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ABSTRAKT 

Bakgrund: Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen hos kvinnor världen över och 

den vanligaste dödsorsaken för kvinnor i Sverige. Att drabbas av bröstcancer kan skapa 

många svårhanterliga känslor så som oro och ångest som den drabbade kan behöva stöd att 

bearbeta.  

Syfte: Att belysa kvinnors upplevelser av stöd från sjuksköterskor när de drabbats av 

bröstcancer. Metod: Litteraturöversikt med kvalitativ ansats som baserats på 13 kritiskt 

granskade vetenskapliga artiklar. Resultat: Efter genomförd analys framkom två 

huvudkategorier; informellt stöd och emotionellt stöd samt fyra underkategorier; lidande 

information, lindrande information, stöd från sjuksköterskan samt avsaknad av stöd från 

sjuksköterskan. Diskussion: Sjuksköterskans ansvar är att förmedla rätt information till 

patienten, och har således en viktig roll i kommunikationen gentemot kvinnorna som 

drabbats av bröstcancer. Slutsats: Resultatet av denna litteraturöversikt tyder på att många 

kvinnor känner en avsaknad av stöd från sjuksköterskor, både gällande informellt stöd samt 

emotionellt stöd. 

 

Nyckelord: Bröstcancer, kvinnor, litteraturöversikt, sjuksköterska, stöd, upplevelse. 
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INLEDNING 

I flera studier beskriver kvinnor som insjuknat i bröstcancer en rad olika negativa 

erfarenheter. Inställningen till sjukdomen samt reaktionerna vid sjukdomsbeskedet upplevs 

olika men gemensamt för de flesta är starka känslor av rädsla, ångest och sorg. För att kunna 

hantera all den stress som sjukdomsbeskedet medför trycker kvinnorna på hur viktigt det är 

med information och stöd från sjukvårdspersonal, men att det är otillräckligt (Beatty, 

Oxland, Koczwara, & Wade, 2008; Boman, Andersson, & Björvell, 1996; Kovero och Tykkä, 

2002; Saares, & Suominen, 2005; Suwankhong, & Liamputtong, 2015).  

Enligt Socialstyrelsen (2014) behöver dagens program utvecklas gällande information och 

systematisk utvärdering till patienter.  

 

BAKGRUND 

Den vanligaste cancerformen hos kvinnor världen över är idag bröstcancer (World Health 

Organization, 2016). Det är också en av de största dödsorsakerna hos svenska medelålders 

kvinnor (Socialstyrelsen, 2016). Cirka 20 kvinnor insjuknar varje dag och antalet tenderar att 

öka årligen. Varför prevalensen av bröstcancer ökar beror på att sjukvården med hjälp av 

screening tidigare upptäcker sjukdomen samt för att medellivslängden ökar (Cancerfonden, 

2016).   

Screening av bröstcancer utförs via mammografi som är en röntgenundersökning av brösten 

och erbjuds av landstinget var 18-24:e månad i åldrarna 40-74 år. Misstänks bröstcancer 

startar en utredning med så kallad trippeldiagnostik vilket innefattar mammografi, klinisk 

undersökning och cell-/vävnadsdiagnostik. Trippelkombination uppnår en specifitet på näst 

intill 100 %. Denna typ av förebyggande undersökning minskar dödsfallen av bröstcancer 

med 16–25 procent (Socialstyrelsen, 2016). Om bröstcancer diagnostiserats bör det behandlas 

och idag finns det olika slags behandlingar; hormonell-, strål- och cytostatikabehandling, 

men vanligast är kirurgi (Cancerfonden, 2016).  

Att operera bort ett eller båda brösten (masektomi) kan väcka känslor som rädsla och ångest, 

framförallt om operationen dröjer och patienten får vänta. Det skapar tid för tankar och oro 

att växa. Många patienter upplever också en slags förvirring då ingreppet masektomi kan 
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kännas obegripligt och svårfattligt. Trots att det för läkarna är ett rutiningrepp är det för 

patienten en skrämmande och ohanterbar situation. Ibland kan en sektorresektion, då enbart 

delar av bröstet tas bort, vara ett förstahandsval men om ingreppet misslyckas och patienten 

därefter måste genomgå en andra operation där hela bröstet måste tas bort kan starka 

känslor uppstå och patienten kan hamna i ett chocktillstånd (Kovero och Tykkä, 2002; Saares, 

& Suominen, 2005; Suwankhong, & Liamputtong, 2015). 

 

Känsla av sammanhang, KASAM, är en modell utformad av Aaron Antonovsky, som 

skildrar hur hälsa kan stärkas och bevaras hos sjuka personer samt de som är i risk att bli 

sjuka. Hur individer upplever livet som hanterbart, meningsfullt och begripligt. 

Hanterbarhet handlar om i vilken grad patienten i fråga upplever att hon kan hantera olika 

händelser samt om hon har tillräckligt med hjälp och resurser för att klara det. Begriplighet 

avspeglar i vilken grad man förstår vissa händelser, antingen gällande personer i sin 

omgivning eller sig själv. Meningsfullhet, den viktigaste delen enligt Antonovsky, handlar om 

i vilken grad personen känner sig motiverad och engagerad i att ta sig igenom olika 

händelser. Känner personen inte tillräckligt mycket meningsfullhet inför en situation är 

risken att hon inte heller kommer kunna hantera och förstå den. Ju mer hanterbart, begripligt 

och meningsfullt en människa upplever sitt liv, desto högre KASAM (Langius-Eklöf & 

Sundberg, 2014).  

 

I Kirkevold (2009) beskrivs Joyce Travelbee’s teori om omvårdnadens mellanmänskliga 

aspekter, det som sker i mötet mellan patient och sjuksköterska. För att förstå omvårdnad 

måste man förstå denna interaktion. Lidande är enligt Travelbee en ofrånkomlig erfarenhet 

som alla människor någon gång under sin livstid kommer uppleva. Det är ett personligt 

fenomen och uppfattas olika av varje människa. Det kan visa sig genom emotionell, andlig 

eller fysisk smärta och är ofta knutet till sjukdom samt det som personen i fråga känner är 

betydelsefullt i sitt liv. Det är viktigt att sjuksköterskan fokuserar på patientens upplevelse 

av lidande och sjukdom och inte den objektiva bedömningen. Vårdgivaren kan inte veta på 

förhand hur patienten känner eller upplever sitt sjukdomsförlopp, det handlar om att fråga 

patienten om sina känslor (Kirkevold, 2009).  
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Travelbee ser kommunikationen som en av de viktigaste redskapen för att uppnå det som för 

henne är målet för omvårdnaden. Syftet är att lära känna patienten och se till att hens behov 

tillgodoses. Det är en ömsesidig process som pågår kontinuerligt, såväl verbalt som icke-

verbalt, där man delar och förmedlar tankar samt känslor. Genom kommunikation kan 

sjuksköterskan öppna upp för en relation till den sjuka patienten, och hjälpa denne att finna 

mening i sitt lidande. Samtidigt som Travelbee anser att sjuksköterskan ska upphäva den 

stereotypa vårdgivar-rollen så beskriver hon att sjuksköterskan i fråga måste använda sig av 

en professionell, förståndsmässig metod. Det är en komplicerad process där 

förutsättningarna är krävande. Sjuksköterskan bör ha kunskap och förmåga om sensitivitet, 

olika kommunikationstekniker samt ett sinne för timing. Att på ett systematiskt sätt tillämpa 

sin kunskap och insikt för att på så sätt kunna uppfatta vilka patientens omvårdnadsbehov 

är. Det gäller att hitta en balans mellan att vara personlig och professionell (Kirkevold, 2009). 

 

Enligt Klang Söderkvist (2013) är kommunikationens främsta syfte att främja patientens 

förmåga till egenvård och hälsa. För att detta skall kunna ske måste patienten få den 

information som behövs för att kunna fatta rätt beslut om sin egen vård. I patientlagen 7§ 

kap. 3, i SFS 2014:821 framgår det att informationsbäraren skall så långt som möjligt försäkra 

sig om att mottagaren förstått betydelsen av den lämnade informationen.  

Informationöverföring är därför en stor del i kommunikation och därmed är samspelet 

mellan patient och sjukvårdspersonal viktigt (Klang Söderkvist, 2013). Informationsbäraren 

sitter i och med detta på en maktposition och patienten hamnar automatiskt i ett underläge 

(Vinthagen, 2013). 

 

Sjuksköterskor påpekar att det är viktigt att tillfredsställa patientens behov av stöd och 

information, men anser sig inte behöva förändra patientens liv (Kovero, 2002).  

Detta förhållningssätt kan styrkas av ICN:s etiska kod för sjuksköterskor som menar att 

sjuksköterskans ansvar är att patienten får korrekt, lämplig och tillräcklig information på ett 

väl anpassat sätt, för att främja en öppen och etisk dialog mellan patient och 

sjukvårdspersonal. Det är också sjuksköterskans ansvar att uppvisa respekt, lyhördhet, 

medkänsla, trovärdighet och integritet gentemot patienten (ICN, 2014).   
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PROBLEMFORMULERING 

Att drabbas av bröstcancer kan väcka många svåra tankar och känslor. Sjuksköterskornas 

stöd kan ha stort värde för kvinnorna i den situation de ställs inför. Därför är det av 

betydelse att belysa kvinnors upplevelser under sjukdomsförloppet av bröstcancer för att 

således kunna förbättra vården genom att sjuksköterskor får en större förståelse för 

kvinnornas behov av emotionellt samt informellt stöd.  

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa kvinnors upplevelser av stöd från 

sjuksköterskor när de drabbats av bröstcancer. 

 

METOD 

Den metod som tillämpats i denna studie är en litteraturöversikt. Syftet med en 

litteraturöversikt är att skapa en övergripande bild över kunskapsläget i ett visst område, till 

exempel för att utforma en grund till en problemformulering i en studie (jfr. Friberg, 2012). 

En kvalitativ litteraturöversikt passar ett problemområde som syftar till att fördjupa 

förståelsen av ett fenomen, till exempel patientupplevelser (Segesten, 2012). Artiklarna som 

söktes till det valda området har kvalitetsgranskats och sammanställts utifrån artiklarnas 

resultat. De analyserades på ett strukturerat arbetssätt och resulterade i denna 

litteraturöversikt (jfr. Friberg, 2012).   

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklarna som inkluderats skulle syfta till att belysa kvinnors upplevelser av stöd från 

sjuksköterskor när de drabbats av bröstcancer. De skulle vara kostnadsfritt tillgängliga samt 

vetenskapligt grundade.   

Exklusionskriterierna var följande: artiklar skriva med kvantitativ forskningsmetod, skrivna 

på andra språk än engelska, sjuksköterskans perspektiv, samt artiklar med fokus på män.  
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Litteratursökning 

Datainsamlingen utfördes i databaserna PubMed och Cinahl. Sökningarna i denna 

litteraturöversikt baseras på flera olika sökord för att finna relevant information relaterat till 

syftet. Sökord med samma innebörd sammankopplades med sökoperatören OR. 

Synonymgrupper som sammankopplats med OR anslöts därefter med söktermen AND i 

relation med andra sökord.  

 

Sökorden som användes var MeSH-termerna: breast neoplasms, social support, patient 

satisfaction, nurse-patient relations och social support. MeSH-sökorden har också benämnts 

med termen MeSH Terms i sökningen i PubMed. Cinahl headings var sökorden: breast 

neoplasms, support, psychosocial, patient satisfaction och nurse-patient relations.  

Breast neoplasms var huvudsökordet och benämndes därför med termen Exact subject major 

heading (MM) i Cinahl, och MeSH Major Topic i Pubmed. Sökord som också ansågs 

relevanta men inte behövde vara huvudsyftet markerades med benämningen Exact subjet 

header (MH) i Cinahl. Vidare användes fritextorden experience*,  qualitative research OR 

interview* samt cancer patients- psychosocial factors.  

Dessa sökord kombinerades på olika sätt för att få fram bra sökresultat och detta redovisas i 

tabell 1. Genom manuell sökning hittades även två artiklar via en vald artikels referenslista. 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningar, gjord 2016-09-21. 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

hela 

artiklar 

Artiklar för 

relevansbed

ömning osv 

Cinahl Cancer Patients psychosocial 

factors [MH] AND support, 

psychosocial [MH] AND breast 

neoplasms [MM] AND patient 

satisfaction OR patients 

experiences OR patients 

perceptions OR patients attitudes 

AND qualitative research OR 

interview* 

- 34 34 15 9 7 

Cinahl Nurse-patient relations [MH] AND 

breast neoplasms  [MM] AND 

support, psychosocial  [MH] AND  

qualitative research OR interview*  

 

- 10 10 10 3 1 

Cinahl Breast neoplasms [MM] AND 

experience* AND nurse, nurses, 

nurse’s AND support, psychosocial 

2002-2015, 

abstract avalible, 

female, peer 

reviewed  

52 52 10 2 1 

Cinahl Breast neoplasms [MM] AND 

experience* AND Patient 

satisfaction [MH] AND  

support, psychosocial 

AND  Qualitative research OR 

interview*  

2006-2016, 

female, peer-

reviewed 

11 11 7 3 1 

Pubmed Breast neoplasms [MeSH Major 

Topic] AND qualitative research 

OR interview* AND Nurse-patient 

relations [MeSH Terms]  

Abstract, 10 

years,  

24 24 5 1 1 
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Urval, relevansbedömning och granskning 

Steg 1: Initialt lästes 131 titlar av de 131 träffar som framkom i sökningen. Av dessa lästes 47 

abstrakt och 18 hela artiklar för att slutligen resultera i 18 artiklar som ansågs relevanta. Två 

av dessa 18 artiklar inkluderades efter en manuell sökning utifrån två redan valda artiklars 

referenslista. 

Av de 18 artiklar som granskades, redovisas 11 i en tabell där urvalet visas i antal träffar, 

lästa titlar, lästa abstrakt, lästa hela artiklar samt antal valda artiklar, se tabell 1. De två 

artiklarna som hittades via manuell sökning redovisas ej i sökningstabellen. 

 

Steg 2: De 18 artiklar som motsvarade studiens syfte, kvalitetsgranskades kritiskt enligt ett 

kvalitativt granskningsformulär utformat av Statens beredning för medicinsk utvärdering 

(2014), se sammanfattning av granskning i bilaga 1. Översiktstabellen (bilaga 1) beskriver 

artiklarnas syfte, vilken typ av studie, deltagare/bortfall, metod/datainsamling/analys, 

huvudresultat, kvalitet samt författare, årtal och land. Utifrån de 18 artiklar som 

kvalitetsgranskades exkluderades fem stycken på grund av att de inte uppfyllde de 

inklusionskriterier som krävdes för inkluderas i denna litteraturöversikt. Sju artiklar ansågs 

ha hög kvalitet, resterande sex artiklar klassificerades att ha medelhög kvalitet.  

 

Steg 3: Efter kvalitetsgranskning och en översiktstabell genomförts, översattes de engelska 

artiklarna fritt till svenska, sammanställdes och artiklarnas resultat redovisades i löpande 

text.  

 

Analys 

Artiklarna som inkluderades i litteraturöversikten analyserades genom att läsas upprepade 

gånger för att få en helhetssyn. Med hjälp av överstrykningspennor i olika färger kunde 

likheter och skillnader hittas och enklare jämföras. Därefter utfördes sammanställningar från 

varje artikels resultatdel. De delar som var liknande från artiklarna sattes ihop och på så sätt 

skapades två huvudkategorier. En ny jämförelse av sammanställningarna utfördes med 

fokus att hitta negativa kontra positiva upplevelser gällande huvudkategorierna. På så sätt 

bildades fyra underkategorier. Se kategorierna i tabell 2. 
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Tabell 2. Översikt av resultatkategorier.  

Huvudkategori Underkategori 
 

Informativt stöd Information som skapar lidande Information som lindrar 

Emotionellt stöd Stöd från sjuksköterskan Avsaknad av stöd från sjuksköterskan 

 

Etiska överväganden 

I studier som involverar människor bör forskarna vara etiska och studiedeltagarnas 

rättigheter skyddas. Forskarna utformar ett dokument där deltagarna får skriva under sitt 

medgivande. Detta dokument bör innehålla all information som är väsentlig och deltagarna 

borde få god tid på sig att gå igenom innan de signerar (Polit & Beck, 2012). Majoriteten av 

de artiklar som inkluderades till denna litteraturöversikt var etiskt godkända av en etisk 

kommitté och hade ett påskrivet samtycke av studiedeltagarna. De artiklar som saknade 

någon av dessa delar beskrev dock att deltagarna blivit informerade och deltog frivilligt. 

Både positiva och negativa delar från artiklarna har inkluderats i litteraturöversikten för att 

få en så neutral grund som möjligt.   

 

RESULTAT 

Resultatet grundar sig på 13 kvalitativt vetenskapliga artiklar. Efter genomförd analys 

framkom två huvudkategorier; informativt stöd och emotionellt stöd med 

underkategorierna; lidande information, lindrande information, stöd från sjuksköterskan 

samt avsaknad av stöd från sjuksköterskan. I kategorin information som skapar lidande beskrivs 

dels den otillräckliga informationen samt den information som orsakar negativa känslor hos 

kvinnorna. I kategorin information som lindrar beskrivs den information som hjälper 

kvinnorna genom sjukdomsförloppet. I kategorin stöd från sjuksköterskan beskrivs det stöd 

som patienterna upplever sig få från sjuksköterskan, i kategorin avsaknad av stöd från 

sjuksköterskan beskrivs upplevelsen av det bristande stödet. 
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Informativt stöd 

Information som skapar lidande 

Patienterna blev informerade, alldeles för snabbt, med en hel rad av olika detaljer som var 

svåra att förstå (Lillehorn, Hamberg, Kero & Salander, 2009). Det var viktigt att få tillräckligt 

mycket, men enkel information för att kunna sätta sig in i vad som hände (Lindop & 

Cannon, 2001).  

Kvinnorna förstod den tilldelade informationen på en intellektuell nivå men inte på en 

emotionell. Negativa känslor som sorg och besvikelse, rädsla samt ångest yttrades och 

sömnen blev sämre om nätterna och tröttheten värre på dagarna (Svensson, Brandberg, 

Einbeigi, Hatschek & Ahlberg 2009).  

Samtidigt som kvinnorna ville få mer information för att känna lugn så ville de inte störa 

sjuksköterskan med tanke på allt annat hon antagligen hade att göra. Ett stort önskemål var 

att sjuksköterskan skulle ta initiativ till samtal, men det kändes mycket att begära (Drageset, 

Lindstrom, Giske & Underlid, 2012). Kvinnorna ville inte heller att få massa olika 

information och behöva besvara samma frågor flera gånger. Det fick dem att känna osäker 

på grund av bristande kommunikation mellan professionerna (Remmers, Holtgräwe & 

Pinkert, 2009). 

 

Många kvinnor blev överrösta av information från sjuksköterskorna men i form av böcker, 

manualer och videos och inte förrän behandlingen hade påbörjats. Kvinnorna upplevde att 

sjuksköterskorna inte alls deltog i behandlingen och att de inte på något vis brydde sig om 

patienten. Det kändes som sjuksköterskan endast utförde vad hon skulle och sedan gick. 

Ibland fick sjuksköterskorna till och med kvinnorna att börja gråta (Lacey, 2002). I en studie 

av Wilkes, White och Beale (2002) där kvinnorna upplevde att sjuksköterskorna inte hade 

någon som helst tid för dem och deras psykiska hälsa. Fokus låg bara på den fysiska hälsan. 

De kände dock istället att de överöstes av information från doktorn och visste inte vilka 

frågor de skulle ställa med tanke på otillräcklig information av sjuksköterskan.  

Vissa patienter fick samla information på annat vis, då personalen inte engagerade sig i 

patienten. Vissa kvinnor klandrade sig själva för att inte ha tagit tillräckligt stor plats och 

ställt frågor, men framförde också att de tyckte att sköterskorna behöver tränas i att ta sig tid 

för patienterna (Wilkes, White & Beale, 2002).  
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Information som lindrar 

Mängden information som önskades skilde sig relaterat till att kvinnornas behov var olika, 

några ville lära sig så mycket som möjligt och andra precis tillräckligt för att klara sig genom 

nästa dag (Dickerson, Alqaissi, Underhill & Lally 2011). Vissa behövde detaljerad 

information från sjukvårdspersonalen för att fullt kunna förstå sin situation (Landmark, 

Bohler, Loberg & Wahl, 2008).  

Många kvinnor upplevde att det var viktigt att få ytterligare information från 

sjuksköterskorna efter doktorn satt diagnos. Ju mer information, desto mer trygghet. De 

flesta av kvinnorna upplevde att de inte riktigt var närvarande under mötet med doktorn 

med tanke på att innehållet av samtalet var chockerande och upprörande. Att träffa en 

sjuksköterska efter mötet med doktorn gav kvinnorna en chans att reflektera och skriva upp 

frågor de funderade över och sedan kunde få svar på. Sjuksköterskan gav patienten mycket 

information samt praktiskt stöd. Vid undersökningar var sjuksköterskan en stor del av 

stödet tack vare att hon hjälpte till att kommunicera med läkaren, hon rapporterade och 

uppmärksammade kvinnornas behov (Halkett, Arbon, Scutter och Borg, 2006). De upplevde 

att sjuksköterskan hade tid för dem, och inte avbröt som doktorn hade förmåga att göra 

(Drageset et. al, 2012). Det kändes som sjuksköterskan gav mer information om vad som 

komma skall i behandlingen än vad doktorn/kirurgen gjorde. Tack vare all nödvändig 

information sjuksköterskan gav kvinnorna och den energi de la ner för att kvinnorna 

verkligen skulle förstå innebörden av allt innehåll resulterade i nöjda bröstcancerpatienter 

som kände att de kunde ta kontroll över sin behandling och göra rätt val under resans gång 

(Halkett et. al, 2006).  

 

Patienter som fick regelbundna uppdateringar gällande sin behandlingsplan samt 

utvärderingar under behandlingsperioden upplevde positiva känslor som lugn samt en 

pålitlighet till sjuksköterskan. En balanserad och upprepad information beskrevs som 

hjälpfull och fick patienten att känna sig mer involverad (Lillehorn et. al, 2009). 

Sjuksköterskans specialiserade kunskap och kliniska skicklighet kombinerat med deras 

förmåga att kommunicera och ge vård och uppmuntran var viktigt för kvinnorna (Drageset 

et. al, 2012). 
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Förutom att en sjuksköterska bör vara lyhörd och ge patienten stöd, skall hon också förse 

patienten med information. Många kvinnor påpekade att de fick mycket stöd från sjukhuset 

just gällande information och medicinskatermer (Drageset et. al, 2012). Just informationen 

gav mycket stöd, många kvinnor upplevde att de fick ökat hopp efter de träffat 

sjukvårdspersonalen och fått information om sjukdomsförloppet (Svensson et. al, 2009).  

Emotionellt stöd 

Stöd från sjuksköterskan 

Relationen mellan sjuksköterska och patient var mycket värdefull enligt en studie av 

Lillehorn et. al (2009). Den stödjande relationen vårdgivaren hade till patienten uppskattades 

och upplevdes som omsorgsfull, informativ och personlig (Dickerson et. al, 2011). Patienten 

kände sig säker, omhändertagen och mindre sårbar om sjuksköterskan var empatisk, 

respektfull, ärlig och höll god kontinuitet. Likaså beskrev patienterna att sjuksköterskan 

kunde förklara vad läkarna framfört på ett mer förståeligt sätt, och därmed värderades 

relationen till sjuksköterskan högt (Lillehorn et. al, 2009).  

Halkett et. al (2006) framför i sin studie att mötet med sjuksköterskan var extra viktigt efter 

deras första interaktion med kirurgen. Många patienter uttryckte att sjuksköterskan ingav ett 

lugn som hjälpte kvinnorna att hantera situationen, och de hade mer tid för att diskutera vad 

läkaren sagt på ett mer emotionellt plan. Sjuksköterskan hade mer förståelse för kvinnornas 

behov av stöd: deras genuina intresse för kvinnornas välmående, hur pass mycket stöd varje 

individ behövde samt att de fanns tillgänglig personligen och via telefon. 

Trots att många av patienterna hade blivit informerade om att de kunde nå sjuksköterskorna 

via telefon under alla tider på dygnet, så kände många kvinnor att de inte ville besvära 

personalen även fast de egentligen hade behövt deras stöd (Drageset , Lindstrom, Giske & 

Underlid, 2011; Lindop & Cannon, 2001).  

I studien av Lindop och Cannon (2001) kom några patienter med förslaget att personalen 

kunde be patienterna att hör av sig angående sin hälsa för att få lite uppföljning, på så vis 

skulle det inte kännas lika besvärande för patienten att höra av sig. 

Trots att kvinnorna inte fick stödet just för stunden så underlättade det ändå att veta att de 

hade möjligheten att kunna prata med någon om det behövdes (Drageset et. al, 2012). Att 

veta att sjuksköterskan bara var ett samtal bort var en trygghet, och även om alla frågor inte 
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kunde besvaras vid just det tillfället så återkom sjuksköterskan med svar inom kort 

(Chamerlain, Wilmoth, Tulman, Coleman, Stewart & Samarel, 2006).  

 

 

Halkett et al. (2006) lyfter fram att sjuksköterskan brydde sig om sina patienter mer än någon 

annan sjukvårdspersonal. Kvinnorna upplevde att sjuksköterskan alltid var tillgänglig och 

hörde av sig till patienterna efter behandlingarna för att se hur de mådde. Var mer än bara 

en sjuksköterska, kändes mänsklig.  

Kontinuiteten av stöd från sjuksköterskan från diagnostillfället tills behandling var 

genomförd var också väldigt viktigt (Halkett et. al, 2006). Stöd från sjukvårdspersonal var 

extra uppskattat efter operation, även om familj och vänner fanns där och stöttade kvinnorna 

(Drageset et. al, 2012).  

Landmark et. al (2008) menar också på att kvinnorna behöver mycket stöd även efter 

avslutad behandling. Kvinnorna har lätt att bli deprimerad när de lämnas på egen hand, 

därför är det viktigt med uppföljning från sjukvårdspersonal även efteråt, för att ge en känsla 

av stöd. 

Många kvinnor tyckte också att det var väldigt svårt att ta emot stöd då det vanligtvis är de 

som brukar vara den starka personen och stöttar andra (Drageset et. al, 2012).  

 

Avsaknad av stöd från sjuksköterskan  

Under väntans tid inför det kirurgiska ingreppet uppstod många starka känslor som de inte 

kunde kontrollera och hantera på egen hand (Drageset et. al, 2011). Några kvinnor försökte 

att använda sina egna krafter för att ta sig igenom situationen, men önskade att 

sjuksköterskorna hade haft mer tid att sitta ned och prata med dem (Lindop & Cannon, 

2001).  

Många kvinnor kände sig ensamma och uteblivna. Ingen fanns där och kunde lyssna när de 

behövde lätta på sitt hjärta. Vissa av kvinnorna kände sig inte delaktig i vården, personalen 

var stressad och talade över deras huvud vilket resulterade i att tilltron till vården minskade 

(Lillehorn et. al, 2009; Wilkes, White & Beale, 2002).  
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Det var för kvinnorna en stor börda att känna denna brist på stöd och kontinuitet. Både 

rutiner och uppföljning var otillfredsställande och kvinnorna kände sig hjälplösa då 

sjukvårdspersonalen inte kunde föreslå någonting i beslutet om behandling, utan det fick 

kvinnorna fatta beslut om på egen hand (Landmark & Wahl, 2002).  

Sjukvården tycktes ha lämnat över allt ansvar och initiativ till patienten, inklusive att ta 

kontakt, uppföljning samt att söka information (Lillehorn et. al, 2009).  

Enligt en studie av Remmers, Holtgräwe och Pinkert (2009) hade kvinnorna som drabbats av 

bröstcancer många önskningar kring hur en sjuksköterska bör vara. De ville att vårdgivaren 

skulle ha ett öga för detaljer, de skulle kunna se patientens behov av stöd utan att fråga om 

det. Det kunde innebära att personalen skulle visa sympati, respekt och att patienten skulle 

få sina önskningar och behov uppfyllda samt att de ville bli tagen på allvar och känna att de 

inte skulle behöva dölja sina känslor. Det kunde också innebära att inte ställa massa frågor 

samt att komma med förslag när patienten behövde tid för sig själv. Kvinnorna menade 

också att sjuksköterskan bör kunna få patienten på andra tankar än tankar om sjukdomen, 

genom att tala om det vardagliga livet, ha humor, eller att tala om sig själv för att få en 

ömsesidig relation. Sjuksköterskan bör också framhäva patientens styrkor för att denne 

skulle orka ta sig igenom sjukdomsförloppet och skall vara närvarande vid svåra situationer 

och undersökningar. Bara genom att hålla patientens hand kunde personalen skapa en 

känsla av trygghet och stöd. Vissa kvinnor uttrycker också att sjuksköterskan kan för dem 

framstå som en förebild.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Denna litteraturöversikt baseras på artiklar av kvalitativ ansats. Kvalitativ forskningsmetod 

används enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson, och Sandström (2016) för att beskriva 

människors uppfattningar och upplevelser. Till skillnad från kvantitativ metod där man 

granskar variabler så studerar man helheten med beskrivande data.  

Valet av en kvalitativ ansats ansågs därför mer passande till denna litteraturöversikt då 

syftet är att belysa kvinnors upplevelser av stöd från sjuksköterskor när de drabbats av 

bröstcancer. Dock kan valet av att endast inkludera kvalitativa artiklar till 

litteraturöversikten ses som en svaghet då upplevelserna endast studeras från en liten 

grupps perspektiv och inte kvinnor som drabbats av bröstcancer i stora drag. Det finns 

många olika kvalitativa metoder, med olika syften, som till exempel grounded theory och 

fenomenologi. De artiklar som användes till denna litteraturöversikt var skrivna med 

utgångspunkt i dessa metoder. Fenomenologi som exempel, syftar till att beskriva 

upplevelser, medan grounded theory syftar till att utveckla en teori om det fenomen som ska 

studeras. De lämpar sig bra då de utgår från ett humanvetenskapligt perspektiv som också 

denna litteraturöversikt har som inriktning (jfr. Willman et. al, 2016).  

 

I studier där man involverar människor bör som sagt forskarna skydda studiedeltagarnas 

rättigheter och deltagarna skriva under sitt medgivande för att delta (jfr. Polit & Beck, 2012). 

Alla artiklar i denna litteraturöversikt förutom två har ej ett godkännande från en etisk 

kommitté eller ett påskrivet samtycke. Dock var det beskrivet i de artiklar som ej hade ett 

tydligt godkännande att alla studiedeltagare blivit informerade och deltog frivilligt vilket 

ansågs tillräckligt då artiklarna innehöll bra och relevant information relaterat till syftet till 

denna litteraturöversikt.   

 

Enligt Willman et. al (2016) bör man använda sig av flera sökord samt använda flera 

databaser vid sökning av vetenskapliga artiklar för att få en så bred sökning som möjligt. 

Sökningarna i denna litteraturöversikt grundar sig därför på flera olika sökord för att finna 

relevant information relaterat till syftet. Många av sökorden var av samma innebörd och 

sammankopplades därför med sökoperatören OR vilket breddade sökningen och på så vis 
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förlorades ingen relevant information. Flera synonymgrupper där OR användes 

sammankopplades med söktermen AND och på så vis nåddes det önskade sökresultatet.  

Sökordet Breast neoplasms, som också är en MeSh-term, ansågs vara det mest relevanta 

sökordet och markerades därför med benämningen Exact subjet major heading (MM) för att 

säkerställa att det var artiklarnas huvudsyfte. Sökningen genererade således enbart relevant 

information gentemot syftet men viss information kan dock ha gått miste på grund av denna 

begränsning. En annan svaghet i sökningen gäller orden “stöd” och “upplevelse” som är 

svårdefinerat beroende på vilket stöd och vilken upplevelse som efterfrågas. Med hjälp av 

bilagan “termer för upplevelser och bemötande i olika former” från Karolinska institutets 

bibliotek (2013) valdes orden: Social support, patient satisfaction och nurse-patient relations 

som synonym till stöd och upplevelse. Även fritextordet “Experience*” användes. Detta är 

vår tolkning av orden och därmed kan information ha gått miste på grund av feltolkning 

eller otillräcklig sökgrund.  

 

Databaserna som användes var Cinahl och Pubmed. Dessa valdes på grund av att de 

framförallt inriktar sig på forskning gällande omvårdnad, hälsa och medicin (jfr. Willman et. 

al, 2016) De ansågs därför passande relaterat till studiens syfte som handlar om att belysa 

omvårdnadstermen “stöd” kring diagnosen bröstcancer. Många av de artiklar som användes 

i litteraturöversikten fanns i båda databaserna. Det begränsade antalet databaser försvagar 

dock studien. 

 

Artiklarna var skrivna på engelska vilket anses som en styrka enligt Willman et. al (2016), då 

det språk som behärskas ska användas. Trots att det ansågs finnas tillräcklig kunskap så kan 

akademisk engelska vara svårförståelig och misstolkningar kan ske vilket i sin tur kan ha 

påverkan på resultatet.  

En styrka är däremot att resultatet har lästs av båda författarna till denna litteraturöversikt 

och de båda författarna behärskar det engelska språket väl.  
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Årtalen på artiklarna sträcker sig från 2001-2012. Initialt sattes begränsningen från år 2006 

och framåt för att få så ny forskning som möjligt, men på grund av att artiklar från tidigare 

år hade så pass hög relevans togs årsbegränsningen bort för att uppnå ett mer adekvat 

resultat.    

 

Studierna är utförda i olika länder världen över, för att vara exakt tre kontinenter; 

Nordamerika, Europa samt Oceanien. Fördelen med detta är att forskningen blir bredare 

men det kan även ha sina nackdelar, alla länder har inte samma synsätt eller 

sjukvårdsmöjligheter. Exempelvis ser sjukvården annorlunda ut i USA där möjligheten till 

vård inte är densamma som till exempel i Sverige. I en rapport utformad av Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) jämför man Sveriges sjukvård med övriga EU-länder, 

inklusive bland annat USA. Överlag kan man se att sjukvården i Sverige rankas väldigt hög 

och presterar väl i jämförelse med vården i andra länder. I USA finansieras sjukvården privat 

vilket kan ha betydelse för resultaten i artiklarna då kvinnornas upplevelser kan ha 

påverkats på grund av en sämre individuell ekonomi (jfr. SKL, 2016).  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa kvinnors upplevelser av stöd från 

sjuksköterskor när de drabbats av bröstcancer. Det framkommer tydligt skilda meningar av 

kvinnors tankar, känslor och upplevelser gällande detta ämne. Behovet av informellt samt 

emotionellt stöd är vad som främst behandlas i artiklarna som ligger till grund för denna 

litteraturöversikt.  

 

I resultatet framförs det att brist av information och stöd av sjukvårdspersonal skapade 

känslor av ensamhet och rädsla hos kvinnorna, vilket också styrks i många andra studier, 

bland annat av Beatty, Oxland, Koczwara och Wade (2008); Boman, Andersson och Björvell 

(1996); Saares och Suominen (2005); Suwankhong och Liamputtong (2015). Resultatet visar 

på att information skapar en känsla av trygghet (Halkett, Arbon, Scutter & Borg, 2006), och 

att patienten känner sig väl omhändertagen om en sjuksköterska håller god kontinuitet 

(Lillehorn, Hamberg, Kero & Salander, 2009).  
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Det framgår i resultatet att sjuksköterskorna var de som tog sig mest tid för patienten, till 

skillnad från läkarna som ofta framstod som stressade (Drageset, Lindstrom, Giske & 

Underlid, 2012; Halkett et. al, 2006). Detta styrks i en studie av Xiong, Stone, Turale och 

Petrini (2016) där kvinnorna ville kommunicera med läkarna för att få information, men de 

var alltid upptagna. Likaså styrker Kovero & Tykkä (2002) i sin studie läkarnas bristande 

närvaro.  

Sjuksköterskan har således en viktig del i kommunikationen mellan patient och läkare, vilket 

också framgår i resultatet som belyser sjuksköterskans vikt i att förtydliga läkarens ord, samt 

att få patienten att känna sig välinformerad, sedd och hörd (Halkett et. al, 2006).  

I resultatet framförs också vikten av att rätt mängd information, förklarat på ett välförståeligt 

sätt, presenteras för patienten (Lindop & Cannon, 2001). Enligt Svensson, Brandberg, 

Einbeigi, Hatschek och Ahlberg (2009) kan många kvinnor som drabbats av bröstcancer kan 

förstå informationen rent intellektuellt men inte emotionellt.  

 

I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor framhävs det ansvar sjuksköterskan har att förmedla 

korrekt, lämplig och tillräcklig information till patienten. Samt att uppvisa respekt, 

lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet gentemot patienten (ICN, 2014). Flera 

artiklar i resultatet indikerar på att dessa egenskaper inte uppfylls. Enligt en studie av 

Wilkes, White och Beale (2002) upplevde till exempel vissa kvinnor att de inte fick någon 

information av sjuksköterskan, de upplevde heller inte att de kunde tala med någon i 

sjukvårdspersonalen om hur de kände. Likaså uttrycker kvinnor i en studie av Suwankhong 

och Liamputtong (2015) att de kände sig ensamma och fick hantera situationen själv, utan 

stöd från sjukvårdspersonal. De uttrycker också att de fick information, men inte tillräckligt 

för att förstå sin behandling och de gick ofta hem med många frågor obesvarade.  

Att patienter känner att informationen är bristfällig styrks också i flertalet studier (Beatty et. 

al, 2008; Boman, Andersson, & Björvell, 1996; Saares, & Suominen, 2005). Detta indikerar på 

att behovet av att förmedla informativt samt emotionellt stöd till patienter behöver förbättras 

inom vården (jfr. Wilkes, White & Beale, 2002).  

 

Travelbee lägger stor vikt på god kommunikation mellan sjuksköterska och patient, att 

sjuksköterskan ska lägga sina egna behov åt sidan och fokusera på det som sker mellan 
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patienten och sig själv, att försöka bygga upp en relation (jfr. Kirkevold, 2009). Kvinnorna i 

en studie av Lindop och Cannon (2001) beskrev att de önskat mer information och mer 

kontakt med sjukvårdspersonalen, men samtidigt visste de om att tiden inte räckte till på 

sjukhuset. De ville inte störa personalen för de visste att de hade så mycket annat att stå i.  

 

Baserat på patienternas känsla av att störa sjukvårdspersonalen i deras arbete, kan det 

konstateras att sjuksköterskans resurser är bristfällig relaterat till tidsbrist. I dagens samhälle 

vet vi att behoven växer och resurserna krymper. Vården handlar inte bara om att bota, utan 

också om att trösta och lindra (jfr. Statens beredning för medicinsk omvårdnad, 1996). Lagar 

och statliga myndigheter säger antagligen olika beroende på vilken del av världen man 

befinner sig i, men svensk lag menar att hälso- och sjukvårdspersonal ska ge patienten en 

omsorgsfull och sakkunnig vård samt visa respekt och omtanke, vilket många kvinnor i 

resultatet upplevde att de inte fick (jfr Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659, kap. 6, 1§).  

 

Vad som också framgår i resultatet är hur information och stöd från sjuksköterskorna hjälper 

kvinnorna att lättare hantera sin situation (Chamerlain, Wilmoth, Tulman, Coleman, Stewart 

& Samarel, 2006; Drageset et. al, 2012; Halkett et. al, 2006; Lillehorn et. al, 2009). Detta kan 

kopplas samman med modellen KASAM, känslan av sammanhang. För att kunna hantera 

olika händelser måste personen i fråga få tillräckligt mycket hjälp och resurser för att klara 

det (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014) vilket kvinnorna i en studie av Beatty et. al, (2008) 

styrker genom att berätta om sina svårigheter att hantera besvär, både vad gäller psykiska, 

personliga och sociala aspekter.  

Som i de allra flesta resonemang så upplevs händelser olika från individ till individ, vissa är 

känsligare än andra, vilket kan kopplas till Travelbee (Kirkevold, 2009) som menar att allt är 

personligt och uppfattas olika av varje människa. Som exempel säger en kvinna i en studie 

av Wilkes, White och Beale (2002) att hon kunde hantera situationen på egen hand med rätt 

information från sjukvårdspersonal, medan en annan kvinna från samma studie, som fått 

samma typ av information, inte klarade det alls på egen hand.  
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SLUTSATS 

Denna litteraturöversikt visar att upplevelserna av stöd hos kvinnor med bröstcancer skiljer 

sig åt. Varje människa har enskilda behov och upplever händelser olika. Därför behöver 

också varje patient olika mycket stöd från sjuksköterskan och individanpassad vård bör 

tillämpas. Relationen mellan sjuksköterskan och patienten är viktig och kan växa sig stark 

om båda parter är öppen för en ömsesidig förståelse för varandra. Sjuksköterskan kan 

således tillgodose patientens behov om kvinnan känner tillit och vågar öppna upp sig.  

Resultatet av denna litteraturöversikt tyder på att många kvinnor känner en avsaknad av 

stöd från sjuksköterskor, både gällande informellt stöd samt emotionellt stöd. Åtgärder för 

att förhindra denna känsla av bristande stöd är förslagsvis att sjuksköterskan tar sig mer tid 

för varje enskild patient. Framtida forskning bör därför inrikta sig på att utforska orsaken till 

varför sjuksköterskorna inte har den möjligheten att finnas som stöd i dagsläget, samt 

utforska det berörda ämnet ur sjuksköterskans perspektiv. 
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