas. Dizon (2013) samt Ganz och Bower (2007) 

beskriver att det även finns andra faktorer bakom fatigue som till exempel 

cancerbehandling eller själva tumören, dåligt kost, anemi, nedsattsömn, nedsatt nutrition 

vilket leder till orklöshet, psykiska besvär som orsaker depression och ångest. 

 

Fatigue går att behandlas eller åtgärdas genom att informera patienten om de 

bakomliggande faktorer samt att ge råd till patienten att hantera stress, börja med fysisk 

aktivitet till exempel att promenera är värdefullt, hitta balans i sömn och vila, äta hälsosam 

kost och nutrition kan minska eller lindra fatigue (Nilbert, 2013; Ganz & Bower, 2007).  
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Smärta 

Smärta är ett av de vanligaste besvären hos cancerpatienter och en adekvat smärtanamnes 

är nödvändig för bästa behandling. Fysisk smärta kan ha en koppling till ångest och 

nedstämdhet (Nilbert, 2013). Överlevnadsgraden och smärtnivån är faktorer som kan 

påverkar livkvalitet negativt (Green, Hart-Johnson, Loeffler, 2011). Tumören och dess 

tillväxt kan vara en av orsakerna till smärta. Besvären av smärta kan orsakas av pågående 

eller given behandling eller bero på exempelvis behandlingskomplikationer såsom ledvärk. 

Ledvärk förkommer i ökad frekvens hos cancerpatienter. Det är inte ovanligt att patienter 

som genomgått mastektomi lider av fantomsmärta. Skadade nerver kan bli mer känsliga 

och sända ut en stickande brännande känsla. Efter amputation kan nerverna skadas och då 

sända ut en felaktig smärta som kroppen tror kommer från den amputerade kroppsdelen. 

Denna smärta kallas för fantomsmärta (Lohne, Raknestangen, Mastad & Kjærstad, 2011).  

Fantomsmärta är en neuropatisk smärta kan uppkomma efter mastektomi på grund av en 

retbarhetsökning i perifera nerver efter kirurgi. Nervblockad kan användas efter 

mastektomi för att minska risken av långvarig smärta (Nilbert, 2013). 

Prognos 

Tidigare upptäckt av bröstcancerspridning vid diagnostillfället och de nya 

behandlingsformerna såsom strålning, cytostatika och hormonell behandling har förbättrat 

prognosen. Om påbörjar av behandlingen dröjer en längre tid ökar risken att cancerceller 

sprider sig till andra delar av kroppen, vilket innebär att sjukdomen har hunnit en längre 

period och att cancercellerna har förmåga att sprida sig lättare (Socialstyrelsen, 2013). I 

Sverige avlider cirka 1400 kvinnor av bröstcancer varje år (Nilbert, 2013). Risk för återfall 

av cancer finns hela livet, men den minskar betydligt efter tio år (Hamberger & Haglund, 

2013). Antalet överlevande har ökat det senaste årtiondet, samtidigt som alltfler fall av 

bröstcancer påträffas (Sørensen & Almås, 2011). Möjligheten att överleva med bröstcancer 

har förbättrats med över 80 procent i Sverige. Patienterna lever fortfarande tio år efter 

diagnosen (Cancerfonden, 2014). 

 

Omvårdnad 

Vid omvårdnad av bröstcancer måste patienten erhålla information för att bli medveten om 

hur sjukdomen påverkar kroppen, psyket och det sociala livet. I Hälso- och sjukvårdslagen 

[HSL] (SFS, 1982:763), 2 a § finns krav på att vården ska vara lättillgänglig för patienten. 

Patienten har rätt att erhålla information om sin situation. Vården ska erbjudas på så sätt att 

patienten känner sig delaktig i sin vård och lättare kan samverka själv. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen ska även arbeta i samråd med patienten och med respekt för 

patientens integritet och självbestämmande. För att patienten ska uppleva delaktighet krävs 

en bra kontakt mellan patienten och hälso- och sjukvårdpersonalen. Denna information bör 

framkomma på ett förklarligt sätt och som är personligt anpassad (Socialstyrelsen, 2014
b
). 

 

Travelbee (1971) menar i sin teori att sjuksköterskans främsta roll är att minska lidandet 

och hjälpa patienten att hitta en mening med lidandet. ”Nursing is an interpersonal process 

whereby the professional nurse practitioner assists an individual, family, or community to 

prevent or cope with the experience of illness and suffering, and if necessary, to find 

meaning in these experiences.”(Travellbee, 1971, s.7). Travelbee (1971) menar även att 

lidandet är individuellt och formas utav patientens tidigare upplevelser.  
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Lidande är associerat med sjukdom, vilket kan ge förlust av fysisk, psykisk eller 

känslomässig okränkbarhet i rollen som patient (Kristoffersen, 2005). Det psykiska 

lidandet visar sig i form av bland annat ångest, stress och depression. Många psykiska 

upplevelser av bröstcancer uppmärksammas inte i hälso- och sjukvården trots att detta kan 

skapa ett långvarigt psykiskt lidande även efter avslutad cancerbehandling (Fallowfield, 

Ratcliffe, Jenkins & Saul, 2001). Det är därför viktigt att snabbt hitta de faktorer som kan 

leda till psykisk ohälsa. Faktorer som kan tänkas påverkar är bland annat rädsla för att dö 

samt smärta och fatigue. Unga kvinnor påverkas mer av psykisk ohälsa, därmed minskar 

deras livskvalité och psykiska ohälsan ökar (Mertz et al., 2012).  

 

Förutom psykisk ohälsa så är det vanligt att den drabbade får fysiska symtom, som till 

exempel smärta och trötthet. Det är viktigt att ge för patienten konkret, tydligt och saklig 

information om vilka fysiska symtom som kan förekomma vid behandlingen samt varför 

de uppkommer. Det kan då vara lättare för patienten att hitta en förklaring till det fysiska 

lidandet (Dizon et al., 2014). Både den fysiska och den psykiska upplevelsen kan ge 

upphov till sexuella problem. Det är viktigt att följa upp och föra en diskussion med 

patienten så att sjukvården kan identifiera eventuella sexuella problem och ge adekvat vård 

(Dizon, 2009). 

 

Enligt King (1981) är det viktigt att sjuksköterskan och patienten sätter tydliga mål för 

kommunikationen.  Processen att sätta upp gemensamma mål är fundamental för att kunna 

bedriva bra vård. King (1981) skriver i sin teori att för att kunna skapa en god 

kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten så måste de analysera rollen i 

kommunikationen. Det är viktigt att sjuksköterskan reflekterar över hur patienten upplever 

konversationen, jämfört med hur hen själv upplever den. Misstolkningar och otydliga roller 

kan leda till konflikter som kan försämra vården. Travelbees omvårdnadsteoretiska 

perspektiv framställs som ett mellanmänskligt sjukdomsförlopp. Förhållandet som skapas 

mellan sjuksköterska och patient är en process. Ett av sjuksköterskans viktigaste redskap är 

kommunikation som gör det möjligt att lära känna patienten och utforska och tillfredsställa 

dennes behov (Travelbee, 1971). Enligt Travelbee framförs krav på att sjuksköterskan 

liksom all övrig personal för en stund kliver utanför sig själv och ser den drabbade 

(Kirkevold, 2000).  

Enligt International Council of Nurses (ICN) (2014) etiska kod för sjuksköterskor, har 

sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden. Dessa är att främja hälsan, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidandet. Omvårdnadsbehov från sjuksköterskan kan 

vara i form av stöd för psykiska, sociala eller informativa behov. En av sjuksköterskans 

roller är att ge hopp till patienten så att denna orkar ta sig igenom behandlingen (Sørensen 

& Almås, 2011). Det kan vara sjuksköterskan som har huvudansvar för att tillgodose 

patientens basala och specifika omvårdnadsbehov samt att vara lyhörd och bemöta 

patienten på ett respektfullt och empatiskt sätt enligt Socialstyrelsen (2005). 

 

Kontaktsjuksköterska 

För att erbjuda god cancervård finns det en lagstadgad rätt till fast vårdkontakt sedan 2010 

(SFS: 2014: 821). I enlighet med detta har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 

(2011) rekommenderat att alla cancerpatienter bör ha rätt till att ha en 

”kontaktsjuksköterska”. Socialstyrelsen rekommenderar att en kontaktsjuksköterska finns 

tillgänglig för bröstcancerpatienter. Kontaktsjuksköterskans funktion är att ge psykosocialt 

stöd och hjälpa patienten att bearbeta sin sjukdom.  
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Kontaktsjuksköterskan ska även ge symtomlindring, förmedla ytterligare kontakter inom 

vården, ge stöd, vägledning och vara en länk till ytterligare kontakter. En 

kontaktsjuksköterska ska vara tydligt namngiven och vara tillgänglig under specifika tider 

(Socialstyrelsen, 2014
b
).   

 

Påverkan på kroppsuppfattning och sexualitet 

King (1981) beskriver att varje individ formas av hur de upplever sin kropp under livet, 

vilket leder till en negativ eller positiv kroppsbild.  King (1981) menar också att individen 

påverkas av hur andra upplever kroppsbilden. Det är blandningen av den egna upplevelsen 

och andras upplevelser som skapar den totala kroppsbilden. Att genomgå mastektomi ger 

en tydlig förändring på kroppen, som också kan visa sig på den klädda kroppen. Det 

påverkar därför en kvinnas vardag och hur det väljer att klä sig. Dessa förändringar visar 

sig ofta få praktiska och även känslomässiga utmaningar som en kvinna måste hantera 

under resten av sin livstid. Kvinnor som genomgår mastektomi upplever en större 

förändring, både psyke och kropp påverkas av behandlingen. Dessa förändringar skapar 

utmaningar i det vardagliga livet som kvinnorna måste leva med resten av livet (Fallbjörk, 

Salander, Karlsson & Rasmussen, 2013). Sørensen och Almås (2011) beskrev att förutom 

utseende symboliserar brösten på en kvinna inte bara en kroppsdel med en biologisk 

funktion utan det är en symbol för känslolivet och erotiken. Bröstet är en så pass viktig del 

för kvinnan att det påverkar hela den grundläggande psykiska hälsan (Sørensen & Almås, 

2011). 

 

Definitionen av sexuell hälsa enligt Världshälsoorganisationen (World Health organisation 

[WHO], 2006) innebär könsidentitet och roll, sexuell läggning, erotik, njutning, intimitet 

och reproduktion. Det upplevs och uttrycks i tankar, fantasier, lustar, förhållningssätt, 

värderingar, beteenden, det sociala livet och relationer. Behandlingen av bröstcancer har 

biverkningar som påverkar vissa fysiska aktiviteter och kroppens delar såsom vaginal 

torrhet, blåsor i munnen och atrofi eller brist på näring och dessa orsaker kan leda till 

sexuella problem. Sexualitet påverkar nästan varje aspekt av livet såsom självbild, relation 

med sina partner och deras attraktivitet samt kroppsuppfattning och personlighet 

(Costantini, Navarra, Ashing-Giwa & Yeung, 2012). Dessutom är sexuell negativt 

påverkan associerad med ökade depressiva symptom för patienten. Ett bra sexliv kan 

dämpa ångestrelaterad bröstcancersjukdom i högre grad (Milbury & Badr, 2013). 

Social och psykosocial påverkan 

Det finns beskrivet att upplevelsen av att bli diagnostiserad med bröstcancer är 

sammankopplat med ett flertal psykologiska symtom, bland annat posttraumatisk 

stressyndrom (PTSS). PTSS är ett ångestsyndrom som orsakas av en traumatisk händelse. 

PTSS kan inträffa efter en livshotande situation, såsom en bröstcancerdiagnos. PTSS kan 

påverka förmågan att klara av dagliga aktiviteter (Vin-Raviv et al., 2013).  

 

Bröstcancer kan skapa en stressfull situation som påverkar relationen mellan patienter och 

deras närstående. Efter cancerbeskedet kan förändra patientens relationer med närstående. 

Dessa förändrade relationer kan försämra patientens psykiska hälsa. Det finns ett starkt 

samband mellan ångest och försämrade relationer med partners. Ångest skildras i form av 

upplevelser av bland annat sårbarhet, sorg och rädsla. Dessa upplevelser kan i sin tur leda 

till social isolering, ensamhet och depression (Mertz et al., 2012).  
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Kvinnor som har svårt att hantera stress och ångest riskerar att påverka relationen negativt 

med sin partner. I många fall blir partnern lika stressad eller mer stressad än patienten 

(Sherman et al., 2009). En bra relation med närstående kan förbättra patientens psykiska 

tillstånd avsevärt. Äkta makar eller partners roll är speciellt betydelsefull (Reitan, 2003). 

Att vara gift eller leva tillsammans med en partner har visat sig förstärka kvinnorna 

självförtroende och minska den psykiska påverkan. Civiltillståndet hos kvinnor kan därför 

anses vara en faktor som påverkar risken för ångest och depression (Mertz et al., 2012). 

 

Många patienter som erhållit cancerdiagnos upplever biverkningar efter och i samband 

med behandlingen. Dessa biverkningar påverkar arbetsförmågan. Trots att många patienten 

arbetar efter avslutad behandling så finns det lite forskning och statistik på exakt vilka 

arbetsrelaterade begränsningar som patienten upplever. Genom att förstå begränsningarna, 

blir det lättare för både sjukvården och arbetsplatsen att planera en strategi för att minska 

patientens negativa upplevelse. Detta medför att patienten mår bättre och arbetsgivaren får 

samtidigt en mer effektiv anställd (Sandberg, Strom & Arcury, 2013).  

Problemformulering 

Förändringar på kroppen kan påverka så väl den psykiska som den fysiska hälsan, vilket 

kan göra att livskvaliteten minskar hos kvinnor som erhållit bröstcancerdiagnos (Milbury 

et al., 2013; Blinder et al., 2011). Relationsproblem, arbetsförmåga och begränsningar som 

patienter upplever på sin arbetsplats samt problem med dagliga sysslor är exempel på 

problematik som kvinnor brottas med (Sandberg et al., 2013; Blinder et al., 2011; 

Sherman, 2009). Även om överlevnadsgraden är hög så handlar det inte endast för den 

enskilda individen om att överleva utan även om att kunna leva så bekymmersfritt liv som 

möjligt efter att ha erhållit en cancerdiagnos (Stinesen-Kollberg, 2014). Författarna anser 

därför att det är viktigt för vårdpersonalen att få förståelse för hur sjukdomsprocessen 

påverkar kvinnors upplevelse så att de kan ge bästa möjliga omvårdnad och stöd.  

 

SYFTE  

Syftet med denna studie var att beskriva hur kvinnor som erhållit diagnosen bröstcancer 

upplever sin psykiska och fysiska hälsa samt sitt sociala liv. 

 
 

METOD 

Val av metod 

 

Litteraturöversikt beskrivs som att lyfta fram, sammanfatta och kritiskt granska tidigare 

vetenskapliga studier och redovisa resultaten av det valda ämnet eller problemområdet 

(Polit & Beck, 2012). Litteraturöversikt används för att redogöra och sammanfatta hur 

forskningen inom ett visst område ser ut i det nuvarande kunskapsläget (Rosén, 2012). 

Enligt författarna förekom det redan omfattande forskning i bröstcancer. Enligt Dahlborg 

Lyckhage (2006) så används en litteraturöversikt för att kunna använda den forskning som 

redan finns. Då området gällande upplevelse av ett liv med bröstcancer ansågs av 

författarna som ett brett område och syftet var att sammanfatta upplevelsen, så valdes 

denna metod.  
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Urval 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Alla artiklar som användes i resultatet var skrivna på engelska. Artikelsökningen 

begränsades till artiklar publicerade mellan 2005 och 2015. Det användes peer reviewed 

som inklusionskriterier på sökningarna i PsycINFO och CINAHL, vilket innebär att 

artiklarna har genomgått granskning av två eller mer oberoende forskare för ett trovärdigt 

urval inom det specifika ämnet (Helgesson, 2015; Polit & Beck, 2012). Ett 

exklusionskriterier var artiklar som beskrev upplevelsen för kvinnor under 19 år. 

Författarna har valt att studera kvinnor och att exkludera män från studien. Eftersom det 

finns enligt vår vetskap ej beforskat i tillräcklig omfattning hos män och antalet män som 

får bröstcancer är sällsynt (Cancerfonden, 2013).   

 

Tabell 1. Redovisning av artikelsökning på databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. 
Databas 

Datum 

Sökord Begränsningar Antal 

Träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

använda 

artiklar 

CINAHL 

2015-08-28 

Breast Neoplasms/NU/PF 

Information OR support 

AND quality of life AND 

psychosocial AND nursing 

Full text 

10 years 

Humans 

English 

Peer reviewed 

204 9 3 1 

PubMed 

2015-08-31 

Breast Neoplasms AND 

social support AND 

Interpersonal relations 

“Mesh Term” 

Journal article 

10 years 

Humans 

English 

Adult 19+ 

179 14 4 1 

PubMed 

2015-09-02 

Breast Neoplasms AND 

women experience AND 

quality of life 

Journal article 

10 years 

Humans 

English 

252 15 5 2 

PubMed 

2015-09-02 

Breast Neoplasms AND 

women experience AND 

information AND health 

Journal article 

10 years 

Humans 

English 

130 5 2 1 

PsycINFO 

2015-09-02 

 

Breast Neoplasms AND 

women AND stress AND 

psychosocial 

2005-2015 

English 

Peer reviewed 

journal 

Human 

66 5 3 2 

 

2015-09-12 

Breast Neoplasms AND 

women AND familj 

551 10 2 2 

CINAHL 

2015-09-02 

Breast Neoplasms AND 

women AND daily life 

2005-2015 

English 

Peer reviewed 

Human 

15 5 4 1 

2015-09-17 Breast Neoplasms/NU 

“Mesh Terms” 

54 4 3 1 

Breast Neoplasms AND 

women AND physical 

health 

360 4 3 2 

PubMed 

2015-09-17 

Breast Neoplasms AND 

women experience AND 

daily life 

Journal article 

10 years 

English 

35 5 2 1 

PubMed 

2015-11-25 

 

Breast Neoplasms AND 

women 

Diagnos 

2005-2015 

English 

Peer reviewed        

465 6 2 2 

Manuell 

sökning 

2015-12-24  6 4 4 1 

Summa      17 
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Genomförande 

Efter att författarna begränsat sökningarna till kvinnors upplevelse inom den psykiska, 

fysiska hälsan och det sociala livet, formulerades syftet klart. Problemområdet 

identifierades i samband med diskussionen mellan författarna. Sökorden påträffades genom 

att återkommande artikelsökningar genomfördes i databaserna PubMed, CINAHL och 

PsycINFO under augusti – oktober 2015. I PubMed genomfördes sökningarna via MeSH-

termer, och sökningarna kombinerades med hjälp av den så kallade booelska operatören 

”AND” för att begränsa sökningen. Sökorden redovisas i tabell 1. I databasen PubMed 

finns ett stort utbud av artiklar inom områdena medicin, omvårdnad och odontologi medan 

fokus på CINAHL är omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). PsycINFO är en bred 

databas som innehåller forskning inom psykologi och medicin, omvårdnad och 

närbesläktade områden.  Databasen innehåller vetenskapliga tidskrifter, böcker, 

forskningsrapporter och avhandlingar. Följande sökord har använts 

”Breast Neoplasms”, ”information”, ”social support”, ”quality of life”, ”psychosocial”, 

”nursing”, ”interpersonal”, ”relations”, ”women”, ”experience”, ”health” och ”stress”. 

 

När sökningarna av artiklar gjorts samlades dessa in i en matris (se bilaga B). Artiklarna 

granskade och blev bedömda utifrån gällande bedömningsunderlag av Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering av Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), (bilaga A). Författarna deltog 

i föreläsningar för att uppdatera kunskaper i datasökning.  

 

Databearbetning 

Sammanfattning och bakgrund tillgängligt via de funna artiklarna studerades. Artiklar som 

verkade intressanta och kunde besvara studiens syfte lästes lite noggrannare, för att 

författarna ville få en djupare uppfattning av artiklarnas innehåll. En kvalitetsbedömning 

gjordes av författarna utifrån Sophiahemmets Högskolas bedömningsunderlag, (se bilaga 

A). Författarna diskuterade även tillsammans för att fatta ett beslut om kvalitén på 

artiklarna. Författarna ordnade även de inkluderade artiklarna i avsedd matris, (se bilaga 

B). När bearbetningen var klar blev 17 artiklar kvar för vidare analys. 

 

Dataanalys  

De 17 artiklar som bedömdes att vara relevanta för studien lästes igenom av båda 

författarna och viktiga avsnitt diskuterades samtidigt. Vid läsningen understryktes de delar 

av artiklarna som hörde till ett visst område med samma färg. De tre områdena var, fysiska 

hälsan, fysiska hälsan samt sociala livet efter erhållen diagnos av bröstcancer. Områdena 

delas in två grupper, och delades sedan mellan de två författarna. Författarna läste igenom 

sina områden noggrant och sen diskuterades resultaten. Resultaten från artiklarna 

sammanställdes i en tabell, där likheter och skillnader togs upp. När det hade framträtt 

samband i artiklarna hittades nyckelfynden som presenterar resultatet i föreliggande studie. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Vetenskap handlar om att med hjälp av lämplig metod ta del av andras kunskaper. Att välja ut 

källor utgör basen för vilken information som väljs att ta del av. I en litteraturöversikt så hämtas 

information från tidigare skrivna artiklar och sammanställs för att skapa en helhet (Forsberg & 

Wengström, 2013).  
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I den föreliggande studien hämtades artiklar endast från lämpliga vetenskapliga databaser. Vid 

granskning av artiklar så är det viktigt att kunna se helheten och väga både positiva och negativa 

aspekter mot varandra. För att uppnå en hög kvalité på artiklarna så kan det användas olika 

metoder. I denna studie så har det valts att endast studera artiklar som var ” Peer Reviewed”.  

Med det stora antal artiklar som finns på internet så är det väldigt enkelt att hitta någon som 

beskriver exakt ens egna åsikter. För att kunna bedriva vetenskap så är det därför viktigt att inte ta 

in personliga åsikter när det hämtas information. När den informationsmängd som krävs för att 

kunna få en övergripande och rättvis bild av området har samlats in, så är det forskarens uppgift 

att sammanfatta och redovisa resultatet utan att förvränga eller ändra det på något sätt. Det är 

också viktigt att källorna är tydligt angivna så att läsaren kan hitta original källan för att försäkra 

sig om att forskaren inte förvrängt eller kopierat resultat. I denna studie så har det följs en 

modifierad version av Sophiahemmets högskola APA-system för källhänvisning. 

Det finns en ”etisk kod” inom vetenskapen som innebär ärlighet, öppenhet och 

noggrannhet vid behandling av data. Inom vetenskaplig forskning så används ofta CUDOS 

normerna. Första normen består i att kunskaper ska vara offentliga och kunna publiceras 

för allmänheten. Andra normen innebär att arbetet ska vara universellt, bör spegla 

kulturella variationer. Tredje normen står för att man inte ska acceptera endast utifrån 

auktoritet utan göra egna analyser för att sortera vilken information som verkar pålitligt. 

Den sista normen innebär att forskningen inte ska vara manipulerad för att tjäna 

författarens egna syften (Helgesson, 2015). Dessa normer har använts som en 

utgångspunkt vid granskningen av artiklarna för att säkra deras forskningsetiska kvalitet. I 

föreliggande studie har ingen information på något sätt manipulerats, ändrats eller 

kopierats. Syftet med detta arbete var inte att komma med några nya resultat utan snarare 

att beskriva och sammanfatta bilden av kvinnors upplevelse vid bröstcancer. 

 

RESULTAT 

Studien inkluderar 17 artiklar och genom analys av dessa framkom tre områden. De tre 

områdena presenteras är: Betydelsen av den psykiska hälsan för upplevelsen av 

bröstcancer, betydelsen av den fysiska hälsan för upplevelsen av bröstcancer och 

betydelsen av sociala livet för upplevelsen av bröstcancer. Resultatet besvarar syftet i 

denna studie vilket var att beskriva hur kvinnor som erhållit diagnosen bröstcancer 

upplever sin psykiska och fysiska hälsa samt sitt sociala liv. 

 

 

Betydelsen av den psykiska hälsan för upplevelsen av bröstcancer 

 

Den psykiska hälsan var en faktor som visade sig spela en stor roll för hur upplevelsen av 

livet efter diagnosen bröstcancer påverkades (Pérez et al., 2014). I studien påvisades också 

att det var personliga egenskaper snarare än sjukdomsförloppet som var den signifikanta 

faktorn för om patienten skulle drabbas av PTSS eller inte. I studierna (Pérez et al., 2014; 

Schmid-Büchi, Halfens, Dassen & Borne, 2011) beskrevs att patientens tidigare 

medicinska historia inte påverkade risken nämnvärt att drabbas av PTSS.  Rädsla för att dö, 

tankar på framtiden, orkeslöshet och nedstämdhet var faktorer som bidrog till att öka risken 

för PTSS (Pérez et al., 2014). Det var inte endast efter behandlingen som stressen uppkom, 

utan mycket av stressen visade sig i samband med cancerbeskedet. Vid besked om 

metastatisk bröstcancerbehandling visade det sig att kvinnorna kände en högre grad av 

stress.  
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Detta speglar att medianlängden av stress är 2-4 år efter ett sådant besked (Mosher et al., 

2013).  Det visade sig även att PTSS var vanligare bland yngre kvinnor än hos äldre 

kvinnor (Pérez et al, 2014; Kurowecki och Fergus, 2014). 

 

Enligt Akin, Can, Durna och Aydiner (2008) visades att livskvaliteten påverkades negativt 

hos patienten som erhåller bröstcancer diagnos. Under kemoterapi erhölls en ökning av den 

negativa effekten på fysiska och emotionella välbefinnande. I jämförelse med 

förbehandlings fynd, under behandlingen ökade nivån på fysiska symptom och psykisk 

ohälsa och aktivitetsnivån påverkades negativt. I studien av Kurowecki och Fergus (2014) 

jämfördes två grupper av kvinnor hur sjukdomsprocessen påverkade deras upplevelse. 

Kvinnorna i första gruppen rapporterade att sjukdomsprocessen ledde till att de upplevt ett 

sämre självförtroende, försämrad kroppskänsla och en sämre självbild. Kvinnorna som 

redan hade ett dåligt självförtroende var extra utsatta. Även om variationen av påverkan 

var stor bland samtliga patienter, kände majoriteten av patienterna att de behövde träna på 

att hantera den nyuppkomna situationen. Däremot beskrev kvinnorna i den andra gruppen 

en känsla av egenmakt, styrka och självständighet. Till exempel att de fick nya relationer 

efter bröstcancer, fick styrka att skapa och läka den psykiska hälsan.  

 

De funktionella välbefinnandedimensionerna befanns vara mer negativt påverkade hos 

kvinnor som hade levt med diagnosen av bröstcancer för noll till två månader, detta 

jämfört med dem som hade levt med diagnosen av bröstcancer i mer än sex månader. Det 

psykosociala livet påverkades mer negativt hos kvinnor som erhållit diagnosen av 

bröstcancer två till sex månader tidigare i jämförelse med de som erhållit diagnosen noll 

till två månader tidigare. Livskvalitet var högre hos kvinnor som hade genomgått en 

bröstsparande kirurgiskt ingrepp i jämförelse med dem som hade genomgått en 

mastektomi. Det var fastställt att kvinnor som hade mer fysiska och psykiska klagomål 

ansträngde sig mer för att hantera stress. Utöver detta, ansträngde sig kvinnor som hade 

mer psykiska besvär mer på att exponera positiva attityder (Akin, Can, Durna & Aydiner, 

2008). 

 

I studierna av Cebeci, Yangin och Tekeli (2012) visade resultatet att brösten var viktiga för 

samtliga kvinnor för att de skulle kunna känna sig feminina. När brösten var borta försvann 

en del av den kvinnliga identiteten. Några kvinnor beskrev emotionella reaktioner på den 

initiala bröstcancerdiagnosen, såsom känslor av chock och isolering. De uttryckte 

upplevelserna i form av fruktan och rädsla, fruktansvärda mardrömmar och stelhet (Mosher 

et al., 2013). De flesta kvinnor i studien av Horgan et al., (2011) uppgav att de hade 

svårigheter att acceptera diagnosen och förstå att de har fått bröstcancer. Kvinnorna hade 

även svårt efter all behandling att acceptera vad de hade gått genom. De kunde inte 

uppfatta att de var sjuka. Det blev så viktigt för en del kvinnor att de vägrade att prata om 

sjukdomen med andra. De försökte att minimera diagnosen genom att inte reflektera över 

diagnosen och acceptera verkligheten.      

 

I studien av Hedayati et al. (2013) framkom att en del av kvinnorna hade psykiska besvär 

såsom depression efter bröstcancerdiagnos. Optimism hos kvinnorna i studierna 

(Wimberly, Carver och Antoni 2008; Fonseca, Lencastre och Guuerra, 2014) visade sig 

korrelera med psykiskt välbefinnande och minskad risk för depression. Det visade sig även 

att effekten av optimismen påverkade upplevelsen upp till ett år efter diagnosen, men det 

fanns ingen klar koppling till hur optimismen påverkade mer än ett år efter behandlingen. 

Patienterna i studien av Chang et al. (2014) hade det svårt på grund av psykiska besvär att 

ta sig tillbaka till arbetet efter genomgången bröstcancerbehandling.  



    

12 

 

Patienter med svår ångest och stressymptom sjukskrev sig oftare än de utan psykiska 

besvär. En kontrast till detta var att av de patienter som var heltidsanställda och arbetade 

mer efter behandlingen var de som löpte en större risk att utveckla psykiska problem på 

grund av stress på arbetet. Även enligt Braybrooke et al. (2015) beskrevs att många 

patienter hade svårt att arbeta på grund att medicinska skäl, andra på grund av 

psykologiska skäl. 

Att ett eventuellt återfall var ett tecken på en mer avancerad sjukdomsprocess utgjorde 

ytterligare en rädsla om cancern spreds sig till kroppens andra organ. Därför förvärrades 

patienternas lidande på grund av ett ökat medvetande om livets korthet och de ville söka 

efter mening i sin sjukdomserfarenhet (Mosher et al., 2013). Kvinnor med svår depression 

beskrev att de inte hade någon glädje i vad de gjorde, utan var oroliga, ledsna och 

deprimerade efter att hade förlorat allt intresse att ta hand om sig själv på vardagarna 

(Fonseca et al., 2014).  

 

Rosedale (2009) och Mosher et al. (2013) kom fram till att majoriteten av patienterna 

undvek kontakt med närstående och familj. En anledning till detta var att de kände att det 

var svårt att diskutera existentiella frågor om livet och döden samt vill inte heller belasta 

dem med deras upplevelse. Mycket handlade om att behålla en oförändrad relation med 

familj och närstående. 

 

Betydelsen av den fysiska hälsan för upplevelsen av bröstcancer 

Kvinnorna upplevde en känsla av funktionshinder på grund av deras oförmåga att utföra 

dagliga aktiviteter. Grundläggande aktiviteter i vardagen, exempelvis att äta, 

upprätthållande av personlig hygien, sömn, vila, utföra hushållsarbete, motionera, socialt 

deltagande, träffa vänner, internet, läsning och matlagning. Alla dessa aktiviteter har en 

koppling till mänskliga behov, egenvård, underhållning och socialt deltagande 

(Vendrusculo-Fangel, Panobianco, Kebbe, Almeida och Gozzo, 2013). Alla typer av 

bröstcancerbehandling kunde orsaka negativa effekter och livskvalitén hos patienterna 

försämrades (Cebeci et al., 2012; Vendrusculo -Fangel et al., 2013; Leung, Pachana & 

McLaughlin, 2014; Mosher et al., 2013). 

 

Kvinnor beskrev att fysiska symptom såsom trötthet och smärta påverkade deras dagliga 

liv i hög grad. Flera kvinnor uttryckte känslor av skuld eller frustration eftersom tröttheten 

störde deras yrkesverksamhet. Samtidigt var smärta en mer ångestväckande upplevelse än 

trötthet och störde därför vardagen mer (Mosher et al., 2013). I studien av (Forsythe et al., 

2013) rapporterade de överviktiga kvinnor smärtan som var betydligt högre än de 

normalviktiga som erhållit diagnosen bröstcancer. Dessutom hade fysisk aktivitet god 

effekt mot smärta. Kvinnor som inte hade något fysiskt aktivitet klagade mer om smärtan 

än de aktiva patienterna. Kvinnorna uppgav till och med en önskan att ingen skulle behöva 

genomlida både den psykiska såväl som den fysiska smärta som de upplevt efter 

mastektomin (Cebeci et al., 2012). I studien av Horgan, Holcombe och Salmon (2011) 

uppgav kvinnor med bröstcancerdiagnos att upplevde smärta. De beskrev att de genom att 

erkänna sin smärta hade lättare handskas med den och leva ett normalt liv.  

I studien av Cebeci et al. (2012) beskrev några kvinnor sina upplevelser som att de kände 

sig som en halv person efter operationen. Cebeci et al. (2012) beskriver även att mycket av 

denna beskrivning handlade om bristen på hår, bröst och ögonbryn. När brösten är borta 

upplevs det som att kvinnligheten är borta.  
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Kvinnorna beskrev i studien av Landmark, Bohler, Loberg och Wahl (2008) fysiska 

förändringar inklusive förlusten av bröst, nedsatt rörlighet i axeln och arm samt förlorad 

känsel i fingrarna på grund av olika bröstcancerbehandlingar. I studien framkom även att 

de fysiska konsekvenserna av bröstcancerbehandlingen också inverkade på sexualitet och 

sexuella relationer. 

 

I enlighet med Schmid-Büchi et al. (2011) och Landmark et al. (2008) visades hur effekten 

av de olika bröstcancerbehandlingarna hade inverkan på de fysiska upplevelserna, särskilt 

den sexuella hälsan. Ett exempel på detta var att resultatet av bröstkirurgi påverkade 

kroppsuppfattningen och självkänslan negativt, vilket är viktiga bidrag till sexuell hälsa 

hos kvinnor med bröstcancer. Den medicinska behandlingen resulterade i biverkningar 

såsom trötthet, svaghet, illamående, kräkningar och förändringar i hud och slemhinnor. 

Dessutom ökad risk för infektioner, vilket även begränsade kvinnors sexuella intresse eller 

förmåga att bli upphetsade. Kemoterapibehandlingen orsakade förtidig menopaus hos 

yngre kvinnor vilket påverkade deras sexualliv negativt på grund av fysiska förändringar 

som till exempel vaginal torrhet. Hormonbehandling orsakade håravfall. Strålbehandling 

orsakade hud reaktioner i form av rodnad i huden och missfärgning. En patient beskrev 

nedsatt armrörlighet som en komplikation på grund av kirurgi och strålbehandling. Dessa 

biverkningar hade tagit ifrån de det normala livet (Schmid-Büchi et al, 2011; Landmark et 

al, 2008). 

 

Ett flertal kvinnor delade upplevelsen i studien av Kurwechi och Fergus (2014) att de hade 

upplevt ett angrepp på sig själva eller sin kroppsliga självkänsla relaterat till 

behandlingseffekter som de flesta kvinnorna drabbades av såsom ärrbildning efter 

mastektomi, håravfall och/eller viktökning. Kvinnorna uppgav även att de hade upplevt 

bland annat sorg och tårar på grund av håravfall i samband med deras behandling och/eller 

förlusten av bröst efter mastektomi. Många kvinnor uttryckte hat mot sin kropp med ord 

som att de inte längre var vackra. De uttryckte även känslor som med förlusten av ett bröst, 

hade de förlorat en del av sin kvinnlighet.       

 

Betydelsen av sociala livet för upplevelsen av bröstcancer  

För kvinnor med bröstcancer, påverkades inte enbart deras liv, utan även deras 

familjemedlemmars liv. För vissa kvinnor beskrevs en förbättrad relation med familjen 

efter att de erhållit diagnosen bröstcancer. De var nöjda med det känslomässiga och 

emotionella stöd de hade fått från sina familjer inklusive partner eller vänner. Genom att de 

socialiserade sig med familjemedlemmar och vänner upplevde bröstcancerpatienter känslor 

av emotionell förbättring i vardagen (Braybrooke et al., 2015; Cebeci et al., 2012; Horgan 

et al., 2011; Kurowecki & Fergus, 2014; Leung et al., 2014).    

I studien Cebeci et al. (2012) beskrevs hur några kvinnor fick mycket sympati av sina män, 

föräldrar och barn under den påfrestande situation som orsakades av bröstcancer. De 

delade känslor, kramade varandra och grät tillsammans. Samtliga kvinnor berättade även 

att de inte kunde utföra sina normala dagliga aktiviteter exempelvis att gå, klä på sig, 

duscha, inte ens kunna flytta en sked till munnen för att händerna skakade så mycket under 

denna bröstcancerbehandling. Då var det familjen som fick stödja dem att kunna klara sina 

dagliga sysslor. På grund av de stora påfrestningarna i samband med cancerbehandlingen 

behövdes ett stort stöd från närstående och familj. Enligt Braybrooke et al. (2015) så kunde 

biverkningar och behovet av stöd göra att patienten fick en närmare relation med 

närstående och vänner.  
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Enligt Rosedale (2009) och Mosher et al. (2013) undvek majoriteten av patienterna kontakt 

med närstående och familj. Det vill heller inte belasta dem med sina upplevelser. Mycket 

handlade om att behålla en oförändrad relation med familj och närstående. 

 

Tillfredsställda förhållanden mellan partners underlättar kvinnornas förmåga att hantera de 

traumatiska förändringarna i samband med bröstcancer och att främja självacceptans 

(Kurowecki & Fergus, 2014). Dock beskrevs att diagnosen var en orsak till att många 

kvinnor upplevde problem i sina relationer. De flesta kvinnorna beskrev att det var mannen 

som tog avstånd och lämnade dem ensamma med sjukdomen, upplevelsen av att sexlivet 

upphörde efter bröstcancerbehandlingen och partnern förlorade det sexuella intresset efter 

mastektomin. Detta ledde till att kvinnorna kände sig sämre och avslutade sina 

förhållanden (Kurowecki & Fergus, 2014). Många kvinnor hade även problem med 

sexuella relationer och det var därför som vårdgivaren erbjöd en löpande diskussion där 

patienten erbjuds psykologisk hjälp för att förbättra sina sexuella problem (Landmark et 

al., 2008). En del kvinnor uppgav att processen för diagnos och behandling av bröstcancer 

förändrat både deras eget och deras familjs vardagsliv (Cebeci et al., 2012).  

 

I studien av Braybrooke et al. (2015) upplevde kvinnorna med bröstcancer att deras 

arbetssituation hade försämrats efter behandlingen. Kvinnor upplevde fler negativa 

förändringar såsom kognitiv försämring än positiva såsom mer förstående omgivning. 

Trots att de fick mer positiva än negativa reaktioner från arbetskamrater. De negativa 

förändringarna var att de tog täta pauser i arbetet, hade svårt att koncentrera sig i arbetet 

och minskad inkomst på grund av att de var tvungna att gå ner i arbetstid. Brist på arbete 

eller att de inte är arbetsföra gjorde att många kvinnor kände sig utanför samhället. Det var 

viktigt för de bröstcancerdrabbade att deras livssituation inte förändrades alltför mycket på 

grund av sjukdomen (Cebeci et al., 2012).  

De flesta av bröstcancerpatienterna rapporterade att de uppskattade livet mer efter 

genomgången behandling. Det kände sig även mer hälsosamma och skaffade sig bättre 

levnadsvanor (matvanor, slutade röka, motionerade etc.). Kvinnorna uppgav också att de 

kände sig levande trots sjukdomen. Det är mycket viktigt att vara vid liv, livet är värt att 

leva, att sakna ett bröst är inte slutet på livet. Det var de positiva förändringarna som de 

uppfattade och de kände då en starkare koppling till livet efter att de har fått diagnos och 

behandling. Dessutom uppskattade de livet mer och försökte leva i nuet och inte ta livet för 

givet (Cebeci et al., 2012).  I studien av Horgan et al. (2011) beskrev kvinnor att de kände 

att sjukdomen gav dem nya intryck som väckte empatin, till exempel ett behov av att ge 

stöd till andra kvinnor med bröstcancer. I samtiliga studien av Horgan (2011) kände flera 

kvinnor att kommunikation med sin omgivning hjälpte dem att acceptera sig sjukdom samt 

att kunna reflektera över vad de hade genomgått. Hur de hade varit modiga att göra så, 

eller hur de lyckats vinna över sin sjukdom. Det ökade självförtroendet hos kvinnor och det 

var relaterad till deras hantering av erfarenheter och upplevelser av bröstcancer (Horgan et 

al., 2011).  
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Denna studie beskriver hur kvinnor som erhållit diagnosen bröstcancer upplever sin 

psykiska och fysiska hälsa samt sitt sociala liv. Författarna strävade efter att skapa en 

större förståelse för kvinnors dagliga upplevelse i samband med bröstcancerbehandlingen. 

 

I resultatet framkom det att kvinnornas dagliga liv påverkades fysiskt, psykiskt och socialt 

efter erhållen bröstcancerdiagnos. Detta stämmer överens med författarnas förförståelse 

innan studien. Även om det var lätt för författarna att bedöma vilka faktorer som påverkar 

det dagliga livet mest, var det svårt att förutspå exakt hur de skulle påverka och i vilken 

grad. Till exempel framkom föreliggande resultat trötthet hindrar patienter med de enklaste 

vardagssysslorna att utföras, vilket i sig kan påverka livskvaliteten.  

 

Exempel på fysisk påverkan är tidig menopaus och fertilitetsproblem hos de yngre 

kvinnorna (Mertz et al., 2012; Dizon, 2009).  Därför behöver kvinnor i fertil ålder få 

information kring bröstcancerbehandling och dess effekt på sin fertilitet. 

Bröstcancerbehandling påverkar även kvinnors livskvalitet och vardagen och de anser att 

de inte blir tagna på allvar av sjukvårdspersonalen. Travelbee (1971) anser att målet med 

omvårdnad är att hjälpa patienten att kunna hantera sjukdomen och lidandet. Det är av stor 

vikt att kvinnorna får all den information som behövs i en sådan utsatt situation som 

kvinnan befinner sig i anser författarna. I den mellanmänskliga process som Travelbee 

(1971) beskriver ska sjuksköterskan hjälpa patienten att övervinna sjukdomen. Travelbee 

menar också att sjuksköterskans ansvar är att bemöta och stödja patienter. Sjuksköterskan 

har även som uppgift att ge tillräcklig kännedom och information inför val av behandling. 

Informationen som ska ges ska vara anpassad och utifrån patientens egna förutsättningar, 

vilket det står i Patientlagen (SFS:2014: 821). Författarna anser att tydlig och bra 

information spelar en stor roll, det svåra är dock hur man ska förmedla denna information 

på ett bra sätt så att man kan nå fram till alla patienter. Det kan uppstå en 

kommunikationsbarriär mellan sjuksköterskor och patienter, det är sjuksköterskans roll att 

försöka bryta barriären med sin kunskap och erfarenhet. Om kunskaper inte når fram är det 

omöjligt för sjuksköterskan att utföra sitt arbete. Sjuksköterskan bör hitta en mening med 

kommunikationen och sätta upp mål, på så sätt är det lättare att kommunicera med 

patienten enligt King (1981). 

Resultatet påvisade att kvinnorna upplevde svårigheter med att kunna anpassa sig till sin 

nya livssituation, de fysiska effekterna som fanns kvar efter bröstcancerbehandling såsom 

smärta och trötthet gjorde det ännu svårare. Det var intressant för författarna att diskutera 

kring trötthet. Majoriteten av kvinnorna upplever efter bröstcancerbehandlingen att 

tröttheten hindrar dem ifrån att delta i de aktiviteter de tidigare uppskattat. Fatigue kan inte 

jämföras med vanlig trötthet som går att mildra genom sömn eller vila. Det hindrar även 

det sociala livet, då kvinnorna inte orkar med de grundläggande aktiviteterna i vardagen 

och de sociala kontakterna, vilket leder till en sämre aktivitet på grund av tröttheten. Även 

psykiska faktorer spelar stor roll när det gäller oro, ängslan och sömnsvårigheter. Patienter 

behöver information om orsaken till tröttheten för att kunna förstå symtomen. Det är lättare 

att hantera tröttheten om patienterna vet vad det beror på och hur de ska kunna hantera den 

(Nilbert , 2013).  Det är sjuksköterskans ansvar att hjälpa patienten till realistiska 

förväntningar genom att ge information och lyssna till hur patienten upplever sin situation.  
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Stödsamtal individuellt eller i grupp kan vara till hjälp för att lugna ner de psykiska 

upplevelserna och det kan vara ett sätt att motverka tröttheten.  Även fysisk aktivitet är 

viktigt, att röra på sig är den effektivaste metoden som kan minska tröttheten, öka 

självkänsla och förbättrar nattsömnen hos bröstcancerpatienter anser författarna. En idé 

som författarna har är att man skulle kunna inkludera motion och individuellt anpassade 

fysisk aktiviteter som en del av behandlingen, vilket även beskrivits av Nilbert (2013).  

Förutom att lyfta fram negativa upplevelser som orsakades av bröstcancerbehandling, 

visade resultatet även att en del av kvinnorna upplever positiva förändringar i det dagliga 

livet. De uppskattar livet mer och försöker leva i nuet och inte ta livet för givet. Detta var 

något som överraskade författarna eftersom resultatet mest visade på negativa aspekter. 

I resultatet framkom att flera kvinnor som behandlats för bröstcancer var besvikna på hur 

sexualiteten förändras efter behandlingen. Sexuell hälsa är en upplevelse som är viktig för 

välbefinnandet för alla individer (WHO, 2006). Cancerbehandling påverkar kvinnornas 

intresse för sexuella aktiviteter på grund av torr slemhinna i vaginan och minskad sexlust, 

vilket även beskrivits av Milbury (2013). Enligt Costantini et al. (2012) kan sexuell 

attraktion ofta associeras med kroppslig skönhet, det vill säga att man inte har genomgått 

mastektomi eller fått håravfall. Förändringar som påverkar kvinnans sexuella liv efter 

behandling av bröstcancer är smärta vid samlag och lusten att ha sex minskar. Det kan leda 

till att kvinnan återhåller sig från sexuella närmanden. Bröstet symboliserar en känsla av 

kvinnlighet och femininitet som påverkar sexlivet. Av bakgrunden framgår att 

kontaktsköterskan bör vara medveten om de besvär som kan uppstå hos kvinnor efter 

bröstcancerbehandling. Författarna tycker att kontaktsköterskan vid behov ska förmedla 

kontakt med kurator och inbjuda kvinnor till diskussion och samtal individuellt eller i 

grupp.  

 

Resultatet visade på att det var vanligt att partnern till den bröstcancerdrabbade tog ett 

sexuellt avståndstagande. Avståndstagandet bottnade ofta i en rädsla eller reaktion på den 

uppkomna situationen. Att bli frisk handlade inte bara om att bli av med cancern utan 

också om att återfå självförtroendet och återgå till ett normalt liv. För partnern var det svårt 

att förstå att det handlade om en långsiktig process som oftast kunde ta flera år. Att 

partnern har en stödjande betydelse för den nya situationen har tidigare belysts av 

resultatet. Enligt Travelbee (1971) så är varje patients lidande individuellt och handlar om 

reaktionen på sjukdom och förlust. Att förstå den personliga upplevelsen kan hjälpa 

sjuksköterskan att förstå den enskilda kvinnans behov av vård.  

 

Av resultatet framkommer att biverkningarna och behovet av stöd gjorde att patienten fick 

en närmare relation med närstående och vänner. Kvinnor som behandlas för bröstcancer 

upplever att de kommer behöva mer stöd från familjemedlemmar för att kunna klara 

dagliga sysslor. Det framkom att det betyder mycket för kvinnorna att få stöd av 

familjemedlemmarna, föräldrar eller de närmaste vännerna. Författarna var inte förvånade 

över att stödet från närstående betydde så mycket. Det var dock intressant för författarna 

att lära sig mer om kontaktsjuksköterskans roll, och hur man kan skapa en kontinuerlig 

vårdkontakt. Resultatet visade också perioder under vilka livskvaliteten kan påverkas mest 

av bröstcancer. Specifikt präglades tiden före cancerdiagnos eller återkommande cancer 

som en period av ökad ångest och ensamhet, som återfinns i resultatet. Resultatet visar 

svårigheten som patienten hade när hon skulle diskutera om sina aktuella upplevelser av 

sin sjukdom och behandling. Av resultatet framkom att patienterna undvek att diskutera 

om sina upplevelser med sina närstående. Kvinnor som behandlas för bröstcancer upplevde 

och kände olika grad av oro, rädsla och ångest.  
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Oro inför sjukdomens återfall och ångest inför framtiden och alla svårigheter de skulle 

påträffa. I uppfattningar som bidrar till kvinnors ångest ingår en minskad känsla av kontroll 

över sitt liv och en växande medvetenhet om sin egen dödlighet. Resultatet visar att 

bröstcancer kan skapa en stressfull situation som påverkar relationen mellan patienten, 

familjen och närstående. Enligt författarna så är det viktigt att familj och närstående 

informeras om hur patienten påverkas av behandlingen så att de kan hjälpa patienten att 

hantera stressen på ett bättre sätt. King (1981) anser också att familjen bidrar till att forma 

den enskilde individen. Människan lär sig att ta en specifik roll och lär sig av familjen och 

närstående hur sociala sammanhang fungerar. Denna kunskap formar hur interaktionen 

med bland annat vårdpersonal och arbetskollegor fungerar. Författarna tror att psykosocialt 

stöd i form av samtal för närstående är minst lika viktig som för patienten.  

Att vara ung och få bröstcancerbesked är en helt annan upplevelse. Detta styrks av fynden i 

resultaten att unga kvinnor har större risk att drabbas av PTSS.  Författarna diskuterade 

resultatet och kom fram till att detta förmodligen kan bero på att unga kvinnor är mitt i 

karriären och kanske i tankar på att skaffa familj. Även ekonomin påverkas, vilket kan öka 

stressen. Av resultatet framkom vidare att det är vanligt att kvinnorna sjukskrivit sig eller 

tagit uppehåll från arbetet på grund av bröstcancerbeskedet eller påbörjande av 

bröstcancerbehandling. Försämring av det kognitiva minnet och ökad trötthet hos kvinnor 

som erhållit bröstcancer diagnos, ledde till arbetslöshet och förändring av arbetstider. Detta 

i sin tur ledde till en sämre relation med arbetskollegor. 

Metoddiskussion  

En litteraturöversikt valdes som metod för att skapa en bred översikt över den nuvarande 

forskning som finns inom ämnet (Forsberg & Wengström, 2013). På grund av det stora 

antal bröstcancerfall som diagnostiseras varje år, så finns det en stor mängd forskning inom 

området. Litteraturstudie ansågs vara en metod som var väl anpassad för att sammanfatta 

forskningen och besvara syftet, som var att beskriva hur kvinnor som erhållit diagnosen 

bröstcancer upplever sin psykiska och fysiska hälsa samt sitt sociala liv.  Det var även 

intressant att jämföra olika material för att se om det fanns nyckelfaktorer som uppkom i 

flera källor. Till sist sammanfattades fynden och skrivandet kunde påbörjas. 

 

Nackdelen med denna metod är att författarna inte kunde ställa egenformulerade frågor 

som skulle kunna göras i en intervjustudie. Det skulle vara möjligt att göra en kvalitativ 

studie, då det finns ett stort antal patienter i Sverige, det svåra kan vara att hitta kvinnor 

som är villiga att ställa upp. Hade en kvalitativ studie valts så hade en stor tid lagts på att 

formulera intervjufrågorna så att kvinnorna inte skulle känna sig kränkta eller utsatta. Det 

kan även vara svårt att utforma frågorna så att det speglar vad man är ute efter.  

Det kan också vara svårt beskriva en upplevelse. Upplevelserna är subjektiva och svåra att 

generalisera. Resultatet kan ge en felaktig bild av kvinnors upplevelse. En kvalitativ studie 

hade passat bättre då kvinnors känslor och erfarenheter hade kunnat beskrivas tydligare 

(Larsson & Holmström, 2014). Men med hjälp av att studera ett antal artiklar kan man få 

en helhetsbild av upplevelsen. Detta därför viktigt att man har en tillräckligt stor 

datamängd för att kunna dra korrekta slutsatser (Forsberg & Wengström, 2013). Av de 17 

artiklarna var tio artiklar kvalitativa och sju var med kvantitativ ansats. Forsberg och 

Wengström (2013) beskrev att båda kvalitativa och kvantitativa studier ökar trovärdighet 

på en litteraturstudie. 
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I datainsamlingen söktes artiklar i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO, (Tabell 

1). Det var även intressant att jämföra olika material för att se om det fanns nyckelfaktorer 

som uppkom i flera källor. Dessa har en stort bredd och är användbara för att lyfta fram 

bland annat omvårdnadsforskning enligt Forsberg och Wengström (2013). Då det svenska 

ordet upplevelse inte gav någon träff med MeSH-termer eller subheading, så användes 

istället fritextsökningar. Inledningsvis sökte författarna på bröstcancer eller ”breast cancer” 

och då framkom flera ämnesord inom såsom ”breast neoplasms”. För att göra en mer 

specifik sökning användes den booleska operatorn ”AND”, som används för att kombinera 

flera termer. 

  

Författarna valde sammanlagt 17 artiklar till studieresultat.  Kvaliteten på sju artiklar var I 

och nio artiklar II samt en artikel med kvalitet III. Författarna behöll artikeln med kvalitet 

III för att denna artikel besvarade syftet väl. Artiklarnas ursprung var inte begränsade till 

ett visst geografiskt område utan genomfördes globalt (USA, Storbritannien, Australien, 

Turkiet, Schweiz, Norge och Sverige). En global sökning ger de föreliggande studierna 

mer bredd anser författarna. Artiklar som var skrivna i Sverige skildrar svenska kvinnors 

upplevelse vilket ses som en fördel av författarna i deras studie då dessa främst redogjorde 

för de svenska relationerna i fråga om kvinnors upplevelse av bröstcancer och även 

kulturella likvärdigheter. 

 

I studien så utgick vi från CUDOS normerna (Helgesson, 2015). Vilket innebär att arbetet 

ska vara tillgängligt för allmänheten, inte spegla kulturell variation, ej innehålla 

manipulerad data och källorna ska vara väl granskade. Detta arbete kommer att publiceras 

av Sophiahemmet Högskola (i DiVA) och därmed bli tillgängligt för allmänheten. Vilket 

uppfyller första normen i CUDOS. I denna studie har författarna försökt att välja artiklar 

med studier från hela världen detta speglar den andra normen. I föreliggande studie så 

försöktes det att vara så konkreta så möjligt och endast spegla de generella åsikterna av 

upplevelsen, vilket beskrivs i tredje normen. Forskningen som togs fram var ej 

manipulerad utan data togs direkt från originalartiklarna, vilket uppfyller fjärde normen. I 

arbetet så försöktes det att hitta artiklar som var välskrivna och höll vetenskaplig standard. 

Resultaten från olika artiklar jämfördes också för att se om det fanns artiklar som visade 

helt olika resultat, detta för att uppfylla den sista normen i CUDOS. 

 

I studien så har det använts specifika exklusions- och inklusionkriterier. Kriterierna 

bestämdes utifrån vad som passade bäst för att besvara studiens syfte. De artiklar som 

valdes hade alla fokus på att beskriva upplevelsen av bröstcancer. Man har studerat 

upplevelsen i samband med behandlingen. I ett framtida arbete kan det rekommenderas att 

begränsa arbetet ytterligare och studera en mer specifik period, då upplevelsen skiljer sig 

mycket beroende på vilket stadium av behandlingen som studeras. Det prioriterades att 

fullständigt läsa igenom alla valda artiklar men på grund av tidsbrist så valdes det att 

plocka ut vissa delar ur en del artiklar för att sedan analysera dessa. Författarna önskade att 

endast inkludera artiklar publicerade de senaste fem åren, artiklar som kunde besvara vårt 

syfte. Därför valde författarna att utöka inklusionskriteriet till tio år, det vill säga år 2005-

2015. Alla valda artiklar var skrivna på engelska för att detta språk är vetenskapens 

officiella språk i dagsläget (Segesten, 2006). Författarna har inte engelska som modersmål, 

vilket påverkar tolkningen och ge tolkningsfel av de språkliga nyanserna. Vid 

tolkningssvårigheter använde författarna ett engelsk- svenskt lexikon vilket underlättade 

översättning.  Alla artiklarna som söktes var peer- reviewed, vilket följde de kriterier och 

standarder som en vetenskaplig tidskrift skulle innehålla (Östlundh, 2006).  
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Slutsats 

Studien belyser kvinnors erfarenheter av vad som påverkar både den fysiska och psykiska 

hälsan samt sociala livet till följd av att erhålla diagnosen bröstcancer under en lång tid. Av 

resultatet drar författarna slutsatsen att kvinnorna upplever och får ett sämre 

självförtroende, försämrad kroppskänsla och sämre självbild efter att de erhållit diagnosen 

bröstcancer. Däremot uppger kvinnor de positiva förändringarna som att de uppskattar livet 

mer och försöka leva i nuet trots sjukdomen samt att sakna ett bröst är inte slut på livet. 

Kvinnorna skaffar även hälsosammare levnads vanor såsom matvanor, att sluta röka, 

motionera med fler. För att kunna förbättra vården och att tillfredsställa kvinnornas 

omvårdnadsbehov på bästa sätt under behandling, vore det värdefullt med 

kontaktsjuksköterskan som stöd för kvinnor med möjlighet att ge symtomlindring och 

vägledning, samt vara en länk till ytterligare kontakter inom vården.  

  

Fortsatta studier 

Fortsatta studier kan utföras med patientbaserade intervjuer. Det skulle vara intressant att 

beskriva upplevelsen hos närstående och familj för att få ett fullständigt perspektiv på 

patientens upplevelse. Framtida arbeten kan även genomföras för att beskriva upplevelsen 

efter en specifik behandlingsmetod för att få en djupare förståelse inom ett specifikt 

område.  

 

Klinisk betydelse och relevans  

Syftet med denna studie var att beskriva hur kvinnor som erhållit diagnosen bröstcancer 

upplever sin psykiska och fysiska hälsa samt sitt sociala liv. Detta arbete är viktigt för att 

skapa en helhetsbild av upplevelsen vid bröstcancer för att i framtiden kunna förbättra 

vården. Det är svårt att förbättra vården om man inte har kunskap om patientens behov. 

Genom att beskriva och dela informationen om kvinnors upplevelse, kan en större 

medvetenhet skapas om problematiken. Genom att utbilda och göra sjuksköterskorna mer 

medvetna, förhoppningsvis kan vården förbättras.  
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BILAGA A 
Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled 

trial (RCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många  

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal  

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad 

studie/Clinical controlled trial ( 

CCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och 

samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven,  

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en 

analys av historiskt material som 

relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven,  

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 
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BILAGA B 

Kvalitativ studie (K) är vanligen 

en undersökning där avsikten är att 

studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån 

de utforskades perspektiv. 

Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier 

och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för  

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven.  

Bristfällig resultatredovisning. 
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Författare 
År 
Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Akin, S., Can, G., 

Durna, Z., & 

Aydiner, A.  

2008 

Turkey 

The quality of life 

and self-efficacy of 

Turkish  breast 

cancer patients 

undergoing 

chemotherapy 

Att beskriva livskvalitet 

och självförmåga hos 

patienterna som genomgått 

kemoterapi. 

 

En beskrivande, 

longitudinell studie. 

Patienterna bedömdes 

innan den kemoterapin 

inleddes och under 

behandling.  

n=150 

   (9) 

Resultatet vissar att välbefinnande befanns vara 

mer negativt påverkade hos kvinnor som hade 

levt med diagnosen av bröstcancer för noll till 

två månader, jämfört med 

dem som hade levt med diagnosen av 

bröstcancer i mer än sex månader 

 K 

 II 

Braybrooke, J, P., 

Mimous, S., Zarca, 

D., Elia, D., 

Pinder, B., LLoyd, 

A, J., Lomazzi, M., 

& Borisch, B. 
2015 
Switzerland 

Patience’s 

experiences 

following breast 

cancer treatment: an 

exploratory survey of 

personal and work 

experiences of breast 

cancer patients from 

three European 

countries 

Att ta reda på patientens 

upplevelse 1-5 år efter 

kemoterapi.  

En kvalitativ studie som 

analyserats av historiskt 

material. Studie gjordes 

med en online-

undersökning anpassad 

efter ändamålet, 

kompletterad med telefon 

intervjuer.  

n=198 
(0) 

Undersökningen visade följande: 
Ökat behov av support, behov av barnomsorg, 
koncentrationssvårigheter, mindre jobb,  
nöjd med vården, lite information om jobb. 
 

R 

I 

Chang, O., Choi, 

E. K., Kim, I. R., 

Nam, S. J., Lee, J. 

E., Lee, S, 

K.,…Cho, J. 

2014 

Syd Korea 

Association between 

Socioeconomic 

Status and Altered 

Appearance Distress, 

Body image, and 

Quality of life 

Among breast 

Cancer Patients 

 

 

 

Att ta reda på sambandet 

mellan socioekonomisk 

status, stress, 

kroppsuppfattning och 

livskvalitet hos bröstcancer 

patienter. 

En kvantitativ 

tvärsnittsstudie i form av 

jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en viss 

antal patienter. 

n = 457 

(152) 

Patienterna med lägra utbildning hade mer 

ångest. Heltidsanställda hade också mer ångest 

Patienter med högre inkomst hade bättre  

Kroppsuppfattning 

CCT 

I 



    

4 

 

  

Cebeci, F., Yangin, 

H. B., & Tekeli, A. 
2011 
Turkey 

Life experiences of 

women with breast 

cancer in south 

western turkey: A 

qualitative study 

Att utforska kvinnors 

upplevelse av bröstcancer. 
Videoinspelade intervjuer 

som analyserades. En 

kvalitativ studie har tolkats 

genom patientens 

upplevelse och 

erfarenheter. 

 

 

 

n=8 
(0) 

Undersökningen visade att följande faktorer var 
speciellt viktiga för upplevelsen:  
Familje stöd,  
att förlora något, förändringar livet.  
 

K 

II 

Fonseca, S., 

Lencastre, L., & 

Guerra, M. 

 

2014 

Portugal 

Life satisfaction in 

Women With Breast 

Cancer 

 

 

 

Att ta reda på livskvaliten 

hos kvinnor med 

bröstcancer. 

En kvantitativ prospektiv 

randomiserad enkät som 

indelat mellan två grupper. 

En grupp som genomgått 

tumorectomi och andra 

gruppen genomgått 

mastektomi. Sedan 

undersökts deras 

behandlingshistoria.  

  

n=55 

(0) 

Faktorer som påverkade livskvaliten var ångest,  

Förändrad kroppsuppfattning. Heltidsanställda  

hade mer ångest och sämre livskvalitet än  

arbetslösa. 

RCT 

II 

Forsythe, L. P., 

Alfano1, M. C., 

George, M. S., 

McTiernan, A., 

Baumgartner, B. 

K., Leslie 

Bernstein, L., & 

Ballard-Barbash, 

R. 

  

2013  

USA 

Pain in long-term 

breast cancer 

survivors: The role of 

body mass index, 

physical activity, and 

sedentary behavior 

Att ta reda på sambandet 

mellan smärta, BMI, fysisk 

aktivitet hos 

bröstcanceröverlevare. 

En multikulturell 

hälsostudie genomfördes 

där BMI, fysisks aktivitet, 

livsstilsfaktorer och 

smärtan mättes upp med 

hjälp av olika skalor. 

n=1183 

(189) 

Resultatet visade att samtliga överlevare hade 

en högre smärta än normalt. Ett normalt BMI  

värde och tillräckligt med motion visade sig 

minska smärtan. Även bra kost och en sund 

livstil bidrog till att minska smärtan.. 

 

 



    

5 

 

  

Hedayati, E., 

Johnsson, A., 

Alinaghizadeh, H., 

Schedin, A., 

Nyman, H., & 

Albertsson, M.  

 2013 

 Sverige 

Cognitive, 

psychosocial, 

somatic and 

treatment factors 

predicting return to 

work after breast 

cancer treatment  

Att ta reda på psykologiska 

och somatiska faktorer som 

påverkar tiden att komma 

tillbaka till arbetet efter 

avslutad 

bröstcancerbehandling 

En longitudinell kvantitativ 

studie där Psykologiska 

tester gjordes på ett antal 

bröstcancer patienter i 

samband och under 

behandling, testerna 

jämfördes sen med 

arbetsgraden efter 

avslutade behandling. 

Utvärdering av depression, 

ångest och livskvalitet 

undersökts genom EU 

organisation enkät för 

forskning och behandling 

av cancer (EORTC QLQ 

C-30) och EORTC QLQ 

bröstcancer modul 

(QLQBR-23). 

 

n=45 

  (1) 

De flesta kvinnorna återgick till arbete 18 

månader efter avslutade behandling.  

De kvinnorna 

som behandlats med kemoterapi tog längre tid  

på sig att återgå till arbetet. 

CCT 

II 

Horgan, O., 

Holcombe, C., & 

Salmon, P.  

2011 

Storbritannien 

Experiencing 

positive change after 

a diagnosis of breast 

cancer: a grounded 

theory analysis 

Denna studie undersökte 

kvinnors upplevelse till de 

positiva förändringarna. 

Samt se vad de innehåller, 

vilka som följer 

bröstcancer och vilka 

sociala och individuelle 

faktorer som har betydelse 

över utveckling.    

En kvalitativ studie som 

undersöktes kvinnor med 

bröstcancer varigenom 

positiva upplevelse med 

diagnosen bröstcancer. 

Kvinnor mellan 32 – 75 år, 

medelålder 53 år, deltog i 

semistrukturerade  

intervjuer  

n= 20 

(7) 

Kvinnorna upplevde flera positiva förändringar  

som ett resultat av deras bröstcancer. Till ex. 

ökat självförtroende, ökad empati för andra , att 

acceptera sin sjukdom, samt att uppnå sina behov 

och mål. Kvinnorna reflekterade över sin 

sjukdom och hur de kunde hantera det. Samt hur 

kunde de hjälpa andra kvinnor som drabbade av 

bröstcancer.  

RCT 

II 



    

6 

 

  

Kurowecki, D., & 

Fergus, K. D.  

2014 

Kanada 

 

Wearing my heart 

on my chest: dating, 

new relationships, 

and the 

reconfiguration of 

self-esteem after 

breast cancer 

 

Denna studie undersökte 

kvinnors erfarenheter av 

upprättandet av en intim 

relation med en ny partner 

efter bröstcancerdiagnos 

och behandling 

En kvalitativ studie som 

undersökts bröstcancer 

patienter i en ny intim 

relation, började efter 

diagnos, deltog i 

semistrukturerade 

intervjuer. 

n= 15 

(2) 

Att träffa en partner efter diagnosen med  

bröstcancer kan förstärka självkänslan.  

Att få tillbaka självförtroendet är en  

fortlöpande process som  

följer med hela vägen från cancerdiagnosen  

in i förhållandet. Det framkom tre 

 huvudkatergorier som 

Påverkade upplevelsen, att återfå 

Självförtroende, att ta första steget, att hitta sig 

själv. 

 

 

RCT 

I 

Landmark, B., 

Bøhler, A., Loberg, 

K., & Wahl, A.  

2008 

Norway 

Women with newly 

diagnosed breast 

cancer and their 

perceptions of needs 

in a health-care 

context 

Att ta reda på vårdbehovet 

för kvinnor som nyligen 

blivit diagnostiserade med 

bröstcancer. 

 

En kvalitativ studie som 

genomfördes med 7 

kvinnor möttes 6 gånger 

under en 10 års period för 

att diskutera upplevelsen av 

vårdbehovet.  

n=7 

(0) 

Två huvudbehov kom fram under samtalen 

Information och socialt stöd. Det ansåg att det  

dessa faktorer som hade störst påverkan på  

upplevelsen. 

K 

I 

Leung, J., Pachana, 

N. A., & 

McLaughlin, D.  

2014 

Australien 

 

Social support and 

health-related quality 

of life in women with 

breast cancer: a 

longitudinal study 

Att ta reda på sambandet 

mellan social påverkan och 

livskvalitet i samband med  

bröstcancerbehandlingen 

En kvantitativ, retrospektiv 

enkätstudie som gjordes 3 

år innan, i samband med 

och 3 år efter 

avslutade behandling.      

n=412 

(0) 

Lisvkvaliteten sjönk i samband med diagnosen,  

men hade föbättrats igen 3 år efter diagnosen. 

Det sociala stödet var samma under hela 

behandlingsperioden.  

R 

I 
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Mosher, C., 

Johnson, C., 

Dickler, M., 

Norton, L., Massie, 

M. J., & DuHamel, 

K. 

2013 
USA 

Living with 

Metastatic Breast 

Cancer: A 

Qualitative Analysis 

of Physical, 

Psychological, and 

Social Sequelae 
 

 

 

 
 

Att ta reda på hur kvinnor 

med mycket oro och stress 
upplever sin bröstcancer  
behandling. 

En randomiserad kvalitativ 

prospektiv kontrollerad 

studie. 405 kvinnor blev 

tillfrågade, 183 valde att ej 

delta. Utav det resterande 

så fullföljde 97 kvinnor 

undersökningen som 

bestod i att skriva en 

upplevelse baserad uppsats. 

Studien delades in i två 

grupper. Den ena gruppen 

fokuserade på en 

känslomässig beskrivning 

och den andra gruppen 

gjorde en mer formell 

beskrivning i uppsatsen. 

 

    n=405 

     (361) 

Kvinnorna i artikeln beskrev att de upplevde en 
hög grad av psykologisk påverkan, de var 
bland annat rädda för döden. Många patienter  
kände sig trötta på grund av symptomen.  

RCT 

II 

Pérez, S., Galdón. 

M. J., Andreu, Y., 

Ibáñez, E.,  Durá, 

E.,  Conchado, A., 

& Cardeña, E. 

2014 
Sweden 

 

 

Posttraumatic Stress 

Symptom in Breast 

Cancer Patients: 

Temporal Evolution, 

Predictors, and 

Mediation 

Att undersöka prevalensen 

av posttraumatisk stress 

symptom hos cancer 

patienter under och slutet 

behandlingen samt 6-12 

månader efter slutet av 

behandling. 

En frågeformulär 

undersökning gjordes på ett 

antal kvinnor. I detta 

kvantitativ studie, 

kvinnorna fick först träffa 

en psykolog och sedan ge 

samtycka att känslig 

information får delas. 
 

n=187 

(85) 

Ångest, bristande kommunikation och hopplöshet 
leder till, ökad posttraumatisk stress (PTSS).  
Kämpaglöd leder till minskad PTSS. 
 

RCT 

II 

Rosedale, M.  

2009 

USA 

Survivor Loneliness 

of Women Following 

Breast Cancer 

Syftet var att beskriva 

upplevelsen av ensamheten 

hos kvinnor ett år efter 

avslutad 

bröstcancerbehandling. 

 

I en kvalitativ studie valdes 

tretton kvinnor för 

intervjuer. 

 

n=13 

(0) 

 

Resultatet visade att kvinnorna kände 

en speciell typ av ensamhet. De kände 

att folk slutat bry sig. 

 

K 

II 
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Schmid -Büchi, S., 

Halfens, R., 

Dassen, T., & 

Borne, B. 

2011 

Switzerland 

Psychosocial 

problems and need of 

post treatment 

patients with breast 

cancer their relatives 
 
 

Studiens syfte var 

psykologiska och sexuell 

behoven för patienterna. 

Faktorer som studeras var 

ångest, depression och 

påfrestning. 

En longitudinell 

kvantitativ   
som gjordes via e-post 

undersökning under 22 

månader. 

n=485 

(341) 

Patienterna rapporterade att det är mest behövde hjälp 

med psykologiska och sexuella besvär.  

Släktningar behövde istället mer hjälp genom  

att kommunicera med vårdpersonal. Det hade  

även högre risk att pat. drabbas av ångest and  

depression. 

R 

II 

Vendrusculo-

Fangel, L. M., 

Panobianco, M. S., 

Kebbe, L.M., 

Almeida, A. M., & 

Gozzo, T. O. 

2013 

Brasilien 

 

Qualify of life and 

daily activities 

performance after 

breast cancer 

treatment. 

Att ta reda på livskvalitén 

och förmågan att leva ett 

vanligt liv ett år efter 

behandlingen. 

En observationsstudie som 

gjordes med ett antal 

patienter som genomgått 

bröstcancerbehandling. I 

detta kvalitativ korsstudie 

patienterna fick 

Svara på frågor angående 

deras livskvalitet.  

n=42 

(0) 

Det fanns förändringar i livskvaliteten i form av 

begränsningar att utföra dagliga aktiviteter  

såsom upprätthålla personliga hygien. 

 

CCT 

I 

Wimberly, S. R.,  

Charles S., 

Carver &         

Michael H., 

Antoni 

  2008 
USA 

Effects of optimism, 

interpersonal 

relationships, and 

distress on 

psychosexual well-

being among women 

with early stage 

breast cancer. 

Syftet med denna studie  
var att ta reda på 
sambandet mellan  

optimism, social support,  

påfrestning och sexualitet  

problem för kvinnor som  

fått diagnosen bröstcancer 

En longitudinell kvantitativ 

studie som undersöktes 3, 6 

and 12 månader efter 

mastektomi. Deltagarna 

delas in i en 

interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. 

n=175 

   (34) 

Kvinnors upplevelse delas in i två modellers;  

1. Det kvinnor som var  

mer positiva om behandlings processen,  

kände sig mer  

kvinnliga, attraktiva. Eftersom  

det kände att det hade  

mer Social support. 

2. kvinnor som är mer positiva kände sig inte  

lika påfrestande av sjukdom 

R 

II 
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