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Abstrakt 
Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste typen av cancer bland kvinnor. Bröstcancer 

behandlas med både cellgifter, operation och strålterapi, cellgifterna gav stora biverkningar 

på kroppen och operationen kan leda till smärtsamma lymfödem. Efter färdig behandling 

kände sig många kvinnor utlämnad av vården, de saknade stöd. Studien använde sig utav 

KASAM som teoretisk utgångspunkt då det var passande till syftet. Syfte: Syftet var att 

undersöka kvinnliga bröstcancerpatienters upplevelser och behov av stöd efter färdig 

cancerbehandling. Metod: Allmän litteraturöversikt användes som design på studien. Det 

inkluderades 13 artiklar varav 8 var kvalitativ och 5 var kvantitativa. Artiklarna granskades 

och sedan analyserades med ett system liknande mindmap. Resultat: Resultatet delades in i 

fem kategorier som alla gick att koppla till KASAM. Utebliven information efter färdig 

behandling visade sig vara väldigt vanligt och påverkade patientcentreringen negativt. 

Onödigt lidande tog flera artiklar upp och lymfödem var en vanlig orsak men även oro för 

återfall. Flertalet barriärer som motverkade hälsa hittades och kampen om ändrad självbild 

belystes. Resultatet avslutades med åsikter och förslag på förbättring från patienter. Slutsats: 

Den tydligaste slutsatsen var att det var större fokus på behandling än på rehabilitering och 

egenvård. KASAM var viktigt för denna patientgrupp och gick till viss del att påverka via 

olika stödinsatser. Återbesöken var viktiga och lugnande. Trots att risken för återfall 

minskar efter fem är bör fortsatta återbesök finnas tillgängligt för de som önskar. 

 

 

 

Nyckelord: bröstcancer, egenvård, kvalitetsförbättring, självuppfattning, stress 

  



          

 

 
 

 

 
 

 
"En liten knöl i ett bröst. 22 mm. En skugga på en dataskärm.  

 
Operation, Cytostatika, Strålning 

 
oro, illamående, trötthet, sjukskrivning men också tacksam för den 

behandling vi har idag som ger mig en så positiv framtid" 
 

Denna uppsats är tillägnad min mamma. 
 

-Robert Svensson  
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Bakgrund 
 

Bröstcancer 
År 2017 var bröstcancer den vanligaste formen av cancer bland kvinnor (Socialstyrelsen, 
2017). Samma år diagnosticerades 7800 personer med bröstcancer, varav 1400 personer 
avled av bröstcancern som primär orsak. En stor majoritet överlever alltså diagnosen idag. 
Risken att en kvinna någon gång i livet utvecklade bröstcancer är 12,3 %. Risken ökar med 
åldern. I och med att vi lever längre idag ökar även mängden diagnoser. Av 20-åringar 
utvecklar endast en på 1732 personer bröstcancer medans det vid 70 års ålder är en på 26. 
Stora medicinska framsteg har lett till högre överlevnad. mellan år 1990 och 2010 ökade 
överlevnaden med 34 % (Desantis, Ma, Bryan, & Jemal, 2013). 
I tidigt skede kan cancer vara asymtomatisk, när man screenar för bröstcancer går det att 
upptäcka förändringar redan innan kvinnan hittar en knöl i bröstet. Behandlingen kan ha 
olika mål, den kan vara kurativ, adjuvant och symtomlindrande (Nome, 2000 s. 277, 291), 
syftet kommer främst utgå från kurativ behandling.  
 

Behandling  
Vid bröstcancerbehandling får man cytostatika, det vill säga cellgifter. Vid kurativ 

behandling får man sex behandlingar med tre veckors mellanrum, behandlingarna skiljer sig 

något beroende på vilken sorts bröstcancer som föreligger. Behandlingen leder till en 

kraftigt minskad risk för återfall och död (Lindman, 2018) 

Cellgifterna fungerar genom att selektivt maximera skada på sjuka celler och påverka friska 

celler så lite som möjligt, cytostatika dödar celler när de delar sig och eftersom cancerceller 

delar på sig i snabbare takt än friska celler så kommer de skadas i större utsträckning. 

Tyvärr skadas även friska celler. Av denna anledning har cellgifter stora biverkningar på 

hela kroppen och synnerligen på snabbdelande friska celler såsom slemhinnor och hårceller. 

(Ericson & Ericson 2008, s.406) 

 

Den kirurgiska behandlingen görs genom att man opererar bort tumörvävnad i bröstet, är 

tumören mindre räcker det med att ta bort ett par bröstkörtlar men vid större tumörer kan 

hela bröstet behövas tas bort (Socialstyrelsen 2014).  
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Utöver cellgifter och kirurgi ges även strålbehandling, den ges för att döda eventuella 

cancerceller i operationsområdet. Denna behandling ges efter att operationssåret har läkt 

och ges vanligtvis efter cellgiftsbehandlingen (Nystrand 2016). 

 

Biverkningar av behandlingen 
Cellgiftsbehandlingen har biverkningar såsom illamående och trötthet, graden av 
biverkningar skiljer sig dock mellan person till person. En person berättade att hennes liv 
inte hade ändrats nämnvärt under behandlingen, en annan förklarade att hon kände 
skelettsmärtor som inte försvann oavsett hur hon låg, hon upplevde även en enorm trötthet 
som inte gick att vila bort. Deltagare i samma studie beskrev även biverkningar i form av 
mukosit, diarré och yrsel (Lai, Ching, & Wong, 2017). Biverkningarna skiljer sig alltså från 
person till person och är olika beroende på vilken behandling som används. Även kirurgin 
har biverkningar, inte minst psykologiska. Förlust av ett bröst tycker många är jobbigt, en 
kvinna berättade att hon använde extra mycket bubblor i badvattnet för att inte behöva se 
ärren, fyra månader senare kunde hon titta på dem men hon tyckte inte om vad hon såg och 
försökte fortfarande dölja dem under handduken. En annan kvinna som genomgått en 
dubbel mastektomi beskrev att hon hela tiden hade ont efter operationen och när hon 
promenerade strök armarna mot ärren på brösten vilket var smärtsamt (Bredin, 1999).  
Kirurgin kunde även leda till lymfödem, en studie kom fram till att över 30 % av deltagarna 
hade råkat ut för lymfödem inom 18 månader efter operationen. I en annan studie 
intervjuades kvinnor vilket visade att de flesta kvinnor inte hade fått information om 
lymfödem trots att det är någonting som upplevs som väldigt besvärande för de som 
drabbas utav det (Thomas-Maclean, Miedema, & Tatemichi, 2005; Hayes, Janda, Cornish, 
Battistutta, & Newman, 2008). 
 

Livet efter cancer 
Under tiden patienterna fått behandling var deras hälsa övervakad, när behandlingen sedan 
är avslutad kände sig många utlämnade. En patient beskrev att hon kände en slags säkerhet 
då hon fick strålbehandling och helt plötsligt tog det bara slut (Allen, Savadatti, & 
Gurmankin Levy, 2009). I en intervju av Cappiello, Cunningham, Knobf, och Erdos (2007) 
svarade 45 % av kvinnorna att de inte hade fått någon information alls om vad de kunde 
förvänta sig i framtiden. 
Fruktan för återfall var vanligt, många drabbades av depression och ångest efter slutförd 
behandling. De allra flesta upplevde dock att deras välmående förbättrades efter 
behandlingen (Janz, et al., 2013). Många beskrev till och med att de uppskattade livet mer 
efter behandlingen eftersom de fått nya perspektiv (Allen et al., 2009). 
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Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 
ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2017) beskriver att sjuksköterskan har som ansvar att 
patienter och personer får korrekt, tillräcklig och lämplig information. Cappiello et al., (2007) 
visade i en studie att hälften av deltagarna inte hade fått någon som helst information om 
hur livet efter behandlingen skulle se ut. På denna punkt brister vården. Cappiello et al., 
(2007) visade att vissa kvinnor föredrog att träffa en sjuksköterska istället för en läkare som 
kunde berätta vad hon kunde förvänta sig av de kommande två åren. Sjuksköterskan kunde 
i detta möte även ställa frågor om den psykiska hälsan eftersom en viss del drabbas av 
depression och ångest i efterförloppet. 
Det är också viktigt att vården är personcentrerad, svensk sjuksköterskeförening beskriver 
att personcentrerad vård synliggör hela patienten och tar existentiella, psykiska och sociala 
behov på lika stort allvar som fysiska behov. Stewart et al., (2000) visade att personcentrerad 
leder till att patienter har en positiv bild av vården och kände mindre obehag. 
 
 
 
 

Teoretisk utgångspunkt 
Att känna sig frisk är något som är unikt för varje individ och situation, friskhet är något 
som kan uppnås genom att till viss del gå igenom svåra livskriser som bröstcancer eller 

liknande. Denna litteraturstudie kommer att utgå ifrån omvårdnadsteorin känslan av 

sammanhang [KASAM]. Hur bra individen tar sig igenom dessa livskriser beror på 

KASAM. Det behövs tre delar för att uppnå KASAM, vilket är begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. För att kunna överkomma livskrisen behöver individen kunna förstå sig 

på problemet eller svårigheten, det vill säga begriplighet. Individen måste även ha 

verktygen att kunna hantera problemet, det vill säga hanterbarhet. Det sista och det 

viktigaste individen behöver för att överkomma problemet är motivation, det vill säga 

meningsfullhet. Sjuksköterskan kan bistå med information, tröst och motivation för att öka 

känslan av sammanhang (Antonovsky 2005).  

 

Problemformulering 
Bakgrunden visar tydligt att patienterna har en svår tid även efter cancerbehandlingen där 
det största problemet är att de känner sig förbisedda. Att patienterna känner sig förbisedda 
kan orsaka onödigt lidande genom att försvåra förståelsen om eftervården genom bristfällig 
information, försämrad tillgång till redskap för rehabilitering och även sänkt motivation. 
Den här litteraturöversikten kommer att undersöka vad för problem och stöd patienterna 
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behöver från sjukvården utifrån deras perspektiv. Vilket i sin tur kan hjälpa sjuksköterskan 
att underlätta processen att gå från patient tillbaka till det vanliga livet. 

 

Syfte 
Syftet var att undersöka kvinnliga bröstcancerpatienters upplevelser och behov av stöd efter 

färdig cancerbehandling.  

 

Metod 
Design 
Allmän litteraturöversikt valdes som design för att ge en överblick på den nuvarande 

kunskap som finns inom det valda området. En allmän litteraturöversik syftar att 

sammanställa relevant information på de vetenskapliga originalartiklar som berör ämnet i 

det valda syftet (Forsberg och Wengström, 2008, s.25). 

 

Inklusionskriterier 
Sökningarna inkluderade orginalartiklar för att få så relevant underlag för arbetet som 

möjligt och ha relevans för det valda syftet (Friberg, 2009, s.47-56). Inklusionen innefattade 

även studier som började vid diagnos och slutade en tid efter behandling för att inkludera så 

många relevanta studier som möjligt. Peer-rewied inkluderades vid sökningarna. Peer-

rewied innebär att en vetenskaplig text är granskad av experter inom samma område (Polit 

och Beck 2012, s.693). Artiklar som var skrivna på engelska eller svenska inkluderades. Även 

artiklar publicerade mellan år 2000 – 2018 inkluderades.  

 

Exklusionskriterier  
Artiklar med dålig kvalitet exkluderades efter granskning. Likaså artiklar som innefattade 

män som fått bröstcancer. Två artiklar exkluderades på grund ut av att de var för gamla. 

Alla artiklar som inte har patientens perspektiv exkluderades. Även reviewartiklar 

exkluderades.  
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Litteratursökning 
Artikelsökningarna gjordes i The Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Litterature [CINAHL] och Public Medline [PubMed] vilket resulterade i ett antal träffar som 

visas i tabell 2. Utifrån syftet söktes ord på Svensk MeSH vilket gav en djupare förståelse av 

ordet bröstcancer, resterande ord som valdes ut från syftet gav inga träffar på svensk MeSH. 

För att hitta rätt ord som sökdatabaserna kände igen gjordes provsökningar i CINAHL. 

Innan den faktiska litteratursökningen inför arbetet gjordes ytterligare provsökningar med 

de utvalda orden för att säkerställa att sökningarna ringar in det valda området. 

Provsökningarna utvärderades genom att läsa abstrakt och titel. När rätt ord valts ut gjordes 

även provsökningar i PubMed för att säkerställa att samma sökord i CINAHL hade samma 

funktion i söksystemet som PubMed. Sökordningen visas i tabell 1.  

 

Tabell 1. Sökordning över preliminär sökning och den faktiska sökningen.  

Sökordningen  

Steg Innehåll Resultat 

Steg 1 Sökning i Svensk Mesh för att hitta relevanta 
ord inför sökning i CINAHL och PubMed. 

Förklaring på bröstcancer och den 
engelska översättningen hittades, inga 
andra ord utifrån syftet hittades i 
Svensk Mesh. 

Steg 2 
Provsökning i CINAHL för att hitta relevanta 
sökord via söksystemet vilket ska svara på 
syftet. 

Resultatet på sökord står i tabell 2 
samt sökordet breast cancer survivor. 

Steg 3 

Provsökning i CINAHL gjordes utifrån sökorden 
i steg 2. I den första sökningen användes 
sökorden från tabell 2 som gav ett smalare 
resultat än den andra sökningen där sökorden 
breast cancer or breast neoplasm or breast 
carcinoma or breast tumor och post treatment 
or after treatment byttes ut mot breast cancer 
survivor. 

Utifrån stickprov ur abstrakt och titel 
av studier från båda sökningarna kom 
det fram att den smalare sökningen 
var mer relevant för syftet. 

Steg 4 
Faktiska sökningen i båda sökdatabaserna 
(CINAHL och PubMed) för att samla in data 
inför denna studie. 

Tabell 2 visar resultatet av 
sökningarna för denna studie. 
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 För att ringa in exempelvis patientgrupp användes olika uttryck för bröstcancer. Det samma 

gällde även för upplevelser och efterbehandling. Avgränsningarna abstrakt användes både i 

CINAHL och PubMed för att gallra bort icke vetenskapliga artiklar. English language var 

ytterligare en avgränsning som användes i båda sök databaserna. I CINAHL användes även 

avgränsningen peer reviewed som tar bort artiklar som inte har granskats av forskare inom 

samma område. En peer reviewed artikel är kvalitetssäkrad av andra vetenskapliga 

författare för att säkerställa en hög kvalitet på artikeln (Polit och Beck 2012, s.693). I PubMed 

gjordes avgränsningen humans för att ytterligare sålla bort artiklar som inte var relevanta 

för litteraturöversikten. Resultatet på respektive preliminära sökning ses i tabell 2. 

Dubbletter som har hittats i både PubMed och CINAHL har tagits bort.  

 

Tabell 2. Översik av artikelsökning.  

Databas/datum Sökuttryck Avgränsni
ngar 

Urval 
1* 

Urval 
2* 

Urval 
3* Urval 4* Urval 

5* 

Cinahl 
2019-01-21 

( breast cancer or breast 
neoplasm or breast 
carcinoma or breast 
tumor ) AND 
(experience or 
perspective or view or 
perception or attitude ) 
AND (post treatment or 
after treatment ) AND ( 
needs and demand ) 

Abstract 
available 
 
English 
Language 
 
Peer 
Reviewed 

21 12 12 8 6 

PubMed 
2019-01-21 

( breast cancer or breast 
neoplasm or breast 
carcinoma or breast 
tumor ) AND ( 
experience or 
perspective or view or 
perception or attitude ) 
AND ( post treatment 
or after treatment ) 
AND ( needs and 
demand ) 

Abstract 
available 
 
Humans 
 
English 
language 

58 28 23 10 7 

*Urval 1, antal träffar. Urval 2, valda efter lästa titlar. Urval 3, valda efter lästa abstrakt. Urval 4, valda efter lästa 
artiklar. Urval 5, inkluderade i studien 
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Urval, relevansbedömning och granskning 
Författarna valde ut både kvantitativa och kvalitativa artiklar för att täcka upp både 

djupgående och övergripande perspektiv. Ingen hänsyn till land eller ålder har tagits under 

sökningarna för att hålla en hög applicerbarhet på litteraturöversikten (Henricson & Billhult, 

2012, s.437, 439). Valet av vetenskapliga texter svarade på syftet som byggde på patienternas 

upplevelser av stöd och behov efter behandling vilket har varit en röd tråd i både valet av 

artiklar och analysen. Den övergripande kvalitetsgranskningen skedde genom att söka på 

artiklar som hade vissa egenskaper som stödjer att de är vetenskapliga som lätt 

tillgänglighet och strukturerade på ett sådant sätt (Friberg, 2009, s.47-56). Efter den sista 

sökningen lästes titlarna på de 79 artiklar. Artiklarnas titlar var tvungen att ha delvisa eller 

hela titlar som speglar syftet och dess innehåll för att klara urvalet. Här valde författarna att 

ta bort eventuella dubbletter som dök upp i båda sökprogrammen. I de 40 artiklar som 

valdes ut lästes abstraktet. Där författarna försökte få en uppfattning av innehållet i 

artiklarna och utvärdera de utifrån relevansen till syftet. Efter lästa abstrakt gick författarna 

igenom hela texten fler gånger för att fördjupa sig i originalartiklarna och utvärdera de 

utifrån inklusion, exklusionkriterier samt relevans till syftet. Noggranna diskussioner 

angående relevans till syftet ledde till att 13 artiklar valdes för att medverka i studien. 

Relevansbedömningen skedde i enlighet med syftet där patientens upplevelser låg i fokus 

med inriktning på bröstcancerpatienters beskrivningar på deras stöd och behov. Relevansen 

bestämdes utifrån hur bra de vetenskapliga artiklarna svarade på patienternas beskrivning 

på behov och stöd. Granskningsmallarna på Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering [SBUs] metodbok användes för att granska kvaliteten av varje vetenskaplig 

artikel (SBU, 2018). 12 av 13 artiklar hade hög kvalitet. Kvalitetsgranskningen tillsammans 

med en sammanfattning av artiklarna visas i bilaga 1.  

 

Analys 
En induktiv ansats på analysen valdes för att fördelaktigt kunna beskriva upplevelser av det 

fenomen som beskrivs i syftet. Analysen utfördes enligt Friberg (2009, s.133-143) där 

sökandet av mönster och teman var grunden för analysen. Texterna lästes flera gånger av 

båda författarna och diskuterades noga för att hitta mönster som var kopplade till 
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patienternas upplevelser av stöd och behov. Under genomläsningen togs bara 

bröstcancerpatienternas perspektiv med i analysen, det vill säga vissa artiklar innefattade 

andra deltagare utöver bröstcancerpatienter. Fanns det deltagargrupper som vårdpersonal 

och specialister insamlade data i samma artikel togs det ej med i analysen. Ett exempel var 

att även om det hittades data om lymfödem som var intressant för syftet i vårdpersonalens 

uttalande togs detta inte med i analysen. När ett gemensamt ämne hittades kategoriserades 

de i en subkategori där en etikett tilldelades. Subkategorierna skrevs sedan in i ett liknande 

mindmapsystem som fastställde eventuella kopplingar mellan subkategorierna. 

Kopplingarna som subkategorierna skapade visade ett nätverk där vissa av dessa 

subkategorier ådrog sig flera kopplingar än andra. Subkategorierna som ådrog sig fler 

kopplingar visade även kluster (grupperingar) av liknande subkategorier Bilaga 2. De fem 

subbkategorier som skapade så kallade kluster blev tillslut de övergripande kategorierna 

som visas i resultatet tabell 3. 

 

Etiska överväganden 
En medvetenhet att vara objektiv i arbetet är något som kommer att genomsyra hela arbetet. 

Även de sökta artiklarna behövde ha någon form av etisk granskning för att vara med i 

litteraturöversikten. Att bibehålla ett etisk tänkande kring deltagarna är att undvika att 

utnyttja, skada eller såra de i arbetet. Det menas att deltagarnas integritet diskuteras i 

artiklarna hur den bäst bevaras. Det vill säga att artiklarna hade ett etiskt tänkande när det 

gällde deltagarnas identitet och visade det (Henricson, 2012, s. 70-77 ).   

 

Resultat 
Av 13 artiklar är 7 kvalitativa och gav resultatet ett djup som var fördelaktigt för att belysa 

upplevelsen och behovet av stöd. Som beskrivet i syftet var patientgruppen 

bröstcancerpatienter den som fanns med i alla artiklar. En av artiklarna innehöll både 

bröstcancerpatienter och kolorektalpatienter (Schütze, Chin, Weller & Harris, 2018). 

Artiklarna hade ursprung från flera olika länder som Singapore, Taiwan, Danmark, USA, 

England, Australien, Turkiet och Nederländerna (Bilaga 1). Efter analysen togs likheter 

mellan artiklarna fram och delades in i olika kategorier, de kategorier som visades i 

resultatet går att läsa i tabell 3. 



          

9 
 

 

Tabell 3. Översik av kategorier och subkategorier i resultatet.  

Kategorier Subkategorier 
Utebliven information om eftervård. Information som ledde till 

personcentrerad vård 

Lidande orsakat av biverkningar och oro. Lymfödem ett av de 
vanligaste biverkningar. 

 Oro och ångest för återfall. 

Barriärer som motverkar förbättrad hälsa och livskvalitet.  

Kampen om ändrad självbild efter färdig bröstcancerbehandling.  

Åsikter från patienter för att förbättra vården efter behandling.  

 

Utebliven information om eftervård 
En stor kategori var behovet av information efter avslutad behandling. Mallinger, Griggs, & 

Shields (2005) visade i en studie att endast 30 % av deltagarna var nöjd med informationen 

de fått efter färdig behandling. Kvinnor som var nöjda med informationen efter färdig 

behandling rapporterade bättre psykisk hälsa och mer livskraft än de kvinnor som var 

missnöjda (Mallinger et al., 2005).  

 

En patient som hade uppföljning var sjätte månad beskrev att läkarna ibland hade för 

bråttom, hon tyckte att det behövdes mer tid att få ventilera över alla sina problem (Fang & 

Lee 2016). En kvinna i studien av Wilson Andersen & Meischke (2000) beskrev att 

doktorerna inte förberedde patienterna på vad som skulle kunna hända i det långa loppet 

till följd av sin sjukdom. Flera kvinnor kände sig dåligt förberedd på biverkningarna av 

behandlingen och operationen. De ville ha mer information från sjukvårdspersonalen om 

vad de kunde förvänta sig av framtiden, 

 

Information som ledde till personcentrerad vård 

Patienter som var mer nöjd över informationen de fått upplevde att vården var mer 

personcentrerad, de kände att deras läkare kände dem som en person och inte en patient 

vilket upplevdes positivt (Mallinger et al., 2005). “Det känns bra [att ha ett stort inflytande], 
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det är trots allt min kropp och min hälsa och den måste man stå upp för” sade en patient i en 

annan studie (Klaassen et al., 2018). En kvinna i studien av Wilson, Andersen & Meischke 

(2000) beskrev att fatta egna beslut om vården var viktigt, men flera patienter beskrev att 

känslor kunde förhindra dem att fatta informerade beslut, en kvinna beskrev att hon inte 

kunde tänka rationellt på grund av känslorna ibland, men hon hade barn och partner som 

kunde hjälpa henne när hon själv inte kunde fatta rätt beslut (Klaassen, Dirksen, Boersma & 

Hoving 2018)  

 

Schütze, Chin, Weller, & Harris (2017) beskrev att primärvården hade en minimal roll i 

cancerbehandlingen men att läkarna på hälsocentralerna istället kunde kunde vårda 

patienterna på ett holistiskt sätt, läkarna kunde då se vilken inverkan behandlingen hade 

haft, inte bara fysiskt utan även psykosocialt, framförallt vid en mastektomi som kan ha stor 

påverkan på patientens kroppsuppfattning. Ibland arbetade inte läkarna personcentrerat, en 

kvinna i en studie av Wilson et al., (2000) beskrev att läkarna var duktiga på att fråga om hur 

hon mådde fysiskt men de frågade inte hur hon mådde psykiskt. 

 

Lidande orsakat av biverkningar och oro 
Brist på information kunde skapa utebliven kunskap om symtomlindring på biverkningar 

efter färdig bröstcancer behandling. 12 av 13 artiklar uttryckte att bröstcancerpatienterna 

hade någon form av lidande efter färdig behandling. Det artiklarna beskriver är att livet 

efter färdig behandling inte var lätt, men det fanns adekvat lindring på mycket av lidandet. 

De två subkategorier som framträder efter analysen var Lymfödem ett av de vanligaste 

biverkningar och oro/ångest för återfall. 

 

Lymfödem ett av de vanligaste biverkningarna 

Två artiklar visade även att det var den vanligaste biverkningen efter färdig 

bröstcancerbehandling. Två artiklar visade att de flesta deltagarna (bröstcancerpatienterna) 

som valde att hoppa av eller att inte delta i studien hade problem med lymfödem (Wilson et 

al., 2000; Ellegaard et al., 2017). Bristen på att försöka lokalisera dessa biverkningar vid 

återbesöken var hög och visade att fokuset ofta låg på att försäkra bröstcancerpatienterna att 

de inte hade ett återfall (Beaver & Luker, 2005). Smärta, svullnad och orkeslöshet i armar var 
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vanliga symptom hos patienter med lymfödem. Vilket begränsade dessa patienter i deras 

psykiska, fysiska och sociala vardag (Cal & Bahar, 2016; Cheng et al,. 2014; Fang & Lee, 

2016). Vardagliga sysslor som disk, tunga lyft, sova och att klä på sig var aktiviteter som 

behövde stöttning eller inte kunde utföras alls. Strategierna för att motverka dessa problem 

fann patienterna i mediciner, fysiska övningar eller traditionell medicin (Cal & Bahar, 2016; 

Fang & Lee, 2016). Motivationen att utföra förebyggande åtgärder mot lymfödem var låg. 

Barriärerna var att man inte hade tid till dessa övningar eller kompressionsförbandet 

påminde om sjukdomen eller att medicinerna som ska motverka gav mer skada än nytta 

(Cal & Bahar, 2016; Miedema & Easley, 2012; Fang & Lee, 2016).  

 

Oro och ångest för återfall  

En av faktorerna till patientens lidande var oro ångest över att cancern kommer tillbaka. Den 

låg som en gnagande tanke i bakhuvudet på många av patienterna. För vissa patienter gick 

det så långt att de behövde psykisk hjälp. Återträffar eller återbesök för att undersöka om 

cancern hade kommit tillbaka gav patienterna en trygghet. (Beaver & Luker, 2005; Chung et 

al., 2009; Fang & Lee, 2016; Klaassen et al., 2018; Wilson et al., 2000). Enligt Ellegaard et al., 

(2017) visade 54,8% (n=85) av bröstcancerpatienterna en oro för återfall. En artikel belyste att 

patienterna kände extra oro dagen innan ett återbesök och behövde dessa nätter behandlas 

med sömnmedicin för att kunna sova (Fang & Lee, 2016). Annan smärta eller obehag 

exempelvis sjukdom som patienterna hade kunde de relatera till ett potentiellt återfall. Fem 

år eftet färdig behandling ansågs som en brytpunkt där återfall var väldigt ovanligt och 

återbesöken glesades ut eller helt togs bort (Beaver & Luker, 2005; Fang & Lee, 2016). Att 

minska återbesöken från tre till sex månaders skapade ingen oro men att glesa ut besöken 

från sex till tolv eller inga alls skapade oro (Beaver & Luker, 2005).  Två artiklar beskrev att 

patienter som har haft bröstcancer tidigare, ofta vill ha kvar återbesöken som en säkerhet 

och kände sig oroliga att de själva inte skulle upptäcka cancern i tid (Beaver & Luker, 2005; 

Fang & Lee, 2016; Klaassen et al., 2018). Det var inte ovanligt att patienter sökte trygghet i att 

fortsätta ta mediciner som exempelvis hormontabletter (Fang & Lee, 2016). Ena artikeln 

frågade patienterna om de skulle känna sig trygga med att en allmänläkare gjorde 

undersökningarna vid återträffen i stället för specialisterna. Svaret blev att patienterna 
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skulle känna sig tryggare med en specialist, men med rätt utbildning skulle de kunna tänka 

sig en allmänläkare (Schütze et al., 2018).  

 

Barriärer som motverkar förbättrad hälsa och livskvalitet 
Miedema & Easley (2012) undersökte barriärer för rehabilitering, de kom fram till två stora 

kategorier vilket var systematiska barriärer och personliga barriärer. En av de systematiska 

barriärerna var tillgänglighet. Wilson et al., (2000) tog upp att flertalet deltagare (n=35) hade 

haft dålig erfarenhet av vården, de tyckte att provsvar tog för lång tid, de kände sig 

ignorerad och hade dålig kommunikation med sjukvårdspersonalen. Samma studie fann 

även att patienter med svår bröstcancer oftare kände sig sämre behandlad av sjukvården än 

de som hade cancer i tidigt skede, ekonomiska problem var också vanligare bland patienter 

som hade svår cancer. Miedema & Easley (2012) beskrev att priser på transport var en 

barriär, även priset på rehabiliteringstjänster var en signifikant barriär. Många av dessa 

tjänster ingick inte i den allmänna sjukvårdsförsäkringen i Kanada där studien tog plats. 

Cheng et al., (2014) undersökte vad patienter var i behov av för stöd fem år efter färdig 

bröstcancerbehandling, studien visade att 37 % (n=55) upplevde att de saknade stöd inom 

sjukvårdssystemet på minst en punkt. Denna studie visade att bristande stöd inom 

sjukvårdssystemet, till exempel brist på informativt stöd eller att ha någon att prata med.  

 

Personliga barriärer var enligt Miedema & Easley (2012) barriärer som uppkom av 

personliga val och omständigheter såsom att inte vilja vara en börda, fysiska hinder, trötthet 

och tidsbrist. Flera deltagare beskrev att de hade fullt upp med att försöka återgå till 

vardagen och hinna med saker de missat så de inte ens hade tanken på att söka 

rehabilitering. Trötthet var en vanlig barriär, 47 % (n=70) beskrev att de saknade energi 

(Cheng et al., 2014). Fler långvariga biverkningar som drabbade kvinnor var lymfödem, 

ledvärk och benskörhet (Fang & Lee. 2016). Flera kvinnor beskrev även att de hade funnit 

acceptans av de nya begränsningarna i livet, andra trodde att de negativa symtomen var en 

normal del av diagnosen och behandlingen och sökte därför inte hjälp (Miedema & Easley 

2012). Symtomen påverkade deras vardag, en kvinna beskrev att hon ville städa, men att 

smärtan i foten hindrade henne från att göra det (Fang & Lee. 2016) 
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Kampen om ändrad självbild efter färdig bröstcancerbehandling 
Vid mastektomi tas hela bröstet bort, bröstet har alltid symboliserat kvinnlighet, förlust av 

bröstet ledde ofta till ändrad självbild, en deltagare beskrev att hon kände att det var ojämnt, 

hon förklarade att det inte gick att dölja det genom kläderna och att hon var olycklig på 

grund utav det (Fang & Lee, 2016). Kvinnor i en annan studie beskrev dock att de hade 

bättre självbild nu än innan cancern (Chung et al., 2009). Utöver förlust av bröst så var 

lymfödem en faktor associerad med negativ självbild, deltagarna berättade att det var fult 

och påverkade deras förmåga att arbeta såsom de arbetat förut (Cal & Bahar, 2016). 

Försämrad kroppsuppfattning var vanligt, ändå visade Ellegaard et al., (2017) att 20 % 

(n=31) tyckte att de saknade hjälp att hantera biverkningarna av behandlingen och som 

tidigare nämnt var endast 30 % (n=69) nöjd med informationen om vad som skulle hända 

efter färdig behandling (Griggs et al., 2006). 

 

Åsikter från patienter för att förbättra vården efter färdig behandling 
Fem av de kvalitativa artiklarna hade en punkt i datainsamlingen för patienterna att 

uttrycka sig fritt om brister och förslag på hur vården skulle kunna göras bättre efter färdig 

bröstcancerbehandling. Tittade man på det övergripande argumentet patienterna hade för 

en förbättring bottnade den i brist på information. Men bryter man ner argumenten finns det 

olika punkter som patienterna ville belysa som skulle kunna vara nyttigt för vårdyrket och 

omvårdnadsforskningen i framtiden (Cal & Bahar, 2016; Chung et al., 2009; Fang & Lee, 

2016; Klaassen et al., 2018; Wilson et al., 2000). Ett av ämnena som togs upp av många 

patienter, var att få utbildningsprogram efter behandlingen för att kunna tackla 

svårigheterna i eftervården. Två av studierna visade även program som funkade som 

eftervårdsutbildning eller stöd och fick positiv kritik från patienterna (Cal & Bahar, 2016; 

Chung et al., 2009; Klaassen et al., 2018; Wilson et al., 2000). Utbildningsprogrammen som 

togs upp i två av studierna fungerade som stöd för både beslutsfattande och presenterade 

fram arsenalen av stöd som fanns inom vården. Patienterna påpekade även att programmen 

skulle ges både i pappersform och muntligt samt även utformas med en kulturell 

anpassning (Chung et al., 2009; Klaassen et al., 2018;). I en studie beskriver patienterna att de 

vill ha bättre utbildning för att hitta återfall (Wilson et al., 2000). I en annan studie beskriver 
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patienterna att man borde rikta in sig på att motverka lymfödemsymptom (Cal & Bahar, 

2016;). Utbildning om hur överförbar sjukdomen är till anhöriga var också ett önskemål från 

patienterna i ett av studierna (Fang & Lee, 2016;). Att få mer tid med respektive vårdgivare 

för konsultation var också ett önskemål som genomsyrade åsikter från 

bröstcancerpatienterna (Fang & Lee, 2016; Klaassen et al., 2018;). Det var delade meningar 

mellan patienterna i studierna om när informationen om eftervård skulle ges, exempelvis 

innan behandlingen börjar, någon gång under behandlingen eller efter behandlingen 

(Klaassen et al., 2018; Wilson et al., 2000). Något som gav hopp och stöd för patienterna var 

att få träffa personer som redan har genomgått behandlingen eller höll på med 

behandlingen. Dessa personer delade erfarenheter och kunskap med patienterna som gjorde 

beslutsfattandet lättare samt gav en tydligare bild på hur livet kommer att se ut efter 

behandlingen (Chung et al., 2009; Wilson et al., 2000).   

 

Diskussion  
 

Metoddiskussion 
För att få en övergripande förståelse för bröstcancerpatienter och deras behov efter färdig 

behandling har designen [litteraturöversikt] fungerat bra på syftet. Artiklar av olika 

författare från olika länder användes för att ta fram kategorierna. Även om artiklarna är 

kvalitativa och kvantitativa det vill säga djupgående och övergripande är artiklarna få i 

studien och behöver en större omfattning för att vara mer applicerbar. En systematisk 

litteraturstudie skulle ha passat bättre för ändamålet då man kan fördjupa sig mer i 

manuella sökningar samt fler länder för ytterligare göra den applicerbar på hela världen. 

Systematisk litteraturstudie har oftare en bredare sökning, mer resurser och tid vilket kan 

inkludera flera artiklar. I och med omfattningen på en systematiska litteraturstudie skulle 

man även kunna fastställa utveckling angående eftervård och hur utvecklingen ser ut i 

andra länder (Forsberg och Wengström, 2008, s.25). Tyvärr kunde inte systematisk 

litteraturstudie genomföras inom ramen för detta examensarbete. För att göra 

litteraturöversikten relevant för norden eller Sverige skulle inklusionskriterierna innefattat 

nordiska artiklar. Det har dock inte forskats något i Sverige angående syftet enligt den här 

litteraturöversikten vilket försvårar sökandet av nordiska artiklar. Om valet hade varit att 
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rikta in sig på en nordisk litteraturstudie skulle omfattningen passat bättre på en allmän 

litteraturstudie. Då hade istället problemet varit att för få artiklar hade hittats. Tidsbrist på 

att hitta fler nordiska artiklar utöver de två sökprogrammen som har använts hade också 

varit ett problem [Pubmed och CINAH]. 

 

Relevanta inklusionskriterier har använts för att underlätta och öka relevansen på artiklarna 

som inkluderas i studien. Kriterierna för att använda engelska underlättade inte bara det 

språkliga för att tyda artiklarna utan artiklar som är skrivna på engelska är de artiklar som 

kommer att nå ut och var tillgänglig för läsare att granska och forska vidare på. Vilket gör 

att artiklarna får högre kvalitet (Friberg, 2009, s.47-56). Artiklar med lägre kvalitet och icke 

peer-reviewe exluderades vilket gör att artiklar som har relevant information eller inte 

hunnit granskas ännu blir uteslutna från studien (Polit & Beck, 2012, s.693). Studien använde 

sig endast av artiklar från år 2000 och framåt, hade resultatet sett annorlunda ut om 

inklusionskriteriet istället var 2010 och framåt? 

 

Exkludering av en liten patientskara har gjorts i studien nämligen män med bröstcancer. Det 

har inte forskats så mycket kring eftervård av manlig bröstcancer och studiens syfte var 

specifikt att undersöka kvinnlig bröstcancer. Samt att mycket att informationen och 

tillvägagångssättet för att vårda manliga bröstcancerpatienter är baserat på kvinnlig 

forskning (Iredale, Brain, Williams, France, & Gray, 2006). Framtida studier hade kunnat 

undersöka skillnaden mellan den kvinnliga och manliga patientgruppen. 

 

Den provsökning som har gjorts i studien har varit gynnsam för den slutgiltiga 

litteratursökningen och har varit till hjälp för att hitta rätt sökord. Den har även visat vilka 

sökord som har resulterat i bäst sökträffar. För att utvärdera provsökningarna har enbart 

stickprov i sökningarna gjorts och jämförts med varandra och utifrån det har studien 

kommit fram till sökorden som har använts. Med den här metoden kan det finnas en 

medförd risk genom att sökorden som ger bredare sökträffar kan innehålla relevanta artiklar 

som inte kommer med då sökningar har gjorts på sökord som har smalare sökträffar.  
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Det är svårt att objektivt relevansbedöma artiklar utifrån den problemformulering studien 

har. Vilket gör det lätt att välja artiklar som är intressanta men innehåller irrelevant data. Ett 

exempel var studien som innehåller intressant data om ämnet fertilitet och hur ofta det 

diskuterades mellan cancerpatienter och vårdare. I den kvantitativa studien går det inte att 

urskilja bröstcancerpatienter och andra cancerpatientgrupper vilket gör artikeln blir 

irrelevant, dock svarar den på exempelvis vem som initierar diskussionen om fertilitet 

(Ussher, Parton, & Perz, 2018). För kvalitetsgranskningen har enbart SBUs mallar använts 

(SBU, 2018). För att förbättra kvalitetsgranskningen kunde flera olika granskningsmallar 

använts (Friberg 2009, s.138,139; Forsberg och Wengström, 2008, s.104,105).  

 

Analysen är baserad på Friberg (2009, s.133-143) strukturerade sätt att hitta mönster i 

artiklarna vilket resulterade i en mindmap där mönster och kluster resulterade i kategorier. 

Den här tekniken gav ett tillfredsställande underlag i resultat. Manifest innehållsanalysen 

som beskrivs i Forsberg och Wengström (2008, s.25) utgår från att kvantifiera fenomen och 

skapa kategorier utifrån de. De olika tillvägagångssätten kan ge olika resultat. Analysen som 

är baserad på Fribergs (2009, s.133-143) analys kunde innehålla mindre subkategorier som är 

viktig data för resultatet. I och med den manifesta innehållsanalysens kvantifieringsmetod 

kan mindre subkategorier falla bort (Forsberg & Wengström 2008, s.25), därför har Fribergs 

(2009, s.133-143) analys använts.  

 

Resultatdiskussion 
I resultatet delades behovet av stöd in i olika kategorier, kategorin utebliven information om 

eftervård för färdigbehandlade bröstcancerpatienter visade att det fanns brister i eftervården 

av bröstcancer, flertalet studier visade på att informationen om hur livet skulle bli efter 

färdig var bristfälligt. En orsak till detta skulle kunna vara att fokus ligger på att bota 

sjukdom så att rehabiliteringen glöms bort. En femtedel beskrev också avsaknad av 

professionell rådgivning. I Sverige har ett krafttag mot detta gjorts, Patientlagen (2014:821) 

ska garantera att varje patient har en fast vårdkontakt, av den anledningen har staten och 

SKL kommit överens om att det ska finnas kontaktsjuksköterskor som bland annat har som 

ansvar att informera patienterna om sin sjukdom, behandling och kommande steg. 

Deltagarna tyckte att informationen under pågående behandling var god men att de i 
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efterförloppet saknade kunskap om sitt tillstånd. En Svensk studie (Michelson, Nystedt, 

Bolund, Wilking, 2000) fick liknande resultat, denna studie var dock gjord innan 

patientlagen (2014:821) lade till stycket om rätten till fast vårdkontakt 2010, forskning på hur 

den fasta vårdkontakten fungerar i praktiken skulle behövas.  

 

Utebliven information om eftervård 

Brist på information var vanligt, flera av artiklarna i resultatet tar upp just detta och en stor 

studie av Fletcher, Flight, Chapman, Fennell, & Wilson, (2017) visar också att bristande 

information om fortsatt behandling och rehabilitering är väldigt vanligt 

Deltagarna beskrev att de fick lika mycket information från läkare, sjuksköterskor och annan 

sjukvårdspersonal, på denna punkt har sjuksköterskan ett stort ansvar, framförallt då det är 

en kontaktsjuksköterska/fast vårdkontakt.  

Kategorin patientcentrerad vård binder samman med kategorin om information då en 

välinformerad patient är kapabel till att själv bestämma över sin behandling och 

rehabilitering. Resultatet visar att patienter som upplevde att de fick bestämma över sin 

egen vård var mer nöjd. En studie (Street, Voigt, Geyer, Manning & Swanson,. 1995) visar att 

patienter under 65 års ålder är mer aktiva i planeringen av sin egen vård, denna studie 

beskriver dock beslutsfattandet inför behandlingen och inte inför rehabiliteringen men ett 

snarlikt resultat på eftervården är troligt. Hack, Degner, Watson, & Shina, (2006) visar också 

att äldre patienter föredrog en mer passiv roll i beslutsfattandet, samma studie visar att de 

kvinnor som hade en aktiv roll i beslutsfattandet upplever mindre fatigue och hade bättre 

livskvalitet. Eftersom risken för bröstcancer ökar med åldern (Desantis, Ma, Bryan, & Jemal, 

2013) kommer en stor andel av patienterna vilja ha en passiv roll, här kan sjuksköterskan 

motivera patienten till att vara med och bestämma genom att individanpassa informationen 

och förklara fördelar med att delta i sin egen vård. Att vårdpersonalen är stressad är 

negativt för patientcentrerad vård, patienterna behöver få tid att prata med läkare och 

vårdpersonal om sin oro. Vården saknar idag resurser för att ge mer tid åt varje patient, 

genom att strukturera upp samtalet kan tiden istället användas mer effektivt, Fossum (2007, 

s.294) beskriver att behandlaren behöver kunskap om hur patienten skapar meningsfullhet 

för att ge en effektiv vård, det kan uppnås genom att visa intresse för patientens perspektiv, 
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får patienten tid vid det här skedet kan tiden användas mer effektivt nästa gång eftersom 

man som patient kan känna sig underlägsen och bli tyst så att kommunikationen stannar.  

 
Lidande orsakat av biverkningar och oro 

Informationsbrist och okunskap leder bevisat enligt resultatet till onödigt lidande. Även de 

olika barriärerna som beskrivs i resultatet är förhinder för att motverka lidande. Ett ämne för 

framtida forskning skulle kunna var hur mycket som är onödigt lidande. Det vill säga hur 

mycket lidande är acceptabelt från ett salutogent perspektiv efter bröstcancerbehandling och 

hur mycket lidande har bröstcancerpatienter efter behandlingen. I och med att många av 

artiklarna är från olika länder är det svårt att hitta en en medelväg hur alla länder jobbar 

med eftervård. Patienterna har olika förutsättningar beroende på vart de kommer ifrån. Det 

har inte framgått i resultatet ur bröstcancerpatienters perspektiv hur behandlingarna har sett 

ut från varje land. Vilket gör det svårt att reflektera vilka brister som kommer från 

respektive land. Det som går att fastställa utifrån resultatet är att det finns ett generellt 

onödigt lidande som påverkas huvudsakligen av informationsbrist och barriärer. Två av 

artiklarna visar verktyg som beslutsfattandehjälp och kartlägga vårdarsenalen för patienten 

efter färdig behandling.  (Chung et al., 2009; Klaassen et al., 2018). I Sverige erbjuds 

bröstcancerpatienter en kontaktsjuksköterska som följer patientens vård genom hela 

sjukdomsförloppet och skapar en kontinuitet och helhetsbild av patienten och dess behov 

(Socialstyrelsen. 2014). Skulle vårdkontakten fungera som ett hjälpmedel för onödigt 

lidande?  I och med att patienterna har en fast vårdkontakt i Sverige borde det förbättra 

lidandet för bröstcancerpatienternas onödiga lidande. Vilket i sin tur skulle kunna påverka 

resultatet i arbetet.  

 
Barriärer som motverkar förbättrad hälsa och livskvalitet 

Vissa av barriärerna skiljer sig åt från land till land. Barriärerna Miedema & Easley (2012) 

tog upp om resekostnader är inte är ett problem i sverige då vi har lagstadgad rätt till 

reseersättning (1991:419) medans andra barriärer såsom tider för provsvar och dålig 

kommunikation med vårdpersonal är mer utbredda problem. Alla personliga barriärer är 

globala då de kommer som en direkt biverkning av behandlingen. Patienterna har ett stort 

ansvar själva för sin rehabilitering, men det är viktigt att motivera dem till att försöka 

överkomma barriärerna. Brunet, Taran, Burke & Sabiston (2013) undersökte motiverande 
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faktorer till fysisk aktivitet hos kvinnor som haft bröstcancer, några av dessa var: 

viktkontroll, bibehålla hälsa, ökad styrka och energi, bättre kroppsbild och känsla av 

stolthet. Har man inte levt ett aktivt liv tidigare kan det vara en stor livsstilsförändring att 

förbättra sin hälsa, framförallt om man gått igenom en cellgiftsbehandling som tar mycket 

kraft av kroppen och kan leda till extrem trötthet, Fossum (2007, s207-208) beskriver att 

motiverande samtal kan användas till att hjälpa patienter att göra en livsstilsförändring, 

man lyssnar alltså aktivt på patienten och ställer öppna frågor och reflekterar vad patienten 

sagt så att han/hon blir medveten hon hur han/hon själv tänker.  

 

En stor barriär som studierna i resultatet tyvärr inte tog upp var språkbarriären, i ett 

mångkulturellt land är det en stor barriär. Dålig språkförståelse leder till att vårdpersonalen 

inte diskuterar alternativ och utformar vården lika patientcentrerat som med någon som har 

bra språkförståelse visade Karliner, Hwang, Nickleach & Kaplan (2011). Det är viktigt att 

använda sig utav professionella tolkar i dessa sammanhang då det ger ökad 

patientcentrering, en underkategori om språkbarriärer hade varit intressant och av klinisk 

betydelse i framtida studier. 

 

Kampen om ändrad självbild efter färdig bröstcancerbehandling 

Kvinnorna i studien av Cheng et al., (2009) beskriver att de har bättre självbild nu än innan 

cancern. En minoritet av kvinnorna har troligtvis det men en troligare anledning är studiens 

utformning, det var en fokusgruppsintervju och kvinnor med dålig självbild skulle kanske 

tycka det var obekvämt att berätta det för en grupp okända kvinnor. Om man jämför med en 

studie av Hopwood, Fletcher, Lee, & Al Ghazal, (2001) så ser man att 57 % (n=389) kände sig 

mindre attraktiva efter cancern än före, samma studie visade även att 47,1 % (n=321) kände 

sig mindre feminina och 49,9 % (n=340) tyckte det var jobbigt att se sig själv naken. Tre av 

fyra referenser i den här kategorin var kvalitativa vilket var passande eftersom kvinnornas 

egna erfarenhet av förändrad självbild skulle belysas, den kvantitativa artikeln togs med för 

att visa statistik på att en stor grupp kvinnor har ett behov av stöd för att hantera 

biverkningarna, vilket de inte hade fått. Det hade varit intressant att undersöka självbilden 

hos kvinnor som fått bröstbevarande kirurgi men inga av artiklarna i litteraturstudien tag 

upp detta.  
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Idag finns även möjligheten att göra en bröstrekonstruktion för kvinnor som upplever det 

jobbigt och den enda indikationen för att göra en sådan är egentligen endast att kvinnan 

önskar det (Lindahl & Audolfsson, 2017), en studie jämförde psykisk hälsa hos kvinnor som 

gjort en full mastektomi, bröstbevarande kirurgi och bröstrekonstruktion, 22 % (n=45) av de 

som hade gjort en mastektomi hade måttlig till svår ångest, 16 % (n=20) av de som gjort en 

bröstrekonstruktion upplevde det och endast 13 % (n=32) av de som fick en bröstbevarande 

operation upplevde det (Al-Ghazal, Fallowfield, & Blamey, 2000).  

 

 

Åsikter/förslag från patienter för att förbättra vården efter färdig behandling som klinisk 
slutsats  
Författarnas kliniska slutsats utifrån arbetet  

Den kliniska slutsatsen som kan dras från den här litteraturöversikten är att det finns en 

informationsbrist på eftervård för bröstcancerpatienter i många länder de närmaste 19 åren. 

Resultatet visade på att patienterna känner sig utlämnade och sårbara för tiden efter färdig 

behandling. De vanligaste biverkningarna efter behandlingen anses fortfarande lymfödem 

och oro och ångest för återfall. Enligt resultatet finns det en signifikant skillnad mellan 

kulturer och länder när det kommer att ha copingstrategier. Det generella stödet som 

patienterna får som eftervård anses som otillräckligt i flera länder under de senaste 19 åren. I 

resultatet ses koppling mellan patient och tidigare dåliga erfarenheter om vården efter 

behandling som kan orsaka fler barriärer och ytterligare försvåra rehabiliteringen.  

 

Den kliniska slutsatsen som författarna har gjort utifrån patienternas åsikter/ förslag. 

Informationsbristen om eftervården som patienterna påpekar är definitivt ett område som 

behöver förbättras. Trots att överlevnad är i fokus när det gäller preliminära 

bröstcancerbehandling tar inte sjukdomen slut där utan sjukdomen kommer att följa 

patienterna genom hela livet. Här är det viktigt med stöd från sjuksköterskan som har 

tillgång till information och kunskap om arsenalen av hjälpmedel i vården. Sjuksköterskan 

roll i vården är spindeln i nätet detta måste utnyttjas i eftervården för att leda patienterna 

rehabiliteringen och livet (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 2017). Som tidigare nämnt 

fanns det kulturella skillnader mellan länderna men utifrån artiklarna i den här studien är 



          

21 
 

sjuksköterskans roll ganska lik svenska sjuksköterskors. Det gör att insatserna som skulle 

underlätta vården går att applicera på flera länder.  

Gruppmöten eller möta andra bröstcancerpatienter som är färdiga med primärbehandlingen 

har varit ett önskemål från patienterna i den här studien. Trots organisationer som anordnar 

gruppträffar exempelvis Bröstcancerförbundet (https://brostcancerforbundet.se) som stödjer 

kvinnor under och efter bröstcancer behövs ett samarbete mellan organisationer och 

landstinget eller myndigheten. Hänvisning eller ett praktiskt arbete behövs för att ge 

patienterna lätt och tillgänglig tillgång. Stödet av utbildning i eftervård är ytterligare ett 

ämne som väcks. Det här ytterligare något som ligger till grund i sjuksköterskans etiska kod 

och skulle kunna förbättras inom vården (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2017).  

Samordning för att ge plats för undervisning eller hänvisning till undervisning i andra 

instanser som exempelvis fysioterapeut. Återträffarna är ett bra tillfälle för patienterna att 

kunna reflektera kring andra problem än återfall och behöver utnyttjas mer.  

När ska patienten få information om eftervården är ytterligare ett ämne som dök upp hos 

patienterna. Ett område som skulle skulle behöva forskas i är i vilken form som 

informationen borde ges i, det vill säga elektroniskt, pappersform, samtal m.m.   

 

Teoretisk utgångspunkt  

Behovet av information kan även direkt kopplas till Antonovskys (2005) teori om KASAM, 

som beskriver behovet av begriplighet som ett av de central delarna av att känna känsla av 

sammanhang. I en artikel beskrevs att kvinnor som var nöjda med informationen hade 

bättre psykisk hälsa, detta är i linje med KASAM-teorin som studien utgår ifrån.  

Nästan alla artiklar i studien visar någon form av informationsbrist. Bröstcancerpatienterna 

söker förståelse på situationen som de befinner sig i efter färdig behandling. Sökandet av 

kunskap på exempelvis hur cancersjukdomen sprider sig vidare i släkten är ytterligare ett 

exempel på att patienterna söker så kallat begriplighet i situationen. Begriplighet behöver 

inte betyda att man har lösningen på problemet. Utan att man har förståelse av situationen 

och kan strukturera det på ett sådant sätt att det är begripligt för patienten. Vissa patienter 

nöjde sig med en spirituell förklaring nämligen att gud har bestämt deras öde och så får de 

leva (Antonovsky, 2005).  



          

22 
 

Andra exempel som beskrivs var ekonomiska svårigheter eller svårigheter att ta sig till 

rehabilitering det kan relateras till att inte ha resurser för att motverka lidande. Det vill säga 

enligt KASAM motverkar det hanterbarhet. Barriärer som beskrivs i den här studien är ett 

tydligt exempel på att inte kunna hantera den svåra livskriser. I Miedema & Easley (2012) 

artikel tar man upp två olika barriärer personliga och systematisk. Barriärerna visar tydligt 

brist på resurser för att överkomma livskrisen. Vilket gör att patienterna kan sätta det 

begripliga i perspektiv för att utvärdera om man har nog med resurser för att klara sig 

igenom livskrisen. Det vill säga att patienten skapar sig en uppfattning om det är 

hanterbart(Antonovsky, 2005).  

Den sista delen i KASAM var meningsfullhet som skulle kunna relateras till 

bröstcancerpatienters motivation att vilja bli friskare eller minska lidande. Negativ självbild 

kan vara negativt för patienternas upplevelse av meningsfullhet. Många av artiklarna 

skriver att patienterna har ett stöd från anhöriga vilket är viktigt för dem. Den motivation 

patienterna får ligger ofta i att få återgå till det normala livet. Den strävan patienterna har 

för det normala livet är motivationen som kan relateras till KASAM. Bröstcancerpatienterna 

nämner flera gånger i den här studien att de har en helt annan självbild efter primär 

behandlingen. Vilket gör det ytterligare svårt för patienterna att sträva tillbaka till det 

normala livet de hade innan sjukdomen. En viss acceptans av att livet har förändrats måste 

ske för patienten och att den inte kommer återgå till det normala livet som var innan 

sjukdomen. Här finns det mycket insatser som sjuksköterskan kan koordinera för att både 

underlätta livet till det normala och acceptera livets förändring.   

 

Slutsats 
Studiens syfte var att undersöka behov av stöd hos bröstcancerpatienter, det största behovet 

av stöd visade sig vara informativt stöd. På denna punkt var vården bristande och det leder 

till onödigt lidande. Många av bristerna resultatet tog upp har försökts lösas med en 

kontaktsjuksköterska i Sverige, forskning på svenska bröstcancerpatienters behov av stöd 

hade varit värdefullt för att se hur kontaktsjuksköterskans roll fungerar i praktiken samt för 

att kunna jämföra svensk sjukvård med resten av världen. Den tydligaste slutsatsen man 

kunde dra utifrån resultatet var att fokuset låg väldigt mycket på att göra patienterna friska 

men att eftervården var bristande, vidare visade resultatet att vissa patienter behövde extra 
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stöd när det kom till att bestämma över sin egen vård. Återbesök ansågs lugnande, även fast 

det dagen innan kunde kännas jobbigt, var sjätte månad var lagom tid mellan besöken och 

trots att risken för återfall minskade efter fem år så ville deltagare ha kvar återbesöken efter 

det. Studien visade också att KASAM var väldigt relevant för dessa patienter, varje kategori 

gick att koppla till denna teori, brist på information ledde till lägre begriplighet, barriärerna 

som togs upp kunde stå i vägen för patienternas hanterbarhet och meningsfullheten som är 

den viktigaste delen av KASAM kunde stärkas av patienternas vilja av att vara friska och 

hälsosamma men minskas av dålig självbild. 
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Studiens syfte Typ av studie Deltagare 
(/bortfall) 

Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kommentarer 
gällande 
kvalitet 

Beaver et al. 
2005 
England 

Är att underöka vad återbesöken innehåller 
och dess natur när det gäller interaktionen 
mellan färdig behandlade 
bröstcancerpatienter och sjukvårdspersonal. 

Kvalitativ 
flermetod och 
modifierad 
grounded theory 

141 (/ej 
angivet) 

Observationer, 
intervjuer 
ljudinspelning 
tematisk analys 

Återbesöken koncentrerar mer på att försäkra att 
cancern inte har kommit tillbaka. Än att hitta 
följdsjukdommar och symptom. 

Hög kvalitet 

Cal et al. 
2016 
Turkiet 

Syftet var att undersöka faktorer till 
utebliven prevention av lymfödem efter 
mastektomi. 

Kvalitativ 
beskrivande 
studie 

14 (ej 
angivet) 

Semistruktirerad 
intervju 

Tre teman skapades: utveckling av lymfödem, coping 
av lymfödem och lymfödemets påverkan på livet. 
Studien beskrev fysiska, psykiska och sociala 
svårigheter med att leva med lymföden 

medel kvalitet 



 

 

Cheng et al. 
2014 
Singapor 

Är att utforska bröstcancer patienter 
symptom och icke bemötta behov 
mellan 6 månader och 5 år efter färdig 
behandling 

Kvantitativ 
före efter studie 

150(/174) Frågeformulär 
strukturerrade 
frågor 
statistik 

132 deltaggare har minst ett symptom. de vanligaset 
symptomen är brist på energi, dombningar i händer 
fötter, smärta och sömnsvårigheter. 

Hög kvalitet 

Chung et al. 
2009 
USA 

Är att undersöka den kulturela 
relevannsen på Taking CHARGE 
prgramet för afroamerikanska kvinnor 
efter färdig bröstcancer behandling. 

Kvalitativ 
Fenomenologis 

13 (/2) Fokusgruper 
semistrukturera
de frågor 
tematisk analys 

Taking GHARGE programet var relevant för olika 
kulturer som afroamarikanska kvinnor. Deltagarna 
gav även tips på riktade teman som skulle ytterligare 
specialisera programet för afroamerikanska kvinnor. 

Hög kvalitet 

Ellegaard et al. 
2017 
Danmark 

Syftet var att undersöka vad 
patienterna själva beskrev vad de 
behövde för typ av stöd, samt hur 
vanligt rädsla för återfall. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 

155 (79.9 
%) 

Enkäter i 
pappersform 
och online 

En stor majoritet av kvinnorna saknade stöd på minst 
en punkt. Ungefär hälften hade stor saknad av stöd 

hög kvalitet 

Fang et al. 
2016 
Taiwan 

Syftet var att undersöka kvinnors 
erfarenheter och behov av vård 5 år 
efter diagnos 

kvalitativ 
beskrivande 
studie 

13 (52 %) face-to-face 
djupintervju 

Sex teman skapades: Rädsla för återfall, önskan om 
information, hopp över lindran av symtom, 
kroppsuppfattning, förväntan på patient-läkar-
relation, konsekvenser för mödrar och positivt 
tänkande 

Hög kvalitet 

Griggs et al. 
2007 
USA 

Syftet var att undersöka korrelationen 
mellan god information kring 
behandlingen och psykisk ohälsa samt 
andra problem som kan uppstå efter 
bahandling 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 

238 (83 %) Enkät Denna studie tar upp att kvinnor som fått bra 
information har bättre psykisk hälsa samt att 
utbildning och god hälsa sedan innan diagnos är 
positivt. 

Hög kvalitet 



          

 

Heymann-
Horan et al. 
2013 
Danmark 

Är att utforska mängder incidenser av 
ej bemöta behov vid bröstcancer 
diagnos, 4 månader efter och 8 
månader efter diagnos (vid färdig 
behandling). 

kvantitativ 
prospektiv studie 

261(/165) frågeformulär 
strukturerade 
frågor 
statistik 

Nästan inga förändringar mellan 4 och 8 månader när 
det gäller ej bemötta behov. De mäst obemötta behov 
var patient utbilldning, rådgivning och alternativa 
behandlingar. 

Hög kvalitet 



          

 

Klaassen et al. 
2018 
Nederländerna 

Syftet var att studera om det finns en 
efterfrågan bland bröstcancerpatienter 
och vårdare att införa beslutsfattende 
stöd för paienter (patient decision aid). 

Kvalitativ Patienter: 
11 (/21) 
Vårdere: 
8(/22) 

Fokusgrupper 
och intervjuer 
Semistrukturera
de frågor 
Deduktiv 
tolkande analys 

Patienterna och vårdarna tycker att beslutsfattaned 
stöd (patient decision aid) skulle vara ett bra verktyg 
efter färdig primärbehandling. 

Hög kvalitet 

Mallinger et al. 
2005 
USA 

Syftet med denna studie var att 
undersöka patientcentrerad vård och 
hur nöjd med information kvinnor som 
tidigare haft bröstcancer var 

kvantitativ 
tvärsnittsstudie 

182 (83 %) Enkät Studien beskrev att kvinnor var mycket nöjda med 
informationen de fått under behandlingen men 
missnöjd över information på vad som händer efter 
behandlingen 

Hög kvalitet 

Miedema et al. 
2012 
Kanada 

Utvärdera rehabilitations behov och 
preferenser för unga bröstcancer 
överlevare under 50 år. Även 
identifiera faktorer som påvärka eller 
förhindrar nytjandet av rehabilitation. 

Kvalitativ 
grounded theory 

35 (/6) Telefon 
intervjuer 
semistrukturera
de frågor 
tematisk analys 

Två huvudteman hittades i studien. Systematiska 
förhinder som består av tillgänglighets problem, 
tillgänglighet av service och inte ha råd. Persomliga 
förhinder som som att välja bort rehabiliation på 
grund ut av tidsbrist, trött på vårdinrättningar, 
acceptans för fysiaka begränsningar och inte villja 
vara en börda för systement. 

Hög kvalitet 

Schützea et al. 
2018 
Australien 

Är att utforska acceptansen och 
genomförbarheten i att involvera 
allmänläkaren mera i vården efter 
färdig cancer behandling. 

Kvalitativ 
instrumentell fall 
studie 

Onkologer: 
17 (/7) 
patienter: 
23 (/ 5) 
allmänläka
re: 18 (/3) 

intervjuer 
semistrukturera
de frågor 
tematisk analys 

Att involvera allmänläkare i cancer fall kan förbätra 
kontinuiteten och minska arbetsbelastningen på 
specialist enheterna samt ge bredare utbud av vård 
för cancerpateienter efter färdig behandling. 

Hög kvalitet 



          

 

Wilson et al. 
2000 
USA 

Syftet var att undersöka hur livet hos 
bröstcancerpatienter som bodde långt 
ifrån sjukhusen kunde förbättras och 
att få bättre kunskap om 
bröstcanceröverlevnad 

kvalitativ 
fokusgrupp 

128 (90 %) fokusgrupper Resultatet visar att bröstcancerpatienternas behov 
ofta inte blir tillgodosedda, kvinnor med en sämre 
prognos upplevde oftare att de blev orättvist 
behandlad av sjukvårdspersonalen. Deltagarna 
beskrev att de ville ha mer utbildning om bröstcancer 
och mer emotionellt stöd efter diagnos. 

Hög kvalitet 

  



          

 

Bilaga 2. Preliminärt underlag för analysen 

 
De tjockare markerade bubblorna är huvudkategorierna som visade sig i analysen. Resterande bubblor är subkategorier och strecken i mellan bubblorna 

symboliserar kopplingarna mellan de.  


