
     

Abstrakt 
 
Bakgrund: Omkring en av nio kvinnor kommer att drabbas av bröstcancer varav 
två tredjedelar blir friska. Medelåldern för insjuknandet är 64 år. Behandlingen 
utgörs bland annat av kirurgi. För att kunna ge god omvårdnad måste 
sjuksköterskan ha insikt i och kunskaper om det sjukdomsförlopp som kvinnor 
med bröstcancer genomgår. 
Syfte: Att belysa faktorer av betydelse för att kvinnor som drabbats av bröstcancer 
före 65 års ålder ska kunna hantera sin livssituation. 
Metod: En systematisk litteraturstudie gjordes där 16 kvalitativa och kvantitativa 
artiklar granskades och kategoriserades. 
Resultat: Fem kategorier identifierades; att se en inre styrka, stödet och 
informationens betydelse, upplevelser av att förlora fotfästet, behov av 
tillgänglighet från sjuksköterskan och kvinnans copingförmåga. Kvinnorna såg 
inom sig en styrka som hjälpte dem i sjukdomen. Med hjälp av stöd från familj, 
stödgrupper och sjukvårdspersonal underlättades beslutstaganden under 
sjukdomstiden. Stöd och information var grundläggande behov men även deras 
egna copingresurser behövdes. Genom att sjuksköterskorna hade god kontakt 
kände kvinnorna en trygghet och kontroll över situationen. 
Diskussion: Sjuksköterskan har en viktig roll i att genom information och stöd ge 
viss kontroll över situationen. Familjen är en viktig resurs för kvinnor med 
bröstcancer. Utgångspunkten för sjukvården är att hjälpa kvinnan att må så bra 
som möjligt. 
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Bakgrund 

Enligt Socialstyrelsen drabbades 19790 kvinnor av cancer 2005 i Sverige, av dessa 

drabbades 6962 av bröstcancer (Socialstyrelsen, 2007). Bröstcancer är den 

vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor. Omkring en niondel kommer under sin 

levnadstid att utveckla bröstcancer. Medelåldern för insjuknandet är 64 år (Olsson, 

1996, s. 208). Risken att drabbas av bröstcancer ökar med stigande ålder fram till 

cirka 50-55 år där risken avklingar lite men ändå kvarstår, sannolikt beroende på 

de hormonella förändringar som kvinnan genomgår vid menopaus. Hereditära 

former har hittats där bröstcancerrisken kan kopplas till specifika genetiska 

förändringar (Ringborg, Henriksson & Friberg, 1998, s. 243-244). Kvinnor som 

har sen graviditet eller aldrig föder barn, en tidig menarche och har en sen 

menopaus har en ökad risk att få bröstcancer. Kvinnor som ätit p-piller en längre 

tid i unga år har också en ökad risk för sjukdomen (Olsson, 1996, s. 210). Cirka 

två tredjedelar av alla drabbade botas från sin sjukdom (Järhult & Offenbartl, 2003 

s. 514). 

 

Primärtumören är nästan alltid symptomlös. Oftast upptäcks den av en ren 

tillfällighet (Järhult & Offenbartl, 2005, s. 507). Vanliga symtom är indragning av 

huden eller bröstvårtan och konturförändring av bröstet (Ringborg, Henriksson & 

Friberg, 1998, s. 247). Mindre vanligt är att man känner smärta, att bröstet blivit 

större eller att man känner av att bröstet förändrats i strukturen eller känns tjockare 

(Ericsson & Ericsson, 2002, s. 444). Diagnos ställs genom att man först palperar 

det misstänkta fyndet, sedan undersöker man med röntgen, med så kallad 

mammografi. Därefter genomförs punktion som kan guidas med hjälp av ultraljud. 

Vävnadsprov tas och undersöks för att fastställa diagnos (Ericsson & Ericsson, 

2002, s. 444). Behandlingen utgörs av kirurgi som är basen. Därtill lägger man 

kompletterande, adjuvant terapi med strålning, farmakologisk behandling samt 

cytostatika (Järhult & Offenbartl, 2005, s. 507). Strålbehandling är en lokal 

behandlingsmetod, som är mest effektiv när tumören är liten. Oftast används 

strålbehandling i samband med kirurgi. Bröstcancer tillhör gruppen 

cancersjukdomar med känslighet för cytostatikabehandling (Ringborg, Henriksson 

& Friberg, 1998, s. 252-254).  
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För att kunna ge god omvårdnad måste en sjuksköterska ha insikt i och kunskaper 

om det sjukdomsförlopp som patienter med cancer genomgår, var och en på sitt 

sätt och med sin speciella upplevelse. Varje enskild patient är unik och det gör att 

de upplever sjukdomsupplevelsen olika. Alla möten och samtal mellan 

sjuksköterska, läkare, patient och anhörig bör präglas av en lugn och positiv anda 

där kvinnan tillåts visa och tala om sina känslor. Det viktigaste för sjuksköterskan 

är att lyssna på patienten, finnas till hands, vara öppen för patientens känslor och 

att informera på ett sådant sätt att patienten förstår vad som sägs (Reitan & 

Schölberg, 2003, s. 19) 

 

När en kvinna förlorar sitt bröst innebär det inte bara förlusten av en kroppsdel 

utan det kan även innebära en förlust av hennes kvinnlighet och identitet något 

som kan påverka hennes förhållande till sin familj. En viktig uppgift för 

sjuksköterskan är att vara uppmärksam på kvinnans svårigheter och försöka göra 

det lättare för henne att hantera problem som hon ställs inför, det kan bland annat 

handla om val av operation. Sjuksköterskan bör vara närvarande när läkaren 

informerar kvinnan om de olika operationsalternativen för att hon ska känna till 

vad som sagts så att hon kan hjälpa kvinnan med råd vid frågor (Reitan & 

Schölberg, 2003, s. 317-322). 

 

Dorotea Orem är en av pionjärerna inom omvårdnadsvetenskap. Huvudsyftet med 

omvårdnad enligt Dorotea Orem är att hjälpa individen till självhjälp genom 

vårdsystemet. Omvårdaren måste därför inför varje patient avgöra i vilken grad 

patienten behöver hjälp och vilka insatser som ska sättas in för att patienten ska 

återta sin egenvårdsförmåga (Thorsén, 1997, s. 253-259). Orem betraktar 

omvårdnad som en ersättning för hälsorelaterade aktiviteter (egenvård) i 

situationer där patienten inte själv kan utföra dessa. Omvårdnadens mål är att så 

långt det är möjligt hjälpa patienten till självständighet i dessa aktiviteter 

(Kirkevold, 2000, s. 148-150). 

 

I en studie av García Vivar och McQueen (2005) var syftet att undersöka litteratur 

som handlade om informations- och känslobetonade behov hos kvinnor som fått 

bröstcancer och om det fanns skillnader mellan yngre och äldre. De fann att 

kvinnor hade ökat behov av information och känslomässigt stöd i deras tillvaro 
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efter sjukdomen. Behovet av stöd var större bland de yngre kvinnorna. De fann 

vidare att dessa behov sällan möttes av onkologteamen och kvinnorna tvingades 

söka hjälp själva.  

 

I en studie undersöktes effekten av gemensamt stöd mellan överlevande och 

nydiagnostiserade kvinnor med bröstcancer och hur det påverkade livskvaliteten 

och relationerna mellan de medverkande. Resultatet av studien visade att 

dialogerna fokuserade på hälsa och de med nydebuterad cancer tillhandahölls med 

information och känslomässigt stöd från de överlevande. Kvinnorna upplevde att 

de fick det viktigaste stödet av familj och närstående (Bond Sutton & Erlen, 2006). 

 

Den traumatiska krisen är den vanligaste förklaringsmodellen för att beskriva 

känslomässiga reaktioner vid insjuknande i cancer. Krisen består av fyra faser; 

chockfas; där man försöker hålla det som inträffat ifrån sig. Reaktionsfas; där 

individens försvarsmekanismer mobiliseras som hjälper individen att hantera 

situationen – coping. Bearbetningsfas; där man börjar förstå vad sjukdomen 

innebär och försöker finna lösningar. Nyorienteringsfas; där den drabbade anses ha 

accepterat att hon drabbats av cancer (Carlsson, 2007, s. 23-32). 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa faktorer som kan vara av betydelse 

för att kvinnor som drabbats av bröstcancer före 65 års ålder ska kunna hantera sin 

livssituation.  

Frågeställning 

• Hur hanterar kvinnor sin livssituation efter cancerbesked och vid 

behandling?  

Metod 

Forskning och utveckling bedrivs i allt mer ökad omfattning både inom medicin 

och omvårdnad. Evidens finns allmänt tillgängligt i form av publicerade artiklar i 

vetenskapliga tidskrifter, ofta i form av systematiska litteraturstudier som enligt 

vetenskapliga regler sammanfattar och kommenterar alla tillgängliga publikationer 

inom ett valt område. Det som definierar en systematisk litteraturstudie är att den 
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utgår från en tydligt formulerad fråga som besvaras systematiskt genom att 

identifiera, välja, värdera och analysera relevant forskning (Forsberg & 

Wengström, 2003, s. 19-20, 27). Innan det egentliga forskningsarbetet påbörjades 

lästes det som tidigare skrivits och dokumenterats inom området på (Backman, 

1998, s. 26). Sökningen gjordes i databaserna PubMed och Cinhal via EBSCO. De 

MeSh-termer som användes var: Breast neoplasms, Coping, Information, Nurs*, 

Self care, Support.  

Litteratursökning 

Tabell 1. Söktabell över databaser och sökord gjord 2007-09-18. 

Sökord PubMed Cinahl via EBSCO 

Breast Neoplasms 146774 15559 

Breast Neoplasms AND Nurs* 2868 2087 

Breast Neoplasms AND Nurs* AND 

Support 

1326 393 

Breast Neoplasms AND Nurs* AND 

Support AND Information 

291 128 

Breast Neoplasms AND Nurs* AND 

Support AND Information 

95* 6 48** 8 

Breast Neoplasms AND Nurs* AND 

Support AND Information AND 

Coping 

17* 0 12** 1 

Breast Neoplasms AND Nurs* AND 

Support AND Information AND Self 

Care 

3* 0 11** 1 

*PubMed avgränsningar: Female, English, published in the last five years, age 19-64. 

** Cinahl via EBSCO avgränsningar: Female, English, published in the last five years, age 19-64. 

Siffror som är markerade med fet stil visar det antal artiklar som ingick i studien.  

Inklusionskriterier 

Kvinnor, medelåldern i artiklarna är mellan 19-64 år, endast studier på engelska, 

artiklar skrivna enligt västerländsk kultur, artiklar som svarar på syftet och 

frågeställningen och artiklar som är publicerade efter 2002. 

Exklusionskriterier 

Studier på män, Review-artiklar. Medelåldern hos kvinnorna i artiklarna är över 65 

år. Artiklar utförda inom Asien, Afrika, Mellanöstern, Syd-Amerika, 
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Latinamerika, artiklar skrivna på andra språk än engelska och artiklar som är 

publicerade före 2002.  

Klassificering och värdering av studier 

Enligt SBU/SSF, nr 3 (1999, s. 14-15) och nr 4 (1999, s. 16) klassificeras och 

värderas artiklar enligt följande:  

• Randomiserad kontrollerad studie (RCT) är en prospektiv studie med 

slumpvist utvalda deltagare fördelade i en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

• Kontrollerad klinisk studie (CCT) är då jämförelser görs mellan en 

experimentgrupp och en kontrollgrupp eller en tidigare kontrollgrupp. 

• Retrospektiv studie (R) är studier där ett historiskt material analyseras. 

Data är anskaffad från händelser som inträffat innan sökningen 

startade. 

• Kvalitativ studie (K) är en studie grundad på till exempel intervjuer, 

berättelser eller observerade beteenden för att få en förståelse för andra 

människors upplevelser och erfarenheter och genom det förstå deras 

livsvärden genom analys av insamlade data. 

De granskade studiernas vetenskapliga kvalitet bedömdes utifrån en tregradig 

skala hög- (I), medel- (II) eller låg- (III) vetenskaplig kvalitet (se Bilaga 1). 

Bearbetning 

Artiklarna bearbetades och analyserades i tre faser enligt SBU/SSF, nr 3 (1999, s. 

15-16). För mer information om sökningen se tabell 1. 

Fas 1- En första bedömning genomfördes av två granskare, där titlar och abstrakt 

lästes igenom för att se vilka som stämde överens med syftet. Totalt valdes 19 

artiklar av 112 ut från PubMed för vidare granskning och 20 artiklar av 60 från 

Cinahl valdes ut för vidare granskning. 

Fas 2- Efter den första granskningen togs 39 artiklar ut i fulltext eller beställdes. 

Dessa granskades och bedömdes av två oberoende granskare. Av dessa 39 artiklar 

sorterades 6 dubbletter och 15 studier som inte stämde överens med 

inklusionskriterierna bort. Totalt gick 18 artiklar vidare till fas 3. 

Fas 3- I fas 3 kvalitetsbedömdes de 18 artiklarna av två oberoende granskare i 

hög- (I), medel- (II) och låg- (III) skala med hjälp av en artikelgranskningsmall (se 
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Bilaga 2). De studier som ingick i studien presenterades i en tabell (se Bilaga 3). 

De studier som inte ingick i studien presenterades i en bortfallsbeskrivning. I 

studien ingår 16 artiklar, samtliga bedömdes vara av hög- (I) eller medel- (II) 

kvalitet.  

Bortfallsbeskrivning 

En artikel kvalitetsgranskades i fas 3 och bedömdes vara av låg- (III) kvalitet då 

metoden inte var beskriven samt att efter en djupare granskning upptäcktes att 

artikeln inte var relevant för studiens syfte, därför valdes denna artikel bort. En 

artikel kvalitetsgranskades i fas 3 och bedömdes vara av medel- (II) kvalitet men 

valdes bort då det efter en djupare granskning upptäcktes att den handlade om 

kvinnor i glesbygd, inte hade något etisk övervägande och var inte relevant för 

syftet i denna studie.  

Analys 

Ett sätt för forskaren att analysera ett innehåll är att läsa, samla in värdefulla delar 

som sedan kategoriseras (Polit & Beck, 2004, s. 571). Innehållsanalysen gjordes 

genom läsning av artiklarna i sin helhet och sorterades därefter efter deras 

huvudsakliga innehåll. Kategorier formulerades utifrån de mönster som framkom 

vid analysen av artiklarna (Forsberg & Wengström, 2003, s. 145-147). Efter 

innehållsanalysen framkom följande kategorier: upplevelser av att förlora fotfästet, 

att se en inre styrka, kvinnans copingförmåga, behov av tillgänglighet från 

sjuksköterskan och stödet och informationens betydelse. Innehållsanalysen 

presenteras mer utförligt i Bilaga 4. 

Etiskt övervägande 

Etiska överväganden vid systematiska litteraturstudier bör göras när det gäller 

urval och presentation av resultat. De studier som valdes ut till denna 

litteraturstudie hade fått tillstånd från en etisk kommitté eller där etiska 

överväganden hade gjorts men även några få artiklar där dessa aspekter inte tydligt 

hade beskrivits. Det är viktigt att presentera alla resultat som stödjer och inte 

stödjer hypotesen, det är oetiskt att endast presentera de artiklar som stödjer 

författarnas egna åsikter (Forsberg & Wengström, 2003, s. 73-74).  
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Resultat 

Resultatet innefattar de fem kategorier som framkom vid innehållsanalysen. Dessa 

kategorier belyser de faktorer som är av betydelse för kvinnor som drabbats av 

bröstcancer. Dessa kategorier är: upplevelser av att förlora fotfästet, att se en inre 

styrka, kvinnans copingförmåga, behov av tillgänglighet från sjuksköterskan och 

stödet och informationens betydelse. I studien ingår 16 artiklar varav nio är 

kvalitativa och sju är kvantitativa samtliga av hög- (I) eller medel- (II) kvalitet. Av 

dessa 16 artiklar utfördes åtta i USA, tre i Australien, två i Kanada, en i Finland, 

en i Sverige och en i Storbritannien. Några av artiklarna kommer att presenteras 

under flera kategorier. I resultatet redovisas antalet deltagare som deltog i 

studierna. För mer information om artiklarna se Bilaga 3. 

Upplevelser av att förlora fotfästet 

Under denna kategori presenteras resultatet av fyra artiklar som belyser kvinnornas 

upplevelse av att förlora fotfästet då de drabbats av bröstcancer. 

 
I en kvalitativ studie av hög- (I) kvalitet utförd av Boehmke & Dickerson (2006) i 

USA ville man få bättre förståelse för de vanligaste tankarna och erfarenheter som 

kvinnor (N= 30) med bröstcancer stöter på. Kvinnorna beskrev en förändring från 

ett tillstånd av hälsa till ett tillstånd av sjukdom på mycket kort tid efter att ha 

funnit knölar i bröstet. Många upplevde att de hade svårt att fungera i det dagliga 

livet. Kirurgi och adjuvant behandling förändrade kvinnornas syn på deras kroppar 

och sig själva. Efter diagnosen kände några kvinnor det som att deras kroppar hade 

förrått dem och att deras kroppar misslyckats. Känslan av ensamhet och oro var 

stor hos kvinnorna. 

 

Coward och Kahn (2005) undersökte i en kvalitativ longitudinell studie, gjord i 

USA, av hög- (I) kvalitet, erfarenheten av att hitta sig själv hos kvinnor (N= 14) 

som nyligen diagnostiserats med bröstcancer resultatet visade att de flesta kvinnor, 

innan kontakt med stödgruppen, beskrev en känsla av att de satt fast i en 

känslomässig berg-o-dalbana där chock och rädsla för att dö var stor.  

 
Lacey (2002) undersökte i en kvalitativ studie, gjord i USA, av medel- (II) kvalitet 

erfarenheterna hos kvinnor (N= 12) med bröstcancer som använde sig av uppsatta 
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stödmål. Resultatet visade att den känslomässiga effekten av diagnosen påverkade 

förmågan att ta ställning, de var för överväldigade och en känsla av skräck och 

fruktan övermannade dem vilket påverkade deras beslutsförmåga. Så snart de 

kommit över chocken efter diagnosen kände de en inre känsla av att snabbt vilja 

bli av med cancern. 

 

I en kvalitativ studie som bedömdes vara av hög- (I) kvalitet, utförd i USA av 

Coward & Kahn (2004) beskrevs erfarenheten av att återfå och kunna bibehålla 

själslig jämvikt under en 14-månaders period, med tre intervjutillfällen, hos 

kvinnor (N= 10) som nyligen fått diagnosen bröstcancer. Resultatet av den första 

intervjun visade att själslig ojämnvikt beskrevs som chock, rädsla för att dö, en 

känsla av ensamhet som gjorde att de sökte efter information och stöd och en 

önskan att kunna hjälpa andra för att kunna hålla kvar sin identitet. 

Att se en inre styrka 

Under denna kategori presenteras resultatet av fyra artiklar som belyser kvinnornas 

inre styrka då de drabbats av bröstcancer. 

 

I en tidigare presenterad studie av Boehmke & Dickerson (2006) visade resultatet 

att mer än hälften av kvinnorna i studien såg sig själva som överlevare och 

kämpar. De som tog till sig sjukdomen och behandlingen hanterade situationen 

bättre än de som var negativa. Många hade en positiv inställning då de hade 

familjemedlemmar som drabbats av bröstcancer och överlevt. Kvinnor som inte 

hade bröstcancer i familjen hade svårare att ta till sig sjukdomen och präglades av 

en negativ och stressad inställning.  

 

I en tidigare presenterad studie av Coward och Kahn (2005) fann författarna att vid 

första misstanke om cancer sökte kvinnorna sig till andra som drabbats av 

bröstcancer och till bröstcancercenter där de träffade bland annat överlevare. Efter 

kontakt med en stödgrupp beskrev några kvinnor att sjukdomen ledde till nya 

vänner, möjligheter och nya prioriteringar i livet. Några månader senare kände de 

sig mer i kontroll över de fysiska och emotionella påföljderna av cancern och 

behandlingen. Trots det kände de flesta fortfarande en rädsla att dö i återfall av 

cancer. Hotet mot kvinnornas självidentitet gjorde att de sökte stöd och 
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information runt omkring sig samt letade inom sig för att finna styrka till att 

uthärda behandlingen. Några av deltagarna fann stöd genom bön eller inom deras 

religiösa omkrets.  

 

I en tidigare presenterad studie av Coward & Kahn (2004) visade resultatet att när 

kvinnorna sökte efter information och stöd hjälpte det till att minska deras panik 

och ensamhet. Genom att hjälpa andra kände kvinnorna att de behöll deras 

identitet och distraherade dem från tankar om ensamhet. Under den andra intervjun 

berättade kvinnorna att de inte kände sig lika rädda och mer var som sina gamla 

jag igen, men de kände fortfarande ett behov av stödjande relationer. Många 

berättade att de förändrat deras värderingar vilket gjorde att de hade gjort 

beteendeförändringar i deras liv. Vid den tredje intervjun försökte de hitta sätt att 

förhindra återfall men de beskrev att de kände ungefär på samma sätt som vid den 

andra intervjun men de kände sig nu säkrare på sig själva och deras plats i världen. 

 

I en kvalitativ studie av hög- (I) kvalitet undersöktes hur afro-amerikanska kvinnor 

(N= 66) klarar av att leva med bröstcancer i USA. Resultatet visade att afro-

amerikanska kvinnor förlitade sig på sin spiritualitet och bön i alla faserna av 

sjukdomen. Stödjande nätverk så som familj, vänner samt stödgrupper användes. 

De undvek att umgås med negativa människor som kom med negativa och 

opassande kommentarer om deras tillstånd, därför försökte de bibehålla en positiv 

inställning. De uttryckte att det var en skillnad i hur afro-amerikanska kvinnor och 

vita kvinnor hanterade sjukdomen. Kvinnorna sökte sig till stödgrupper som 

riktades till afro-amerikanska kvinnor då de ville vara med kvinnor som var som 

dem, traditionella stödgrupper lyssnade inte alltid till deras behov och funderingar. 

En stor drivande kraft inom dem var viljan att leva. Kvinnor som hade unga barn 

berättade att de måste leva för deras barn och familj, äldre kvinnor uttryckte att de 

måste överleva för att kunna se deras barnbarn växa upp (Henderson, Gore, Lane 

Davis & Condon, 2003). 

Kvinnans copingförmåga  

Under denna kategori presenteras resultatet av två artiklar som belyser 

copingförmågan hos kvinnor som drabbats av bröstcancer. 
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I en kvalitativ studie som bedömdes vara av medel- (II) kvalitet utförd i Finland av 

Saares & Suominen (2005) tillfrågades kvinnor (N= 8) med bröstcancer om deras 

upplevelser av omvårdnaden i korttidsvård. Resultatet visade att kvinnornas 

viktigaste copingresurser var att kunna acceptera cancern, ha ett realistiskt 

förhållningssätt till situationen, ha en vilja att kämpa mot sjukdomen, leva en dag i 

taget och att balansera livssituationen. Ibland kände de att det var svårt att 

bibehålla självkontrollen. De rapporterade sömnsvårigheter, känslor av skuld. 

Familj, vänner och kollegor fungerade också som copingresurser men i början av 

sjukdomen var onkologteamet och kirurgen de största resurserna. 

 

I en randomiserad, kontrollerad studie, gjord i Australien, av hög- (I) kvalitet 

undersöktes effektiviteten av en kort intervention för att ta reda på de individuella 

behoven hos kvinnor (N= 105) med långt framskriden bröstcancer. Författarna 

ville finna nyckelteman för att tillgodose relevant information och påverka 

egenvården i relation till symptom och ge rätt stöd. Kvinnorna delades in i 

kontrollgrupp (N= 46) och interventionsgrupp (N= 59). Resultatet visade att de 

vanligaste frågorna som förekom i interventionsgruppen vid det första mötet var 

tankar om familjen, behandlingsrelaterade frågor, utmattning och sömnsvårigheter, 

smärta, ekonomiska frågor och saknad av självständighet. Vid det andra mötet, där 

deltagarna i interventionsgruppen blev uppringda rapporterades att de använt sig 

av all egenvårdsstrategi som de blivit rådda till vid det första mötet. De 

egenvårdsråd kvinnorna råddes till var ökad familjekommunikation och lättare 

träningsprogram, att ta tid till sig själva där de kunde utföra roliga aktiviteter och 

ha kvalitetstid för sig själva för att minska oro och frustration och känna sig 

mindre sjuka (Aranda et al. 2006). 

Behov av tillgänglighet från sjuksköterskan 

Under denna kategori presenteras resultatet av fyra artiklar som belyser behovet av 

tillgänglighet från sjuksköterskan hos kvinnor som drabbats av bröstcancer. 

 

Halkett, Arbon, Scutter & Borg (2006) undersökte i en kvalitativ studie som 

bedömdes vara av hög- (I) kvalitet, utförd i Australien, kvinnors (N= 18) 

perspektiv av rollen hos bröstcancersjuksköterskor. Kvinnorna tyckte att 

sjuksköterskorna var speciellt viktiga, de gav stöd från diagnosen tills 
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behandlingen var avslutad. Sjuksköterskorna underlättade kommunikationen 

genom deras kännedom av kvinnornas behov av tillgänglighet, stöd och praktisk 

information. Kvinnorna kände att de kunde prata med sjuksköterskorna och de 

kände sig trygga och säkra. 

 

I en retrospektiv studie, som bedömdes vara av medel- (II) kvalitet, utförd i 

Australien ville författarna utvärdera hur bröstcancersjuksköterskor tillgodoser 

kvinnors (N= 50) behov av information och stödgrupper då de drabbats av 

bröstcancer. I resultatet framkom det att 70 procent av kvinnorna hade kontakt 

med sjuksköterskorna före operation där kontakten varit till stor hjälp där de fick 

information och frågor kunde ställas. Totalt rapporterade 90 procent av kvinnorna 

kontakt post-operativt då de fick information om omvårdnaden efter operationen 

och vad de kunde vänta sig. Bröstcancersjuksköterskorna hade bibehållen kontakt 

med 90 procent av kvinnorna efter utskrivning. Av dessa rapporterade 91 procent 

att kontakten de haft via telefon eller personligen var till stor hjälp eller till mycket 

stor hjälp. Kvinnorna kände en tröst i att veta att de kunde kontakta 

sjuksköterskorna om de hade frågor eller om de var oroliga för något. Av alla 

kvinnorna ville 14 procent ha mer kontakt. De fick även hjälp av sjuksköterskorna 

att söka sig till andra tjänster i samhället som till exempel till sjukgymnast och 

stödgrupper (Szwajcer, Hannan, Donoghue & Mitten-Lewis, 2004). 

 

I en tidigare presenterad studie av Saares & Suominen (2005) visade resultatet att 

diagnosen kom oftast som en överraskning och orsakade mycket oro och rädsla. 

Generellt var första intrycket av korttidsvården positivt, de var nästan lättade av att 

inte behöva vara på sjukhuset så lång tid vilket gjorde att de kände att operationen 

inte var så komplicerad. De fick ovärderligt stöd och information från all personal. 

Omvårdnaden upplevdes oftast positivt från alla kvinnorna. De upplevde att det 

var svårt att ta beslut om deras vård men de kände sig nöjda över att bli tillfrågade. 

Efter operationen hade de emellanåt kontakt med sjukhuset och de visste att de 

kunde få stöd där om de behövde.  

 

Ödling, Norberg & Danielsson (2002) undersökte i en kvalitativ studie, som 

bedömdes vara av hög- (I) kvalitet, utförd i Sverige sjuksköterskornas åsikter av 

behovet av stöd och omvårdnad som kvinnor (N= 31) och deras närstående 
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behöver i samband med bröstcanceroperation. Resultatet visade att 

sjuksköterskorna ansåg att kvinnornas behov var att få prata, att få information, 

fysisk omvårdnad, kontakt och utbildning. Sjuksköterskorna berättade att det 

första mötet var mycket viktigt för att bygga upp en god relation. Konversationen 

fokuserade på frågor i dagligt liv mer än om sjukdomen. Sjuksköterskorna talade 

med kvinnorna om deras oro, framtiden och om deras familj, de svarade även på 

frågor. Kvinnornas behov av att prata sågs som mycket viktiga men 

sjuksköterskorna medgav att de inte alltid kunde tillgodose dessa behov på grund 

av tidsbrist och andra prioriteringar som gick före.  

Stödet och informationens betydelse 

Under denna kategori presenteras resultatet av nio artiklar som belyser betydelsen 

av stöd och information hos kvinnor som drabbats av bröstcancer. 

 

I en retrospektiv studie, gjord i Kanada, som bedömdes vara av medel- (II) kvalitet 

undersöktes hur kvinnorna (N= 611) uppfattar sin roll i beslutsprocessen vid 

diagnosen bröstcancer samt grad av tillfredsställelse relaterad till sitt beslut om 

cancerbehandlingen. Resultatet var att kvinnorna föredrog en aktiv, samarbetande 

roll framför en passiv roll i ställningstagandet. En majoritet av kvinnorna upplevde 

sig vara tillfredsställda i deras val av behandling, nöjda med rollen de hade i 

ställningstagandet och nöjda med informationen och stödet vid deras beslut. De 

som fick information av fler än en person hade en högre tillfredsställelse av 

informationen. Ju äldre kvinnan var desto högre var tillfredsställelsen. De som var 

beredda på diagnosen var tre gånger så nöjda med sin roll i behandlingen. Valet 

mellan en aktiv eller passiv roll berodde på hur gammal kvinnan var, vilken 

utbildning, inkomst, om hon var gift, om någon nära henne hade drabbats av 

bröstcancer och information från andra (Sabo, St-Jacques, & Rayson, 2007).  

 

Samarel, Tulman och Fawcett (2002) ville i en randomiserad, kontrollerad studie, 

gjord i USA, som bedömdes vara av medel- (II) kvalitet utvärdera om kvinnors 

(N= 125) oro, välmående, humör, ensamhet, kvalitet i relationer med andra, 

påverkas annorlunda beroende på vilket stöd som ges och sättet att ge information 

på. Resultatet visade att de kvinnor som fick opersonlig information mådde sämre 

när det gällde oro, humörsförändringar och ensamhet än de som fick personlig 
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information via telefon och i grupp, men realtionskvaliteten upplevdes vara på 

samma sätt i alla grupper. 

 

I en kontrollerad, klinisk studie av hög- (I) kvalitet utförd i Storbritannien av 

Beaver, Twomey, Witham, Foy & Luker (2006) utvärderades en 

telefonintervention ledd av bröstcancersjuksköterskor, som riktades till att 

tillgodose kvinnors (N= 135 vid första intervjun, N= 127 vid andra intervjun) 

behov av information vid bröstcancer. Kvinnorna delades in i två grupper; en 

interventionsgrupp som hade kontakt med sjuksköterskor och en kontrollgrupp 

som intervjuades vid två tillfällen. Resultatet visade att kontrollgruppen i början av 

sjukdomen fick mest information från läkare och media så som tidningar, TV och 

radio medan kvinnorna i interventionsgruppen mest använde sig utav 

bröstcancersjuksköterskor. Deltagarna tillfrågades om de ville ha information om 

bland annat tillfrisknande, egenvård, biverkningar, spridning av sjukdomen, och 

behandlingar. I början av sjukdomen var informationsbehovet stort, men det 

minskade med tiden, men kontrollgruppen hade ett högre behov av information 

och högre nivåer av oro. Möjligheten att de hade fått deras informationsbehov 

tillgodosedda var större bland kvinnorna i interventionsgruppen.  

 

Hack et al. (2003) undersökte i en randomiserad, kontrollerad studie, utförd i USA, 

som bedömdes vara av hög- (I) kvalitet, effekten av att erbjuda kvinnor (N= 630) 

att lyssna på en inspelning av deras första samtal med läkare om adjuvant 

behandling. Resultatet visade att de som fått träffen inspelad och tagit med sig 

bandet värdesatte inspelningen högt, uppfattningen om att ha blivit informerade 

om bieffekterna vid diagnosställandet var god under de första veckorna av 

sjukdomen. Grupperna som fått bandet med sig jämfördes senare med grupperna 

som inte fick bandet med sig men ingen signifikant skillnad i uppfattningen av att 

ha blivit informerade påvisades efter tolv veckor.  

 

I en kvalitativ studie av hög- (I) kvalitet utförd i Kanada gjord av Loiselle, 

Lambert & Cooke (2006) ville man undersöka hanteringen av information bland 

kvinnor (N= 12) som var nydiagnostiserade med bröstcancer och undersöka deras 

kontakt med andra och vad följderna blev av hanteringen av informationen. 

Resultatet visade att hos vissa kvinnor var informationen från sjukvårdspersonal 
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det som gjorde att de antingen sökte eller undvek information. Utlösande faktorer 

till rädsla var att veta att man hade bröstcancer och oron om hur cancern spridit sig 

och hur prognosen skulle bli. De reagerade antingen med kognitivt beteende där de 

var informationssökande, filtrerade informationen, delade informationen med 

andra och höll tillbaka sina känslor, eller emotionellt där de kunde gråta 

tillsammans, uppleva och dela rädsla. Vissa sökte bara positiv information och 

undvek kalla fakta då det orsakade rädsla. Närstående letade och delgav positiv 

information. Kvinnorna ville dela information med närstående men valde att 

utesluta vissa delar av informationen till olika personer beroende på om de var 

stöttande eller om de var mer ömtåliga. Närstående med liknande erfarenheter var 

viktiga. Då kvinnorna tagit till sig cancer-relaterad information kände de sig 

antingen lättade, hoppfull, stöttade eller oroliga. 

 

I en tidigare presenterad studie av Szwajcer, Hannan, Donoghue & Mitten-Lewis, 

(2004) visade resultatet att 86 procent av kvinnorna rapporterade ett bibehållet 

stöd från omgivningen där familjen var det viktigaste stödet. De som fick adjuvant 

behandling tillfrågades om deras informationsbehov om behandlingen tillgodosetts 

av sjuksköterskorna, 93 procent av dem som fick strålning som ville ha 

informationen tyckte att den var till stor hjälp för dem, 13 procent ville ha mer 

information. Av dem som fick cytostatika tyckte 91 procent att informationen de 

fått var till stor hjälp.  

 

I en tidigare presenterad studie av Lacey (2002) fann författarna att då många av 

kvinnorna såg läkarna som experter med all kunskap överlät de beslutsfattandet till 

dem. När de mötte komplicerade behandlingsalternativ fick de stöd från familj och 

vänner. Stödet gjorde att stressen minskade. Kvinnorna berättade att familj och 

vänner var de mest drivande i informationssökandet. Många kvinnor fick 

information genom böcker, broschyrer och videor, de fick även information av 

sjuksköterskor men inte förrän cytostatikabehandlingen eller strålningen började. 

Några av deltagarna upplevde att de inte fick en gemensam omvårdnad, utan den 

var uppdelad i onkolog, kirurg, strålbehandling och specialistsjuksköterskor. De 

upplevde även att de blev dåligt refererade till stödgrupper, psykologer eller 

socialarbetare. 
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I en tidigare presenterad studie av Coward och Kahn (2005) visade resultatet att 

kvinnorna blev överraskade och nöjda över stödet de fick av deras närstående. 

Senare i sjukdomsfasen var stödet från andra med bröstcancer till stor hjälp för 

dem i deras egen sjukdom genom delade erfarenheter.  

 

Cimprich et al. (2005) ville i en randomiserad, kontrollerad studie av hög- (I) 

kvalitet i USA utveckla Taking Charge: ett självhjälpsprogram designad att hjälpa 

kvinnor att uppnå en framgångsrik övergång till överlevnad efter bröstcancer-

behandling. Kvinnorna (N= 49) valdes slumpmässig ut till två grupper, en 

interventionsgrupp, som fick följa självhjälpsprogrammet och en kontrollgrupp. 

Resultaten visade att kvinnorna i interventionsgruppen fick sätta upp delmål och 

mål som de kunde nå för att kunna klara av fysisk aktivitet, stress och utmattning. 

Detta gjorde att de fick bättre självförtroende då de uppfyllde målen. De fick även 

mycket stöd från sjuksköterskorna genom telefonsamtal och gruppträffar och de 

värderade nivån på informationen som god. De föredrog gruppträffarna framför 

telefonkontakten. De fann att programmet hade en hög användbarhet när det gällde 

att återfå välmående, hantera symptom och bieffekter som följer efter 

bröstcancerbehandling.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Denna systematiska litteraturstudie är baserad på vetenskapliga artiklar som 

kritiskt har granskats och analyserats. Utifrån ämnesval och syfte togs sökord fram 

för att ringa in området. Studien inkluderade 16 artiklar från 2002 till 2007 varav 

nio är kvalitativa och sju är kvantitativa. Den litteratur som användes i bakgrunden 

hade ingen tidsram. Sökningar gjordes i databaser och sökorden gav även träffar 

på artiklar som inte hade med ämnet att göra. Detta är en svaghet i databaserna 

som försvårar sökningen. Artiklarna valdes utifrån inklusions- och 

exklusionskriterierna vilket gjorde det lättare att hitta relevanta artiklar och smalna 

av ämnet. Det kan också betyda att artiklar fallit bort som egentligen varit 

relevanta för ämnet. 
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Då författarna har begränsade kunskaper i statistik har svårigheter i bedömningen 

av de statistiska metoder, som de kvantitativa artiklarna använt sig av, förekommit. 

En stryka med denna litteraturstudie är att båda författarna läst och granskat 

artiklarna individuellt och gemensamt då det underlättat översättningen och 

språkförståelsen av de engelska artiklarna och på så sätt kommit fram till 

ömsesidiga konklusioner. Två av artiklarna var utförda av samma författare, men 

valdes ändå att tas med i studien då de svarade mot syftet och bedömdes ha hög- 

(I) kvalitet. Många artiklar har små fokusgrupper, därför kan det vara svårt att 

generalisera resultaten. 

 

Vid bedömning av artiklarnas vetenskapliga kvalitet har etiska resonemang varit 

av stor vikt och nödvändigt för att kunna bedömas vara av hög kvalitet. Forsberg 

& Wengström (2003) menar att etiska överväganden är ett krav som bör göras på 

alla vetenskapliga studier (s. 140). I flera välskrivna studier där fokusgrupper 

använts har etiskt resonemang varit bristfällig vilket gjort att de inte kunnat 

bedömas till hög- (I) kvalitet. Skillnader i sjukvården i olika delar av världen 

måste beaktas, studier som är gjorda i USA och Australien kan ha en annan 

utformning av sjukvården än i Norden. De kulturella skillnaderna i olika delar av 

världen är även det ett observandum. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa faktorer som kan vara av betydelse 

för kvinnor som drabbats av bröstcancer före 65 års ålder. Denna kunskap kan i sin 

tur vara av stor betydelse för vårdpersonal som dagligen möter kvinnor som 

drabbats av bröstcancer för att på ett bättre sätt förstå och kunna möta deras behov 

så att de upplever en bättre livssituation. Faktorer som visade sig vara av betydelse 

för kvinnor som drabbats av bröstcancer var: upplevelser av att förlora fotfästet, att 

se en inre styrka, kvinnans copingförmåga, behov av tillgänglighet från 

sjuksköterskan och stödet och informationens betydelse. 

 

Kvinnorna beskrev en förändring från ett tillstånd av hälsa till ett tillstånd av 

sjukdom under kort tid. De satt fast i en känslomässig berg-o-dalbana där chock 

och rädsla för att dö var stor. Den emotionella inverkan av diagnosen påverkade 

förmågan att ta ställning, de var för överväldigade och rädda vilket övermannade 
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dem och påverkade deras beslutsförmåga (Boehmke & Dickerson, 2006; Coward 

och Kahn, 2005; Lacey, 2002). Vissa människor är mer sårbara än andra och 

reagerar med starka stress- eller krisreaktioner på händelser som andra upplever 

som hanterliga eller till och med bagatellartade (Bunkholdt, 2004, s. 276). Alla 

reagerar olika på en cancerdiagnos, sjuksköterskorna bör därför individuellt 

bedöma kvinnornas behov av de olika insatser som kvinnorna behöver (jmf. 

Thorsén, 1997, s. 253-259). Antonovsky menar att individer med stark känsla av 

sammanhang (KASAM) har större förmåga att klara av svåra påfrestningar än 

individer med svag känsla av sammanhang (Forsberg & Wengström, 2003, s. 106). 

Det innebär att en del kvinnor med lägre KASAM behöver mer insatser från 

sjukvården än kvinnor med högre KASAM (jmf. Carlsson, 2007, s. 70).  

 

Många kvinnor i studierna såg sig själva som överlevare och kämpar. När hotet 

mot kvinnornas självidentitet blev stort letade de inom sig för att finna styrka till 

att uthärda behandlingen. Några kvinnor fann stöd genom bön eller inom deras 

religiösa omkrets (Boehmke & Dickerson, 2006; Coward & Kahn 2005). Vissa 

människor hanterar svårigheter genom att söka stöd hos andra och tala om 

problemen, medan andra håller sina bekymmer för sig själva. De olika 

copingstilarna beror på bland annat personlighetsdrag. Copingstrategi är vad 

individen specifikt gör för att hantera situationen. Problemfokuserad coping är när 

individen försöker hantera situationen aktivt till exempel genom att söka 

information. Emotionsfokuserad coping är när individen försöker dämpa de 

känslomässiga reaktionerna i situationen till exempel genom att förneka 

situationen (Carlsson, 2007, s. 43). Sjuksköterskan bör vara medveten om 

skillnaden när kvinnan förnekar sjukdomen i chockfasen och när hon förnekar 

situationen. Det är viktigt att läsa av kvinnornas beteende och hjälpa dem som 

förnekar situationen genom att tillgodose henne med resurser till bättre 

livskvalitet.  

 

Anmärkningsvärt var studien av Henderson, Gore, Lane Davis & Condon från 

2003. Den redovisade att afro-amerikanska kvinnor använde copingresurser som 

tro och spiritualitet. De undvek negativa personer vilket gjorde att de kunde 

bibehålla en positiv attityd gentemot sjukdomen.  
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Tro fungerar som en grund för styrka och hopp. Tro och spirituellt stöd från andra 

är viktigt för hanteringen av sjukdomen, behandlingen och vid återfall (jmf. Bond 

Sutton & Erlen, 2006). Patienter bär med sig egna värdesystem, föreställningar och 

beteendemönster som alla är präglade av egna erfarenheter. Etiska värderingar ser 

till att vårdarbetaren har en kulturrelativistisk öppenhet och betraktar alla kulturer 

med en kritisk hållning, där yrkesetik och kunskaper om allmän etik finns i 

centrum (Hanssen, 1998, s. 39). Det är betydelsefullt för kvinnan att 

sjuksköterskorna kan tillgodose deras religiösa behov, till exempel att se till så att 

de kan tala med en präst eller bara att kunna prata med sjuksköterskan på ett öppet 

och avslappnat sätt. Sjuksköterskan måste respektera kvinnornas 

självbestämmande och integritet under sjukdomen. 

 

Familj, vänner och kollegor fungerade som copingresurser. Genom att hjälpa andra 

kände kvinnorna att de behöll deras identitet och distraherade dem från tankar om 

ensamhet. De egenvårdsråd som de råddes till var att ta tid till sig själva där de 

kunde utföra roliga aktiviteter och ha kvalitetstid för sig själva för att minska oro 

och frustration och känna sig mindre sjuka (Aranda et al. 2006; Coward & Kahn, 

2004; Saares & Suominen, 2005). En människa med hög känsla av begriplighet 

förväntar sig att de stimuli när det kommer som överraskningar åtminstone går att 

ordna och förklara (Antonovsky, 2005, s. 44). KASAM handlar om vilka 

möjligheter vi har att finna en mening i det som sker. Trots att kvinnorna i Coward 

& Kahn från 2004 beskriver att de drabbades av en mycket allvarlig sjukdom, 

kunde de ändå förstå och ta till sig den på ett sätt som gjorde att de kunde fortsätta 

med sina liv. Det kan bero på att dessa kvinnor hade en hög känsla för 

begriplighet, vilket gjorde att de kunde förklara för sig själva deras situation som 

ledde till att de tog till sig situationen och fick en känsla av förståelse.  

 

Kvinnorna tyckte att sjuksköterskorna var speciellt viktiga, de gav stöd från 

diagnosen tills behandlingen var avslutad. De kände sig trygga i att veta att de 

kunde kontakta sjuksköterskorna om de hade frågor eller om de var oroliga för 

något (Halkett, Arbon, Scutter & Borg, 2006; Szwajcer, Hannan, Donoghue & 

Mitten-Lewis, 2004). Antonovsky menar att hälsa-sjukdom är ett tillstånd med 

svårt sjuk och fullständigt frisk som motpoler. Arbete baserat på den salutogena 

modellen går ut på att föra alla människor så nära den friska polen som möjligt 
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(Bunkholdt, 2004, s. 293). I omvårdnadsarbetet är det viktigt att kvinnorna får 

känna sig så normala och friska som möjligt och att sjuksköterskan hjälper dem 

uppnå denna känsla. För att kvinnan ska kunna våga lita på sjuksköterskan samt 

känna en trygghet i deras möte är det första mötet mellan dem viktigt. Det är då 

som relationen etableras. Oro kan lindras genom att finnas hos kvinnan och på så 

sätt ge henne ökat välbefinnande och trygghet. 

 

Hotet mot kvinnornas självidentitet gjorde att de sökte stöd och information runt 

omkring sig och när de ställdes inför behandlingsalternativ fick de stöd från familj 

och vänner, vilket gjorde att stressen minskade. Närstående med egna erfarenheter 

av bröstcancer var viktiga (Beaver, Twomey, Witham, Foy & Luker, 2006; 

Coward och Kahn, 2005; Lacey, 2002). Familjen är en stor och viktig resurs för en 

person som lever med ohälsa/sjukdom, något som sjuksköterskan verkligen bör 

beakta (jmf. Wright, Watson & Bell, 2002, s. 83). En del av deltagarna sökte bara 

positiv information och undvek kalla fakta då det orsakade rädsla. Närstående 

sökte och delgav positiv information. I början av sjukdomen var 

informationsbehovet stort, men det minskade med tiden (Loiselle, Lambert & 

Cooke, 2006). Då muntlig information ofta är ofullständig, kan vara svår att förstå 

och glöms bort, är skriftlig information ett viktigt komplement. Detta ökar 

kunskapen, förståelsen, compliance och ger ett bättre behandlingsresultat (Rydén 

& Stenström, 2000, s. 135-139). Patienter vill ha information från sjukvårdens 

personal och frågar ofta själva (jmf. Carlsson, 2007, s. 122). Det är av stor 

betydelse att sjukvårdspersonalen finns tillgänglig och har uppdaterad information 

om kvinnans situation och behandling. 

 

En del kvinnor däremot ansåg att de fått för lite information om stödgrupper och 

psykologer (Lacey, 2002). Denna känsla kan bero på att utbudet av stödgrupper 

var för få, svåra att tillgå eller informationen om att de fanns inte kunde tas upp av 

kvinnan på grund av för mycket information runt sjukdomen. Det kan leda till att 

kvinnorna upplever en större ensamhet i deras sjukdom, något som 

sjuksköterskorna lätt kan avhjälpa genom sina kontakter med andra instanser i 

vården. Det är viktigt att göra dem uppmärksamma på att de inte är ensamma med 

sin sjukdom så att de kan ta del av andras upplevelser samt dela med sig av sina 

egna.  
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Det sociala stödet i gruppen är betydelsefullt genom att de träffar andra kvinnor i 

samma situation och kan få svar på frågor som de själva inte kunnat formulera 

(jmf. Carlsson, 2007, s. 124-126). Sjuksköterskan kan stödja på många sätt, genom 

att underlätta, uppmuntra och vara närvarande. Enkel information anpassad till 

patientens nivå kan underlätta avsevärt. Det är centralt att se det friska hos 

kvinnan. Ibland är den viktigaste stödjande funktionen att vara närvarande (jmf. 

Beck-Friis & Strang, 2000, s 378-379). Sjuksköterskan har en viktig roll i att 

genom information och stöd ge viss kontroll över situationen, minska osäkerheten 

och göra kvinnorna mer delaktiga i sina beslut.  

 

Man ska ha individuella mål för varje patient, där man utgår ifrån ett huvudmål, 

med kortare delmål. Dessa ska tas fram tillsammans med patienten och vara 

realistiska/möjliga att uppnå och vara mätbara (jmf. Klang Söderkvist, 2001, 

s.143-145). De kvinnor som fick sätta upp delmål och mål som de kunde nå för att 

kunna klara av fysisk aktivitet, stress och utmattning gjorde att de fick bättre 

självförtroende då de uppfyllde målen (Cimprich et al. 2005). 

 

När kroppsuppfattningen förändrats är det viktigt att personalen bedömer 

patientens upplevelse av vad som hänt. Realistisk uppmuntran behövs hela tiden 

(jmf. Bailey & Clarke, 1992, s. 310-311). Omvårdnadsarbetet syftar till att främja 

hälsa och ge välbefinnande genom att bemöta kvinnorna på ett sätt som respekterar 

kvinnans självbestämmande och självständighet. Utgångspunkten är att hjälpa 

kvinnan att må så bra som möjligt (jmf. Carlsson, 2007, s. 67). 

Konklusion 

Syftet med studien var att belysa faktorer av betydelse för att kvinnor som 

drabbats av bröstcancer före 65 års ålder ska kunna hantera sin livssituation. 

Kvinnorna såg inom sig en styrka som hjälpte dem att klara av situationen. Det var 

svårt för dem att fatta beslut om bland annat behandlingar, men med hjälp av stöd 

från familj, stödgrupper och sjukvårdspersonal underlättades beslutet. Stöd och 

information är grundläggande när det gäller omvårdnaden av kvinnor med 

bröstcancer men även kvinnornas egna copingresurser behövdes. Genom att 

sjuksköterskorna hade god kontakt med kvinnorna kände de sig trygga och i 

kontroll över situationen. 
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Kvinnor med bröstcancer genomgår en livsförändring. Det är av stor betydelse att 

all sjukvårdspersonal får adekvat utbildning för att kunna bemöta dessa kvinnor på 

bästa sätt. Sjukvården kan förbättras genom att utöka informationen om 

sjukdomen för kvinnorna då det kan leda till att de får en mer positiv syn på deras 

bemötande. Det är viktigt att vården är långsiktig och inte bara akut. Genom att 

belysa kvinnans situation och hur deras dagliga liv med bröstcancer är, är det 

författarnas förhoppning att förståelsen ökar för hur viktigt det är att kvinnans och 

familjens behov tillgodoses.  

I framtida forskning vore det intressant att undersöka om copingsstrategier är olika 

i olika länder, finns det någon skillnad i hur kvinnor med bröstcancer i andra 

länder mår jämfört med kvinnor i Sverige och vad kan det bero på.  
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Bilaga 1 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet med kvantitativ metod (enligt 
SBU/SSF, nr 3, 1999, s. 39 och nr 4, 1999, s. 48). 

 
 I = HÖG KVALITET II = MEDEL III = LÅG KVALITET 
RCT Större välmonitorerad 

multicenterstudie med 
adekvat beskrivning av 
protokoll, material och 
metoder inklusive 
behandlingsteknik. 
Patientmaterialet tillräckligt 
stort för att besvara 
frågeställningen.   

 
 
 
- 

Randomiserad studie med för få 
patienter och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig 
statistik styrka. Bristfälligt antal 
patienter, otillräckligt beskrivet eller 
stort bortfall. 

CCT Väldefinierad frågeställning, 
tillräckligt antal patienter och 
adekvata statistiska metoder. 

 
- 

Litet antal patienter, tveksamma 
statistiska metoder.  

R Retrospektiv studie. Stort 
konsekutivt patientmaterial 
väg beskrivet och analyserat 
med adekvata statistiska 
metoder (t.ex. 
multivariansanalys, 
fallkontrollmetodik etc.). 
Lång uppföljningstid. 

 
 
- 

Begränsat patientmaterial otillräckligt 
beskrivet, alltför kort uppföljning eller 
inadekvata statistiska metoder.  

 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet med kvalitativ metod (enligt 
SBU/SSF, nr 3, 1999, s. 39). 

 
 I = HÖG KVALITET II = MEDEL III = LÅG KVALITET 
K Väldefinierad frågeställning. 

Relevant och tydligt 
beskrivet urval. Tydligt 
beskriven datainsamling och 
analysmetod. Logiskt och 
begripligt beskrivna 
tolkningar och slutsatser. 
God kommunicerbarhet och 
replikerbarhet. 

 
 
 
 
- 

Vagt definierad frågeställning. 
Otydligt beskrivet urval. Otillräckligt 
beskriven datainsamling och 
analysmetod. Vagt beskrivna 
tolkningar och slutsatser. Oklar 
kommunicerbarhet och replikerbarhet. 

 

 

 



  

Bilaga 2. 

Artikelgranskningsmall Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & 

Pejlert, A. (1999). Reviderad av författarna. 

 

Artikel nr:…………. Granskare:………………………………………….. 

Författare:…………………………………………………………………………..

…………….…………………………………………………………………………

………………………............................................................................................... 

Titel:…………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………................................................................................ 

Årtal:………......Tidskrift:………………………………………………………… 

 

Land där studien utfördes:……………………………………………………..... 

Typ av studie:    Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Resultatmått 

1. Studien handlar om kvinnor som drabbats av bröstcancer och deras behov av 

omvårdnad □ 

2. Studien handlar sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder till kvinnor som drabbats 

av bröstcancer   □ 

 

Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □ 

Motivering:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………….................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

 

 

 



  

KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………................................................................... 

 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                □             Intervention        □ 

                           Annan                       □...................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □         Prospektiv          □ 

                            Randomiserad          □             Kontrollerad       □ 

                            Intervention             □             Annan                 □................ 

 

Studiens omfattning:  Antal försökspersoner (N):……….. Bortfall (N) ………… 

Tidpunkt för studiens genomförande?.............................Studiens längd……………  

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?  Ja            Nej   

Är perspektiv/kontext presenterade?  Ja            Nej   

Finns ett etiskt resonemang?   Ja             Nej   

Urval relevant?    Ja             Nej   

Är försökspersonerna väl beskrivna?  Ja             Nej   

Är metoden tydligt beskriven?  Ja             Nej   

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat? Ja             Nej   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt? Ja             Nej    

 



  

Kvantitativa studier  

Är metoden tydligt beskriven?   Ja □ Nej □ 

Är instrumenten valida?   Ja □ Nej □ 

Är instrumenten reliabla?    Ja □              Nej □ 

Är urvalsförfarandet beskrivet?  Ja □              Nej □ 

Är urvalet representativt?    Ja □              Nej □ 

Presenteras bortfallet; storlek och orsak?   Ja □ Nej □ 

Är perspektiv/kontext presenterade?   Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod?    Ja □ Nej □  

Interventionen beskriven   Ja □ Nej □  

Etiskt resonemang   Ja □ Nej □ 

Giltighet; är resultaten logiska, begripliga,  

i överensstämmelse med verkligheten, fruktbart/nyttigt? Ja □              Nej □ 

Är resultatet generaliserbart?   Ja □              Nej □ 

 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………................... 

 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  

Kommentar..................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................



     

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/Intervention Deltagare Analysmetod Huvudresultat Studiedesign/
kvalitet 

Aranda et al. 
2006 
Australien 
 

Att undersöka 
effektiviteten av en kort 
intervention1 för att ta 
reda på de individuella 
behoven hos kvinnor med 
långt framskriden 
bröstcancer där man ville 
finna nyckelteman för att 
tillgodose relevant 
information och påverka 
egenvården i relation till 
symptom och ge rätt stöd. 

Man skickade brev samt ringde till 
deltagarna. 46 kvinnor var i 
kontrollgruppen och 59 i 
interventionsgruppen. 
Interventionsgruppen fick träffa 
sjuksköterskor vid ett möte där de 
diskuterade deras situation, vid ett 
andra möte ringdes kvinnorna i 
interventionsgruppen upp. 
Kvinnorna i kontrollgruppen fick 
adekvat vård som vanligt. 
Instrumenten som användes var: 
EORTC QLQ-302, SCNS3. 

Kvinnor, 18 år 
och äldre.  
N= 172, 
bortfall = 39 
%, 
bortfallsanalys 
gjord.  
Engelsk-
språkig, 
tillgång till 
telefon. 

T-test, chi-
square-test. 

De vanligaste frågorna som förekom i 
interventionsgruppen vid det första mötet 
var tankar om familjen, 
behandlingsrelaterade frågor, utmattning 
och sömnsvårigheter, smärta, ekonomiska 
frågor och saknad av självständighet. Vid 
det andra mötet, där deltagarna i 
interventionsgruppen ringdes upp 
rapporterades att de använt sig av all 
egenvårdsstrategi som de blivit rådda till 
vid det första mötet.  
Ingen signifikant skillnad mellan 
interventionsgruppen och kontrollgruppen 
när det gällde de psykologiska behoven 
påvisades.  

RCT-I 

                                                 
1 En förändring som man vill utvärdera. 
2 European Organization of Research and Treatment of Cancer Quality of Life Q-C 30. Frågeformulär bestående av 30 frågor. 
3 Supportive care needs survey. Frågeformulär bestående av  50 frågor. 

B
ilaga 3. Ö

versikt av resultatdelens analyserade litteratur 



     

Beaver et al. 
2006 
Stor-
britannien 
 

Att utvärdera en 
telefonintervention ledd 
av bröstcancer-
sjuksköterskor, som 
riktades till att tillgodose 
kvinnors behov av 
information vid 
bröstcancer. 

1 interventionsgrupp, 1 
kontrollgrupp. Kontrollgruppen fick 
sedvanlig vård och 
interventionsgruppen fick sedvanlig 
vård samt telefonkontakt vid två 
tillfällen, efter 2 månader (Tid 1) 8-
12 månader efter diagnosen (Tid 2). 
Semi-strukturerade intervjuer. De 
kodade och tog ut kategorier och 
teman från det kvalitativa värdena. 
Likert type scale, STAI4, GHQ-125. 

Kvinnor, 32-
84 år. 
Vid tid 1 N= 
135, Vid tid 2 
N= 127, ingen 
bortfallsanalys 
gjord. 

Chi-square-test Resultatet visade att interventionsgruppen 
påvisade färre kroppsliga problem vid tid 
2 och det var större chans att de hade fått 
deras informationsbehov tillgodosedda än 
bland kvinnorna i kontrollgruppen. Det 
var troligare att kontrollgruppen använde 
sig av media för att få information medan 
kvinnor i interventionsgruppen mest 
använde sig utav bröstsjuksköterskorna. 
Det var ingen större skillnad mellan 
grupperna när det gällde psykisk ohälsa.  

CCT-I 

Boehmke & 
Dickerson. 
2006 
USA 
 

Att få bättre förståelse för 
de vanligaste tankarna 
och erfarenheter som 
kvinnor med bröstcancer 
stöter på. 

Kvalitativ studie med öppna frågor, 
intervjuer bandades. 

Kvinnor, 33-
68 år. 
N= 30, 
bortfall= 0 %. 

Innehållsanaly
s6 enligt den 
hermeneutiska 
cirkeln 
gjordes. 

Fyra teman upptäcktes; 
* Förändrad hälsa från en dag till den 
andra. * Det forna jaget försvinner. * 
Värdering av sjukdomen. * Att närma sig 
framtiden – vad nu? 

K-I 

Cimprich et 
al.  
2005 
USA 
 

Utveckla och utvärdera 
Taking Charge: ett 
självhjälpsprogram 
designad att hjälpa 
kvinnor att uppnå en 
framgångsrik övergång 
till överlevnad efter 
bröstcancer-behandling. 

Pilotstudie gjord tidigare. Kvinnorna 
valdes slumpmässig ut till två 
grupper, en interventionsgrupp, som 
fick följa självhjälpsprogrammet och 
en kontrollgrupp.  

Kvinnor, 34-
66 år, M= 48 
år, N=49, 
bortfall= 7 %, 
bortfallsanalys 
gjord. 

Deskriptiv 
statistik 

Resultaten visade att 
interventionsgruppen fann programmet att 
vara tidsenligt, relevant och hade en hög 
användbarhet när det gäller att hantera 
bekymmer som följer efter 
bröstcancerbehandling. Utvärderingen 
visade att programmet var 
användningsbart. 

RCT-I 

                                                 
4 State-Trait Anxiety Inventory. Frågeformulär bestående av 40 frågor som mäter oro. 
5 General Health Questionary. Frågeformulär bestående av 12 frågor som undersöker psykologiska svårigheter som oro och depression. 
6 Avser att studera erfarenheter och upplevelser på ett textnära sätt. 



     

 
Coward & 
Kahn. 
2005 
USA 
 

Att undersöka, under en 
längre tid, de levda 
erfarenheterna av att hitta 
sig själv hos 14 kvinnor 
som nyligen 
diagnostiserats med 
bröstcancer. 

Fenomenologisk teori. Intervjuer vid 
tre tillfällen, före stödgruppen, efter 
stödgruppen och 5 månader senare. 
90 minuters träffar. Två grupper, en 
kontrollgrupp som träffade allmänna 
stödgrupper och en 
interventionsgrupp som träffade 
teoribaserade att hitta sig själv 
stödgrupper. 

Kvinnor, 31-63 år, 
Medelålder=49 år. 
N=14, bortfall 0 %. 

Innehållsanalys. Att förlora den personliga upplevelsen av bra 
hälsa och rädslan för att dö i cancer tvingade 
kvinnorna att leta inom sig och runt omkring 
för att få stöd och information. Att knyta an 
till andra kvinnor med bröstcancer ledde till 
att flera av hindren de hade inom sig minskade 
vilket förde med sig välbefinnande, en vilja att 
förändra prioriteterna i livet och en ökad 
uppskattning av stödjande människor i 
omgivningen och livet i sig.  
Man fann ingen större skillnad mellan de båda 
grupperna. 

K-I 

Coward & 
Kahn.  
2004 
USA 
 

Att beskriva erfarenheten 
av att återfå och kunna 
bibehålla själslig jämvikt 
under en 14-månaders 
period hos kvinnor som 
nyligen fått diagnosen 
bröstcancer. 

Vid en större studie tillfrågades 
kvinnor om de ville delta i en studie 
som undersökte deras upplevelser. 
Fenomenologisk metod. Berättande 
frågor. Insamlades vid tre tillfällen. 
Spelades in på band och överfördes 
ordagrant till text. 30-60 minuters 
intervjuer. 

Kvinnor, 40-71 år, 
Medelålder = 54,5 
år. N= 10, bortfall 
= 0 % 

Fenomenologisk 
analys7. 

Själslig ojämnvikt beskrevs som rädsla för att 
dö och en känsla av ensamhet i kampen att 
hålla kvar sin identitet. Ojämnviken gjorde att 
kvinnorna sökte efter information och stöd 
från andra människor och sökte inom sig efter 
livsvärderingar.  
Många kvinnor deltog även i att stödja andra 
kvinnor. 

K-I 

                                                 
7 Analysmetoden syftar till att beskriva och förklara det som framträder och på vilket sätt (Forsberg & Wengström, 2003, s. 149) 



     

 
Hack et al. 
2003 
USA 
 
 

Att undersöka effekten av 
att erbjuda kvinnor att 
lyssna på en inspelning av 
deras första samtal med 
läkare om adjuvant 
behandling. 

Dubbel-blind-studie. Instrumenten 
som användes var: Control 
Preference Scale, the Patient 
Perceptions Scale, the Audiotape 
Use, Satisfaction Questionnaire, 
Informed Communication Scale, 
POMS8, FACT-B9. Kvinnorna 
placerades i 4 olika grupper: 1; 
träffen spelades inte in, 2; träffen 
spelades inte in, men kvinnan fick 
inte med sig bandet, 3; träffen 
spelades in och kvinnan fick med sig 
bandet hem, 4; träffen spelades in 
och kvinnan fick välja om hon ville 
ta med sig bandet hem. 

Kvinnor, 18 år och 
äldre.  
N= 670, bortfall= 6 
%, bortfallsanalys 
gjord. 

T-test Patienterna som fått träffen inspelad och tagit 
med sig bandet värdesatte inspelningen högt, 
uppfattningen om att ha blivit informerade om 
bieffekterna var god. Grupperna som fått 
bandet med sig jämfördes med grupperna som 
inte fick bandet med sig och ingen signifikant 
skillnad påvisades efter 12 veckor.  

RCT-I 

Halkett el al. 
2006 
Australien 
 

Att undersöka patienters 
perspektiv av rollen hos 
bröstcancer-
sjuksköterskor. 

Deskriptiv, fenomenologisk metod. 
Intervjuer spelades in på band och 
överfördes ordagrant till text.  

Kvinnor, 39-77 år, 
Medelålder = 59 år. 
N= 18, bortfall= 0 
%.  
Engelskspråkig. 

Innehållsanalys 
enligt 
hermeneutisk 
metod10. 

Kvinnorna tyckte att sjuksköterskorna var 
speciellt viktiga, de gav stöd från diagnosen 
tills behandlingen var avslutad. 
Sjuksköterskorna underlättade 
kommunikationen genom deras medvetenhet 
av kvinnornas behov av tillgänglighet, stöd 
och praktisk information. Kvinnorna kände sig 
trygga och säkra med sjuksköterskorna.  

K-I 

                                                 
8 Profile of mood-states. Frågeformulär bestående av 65 frågor som mäter generella känslomässiga förändringar.  
9 Self-report messure developed to asses the quality of life. Frågeformulär bestående av 36 frågor. 
10 Analysmetoden försöker etablera ett sammanhang och en mening i det människor gör (Forsberg & Wengström, 2003, s. 149) 



     

 
Henderson 
et al. 
2003 
USA 
 

Att undersöka hur afro-
amerikanska kvinnor 
klarar av att leva med 
bröstcancer.  

Deskriptiv studie. Innan studien 
påbörjades undersöktes det om det 
fanns bias för att data skulle samlas 
in på ett objektivt sätt. 
Semistrukturerade grupper 
intervjuades, 1,5 – 2 timmar. 
Intervjuerna spelades in på band och 
överfördes ordagrant till text. 
Kvinnorna delades in i sex 
fokusgrupper med 10-12 kvinnor i 
varje grupp. 

Kvinnor, 35-75 år, 
Medelålder = 52,36 
år.  
N= 66, bortfall = 0 
% 

Innehållsanalys.  Afro-amerikanska kvinnor förlitade sig på sin 
spiritualitet och bön. Stödjande nätverk så 
som familj, vänner samt stödgrupper 
användes. De undvek att umgås med negativa 
människor och försökte bibehålla en positiv 
inställning. Kvinnorna uttryckte en önskan om 
kulturellt inriktade stödgrupper. 

K-I 

Lacey 
2002 
USA 
 
 

Att undersöka de levda 
erfarenheterna hos 
bröstcancerpatienter som 
använde sig av bestämda 
stödmål under tre faser av 
sjukdomen. 

Deskriptiv, fenomenologisk metod. 
Beskriver en detaljerad analys av de 
medvetna, levda erfarenheterna 
retrospektivt. 
Intervjuerna bestod av 6 frågor, 30-
75 minuter, spelades in på band och 
överfördes ordagrant till text. 

Kvinnor, 38-65 år, 
Medelålder = 54,3 
år.  
N=12, bortfall = 0 
%. 

Innehållsanalys. 6 teman upptäcktes; * Att vara för stressad 
och överväldigad för att kunna fatta ett beslut 
till en början * En inre känsla av att snabbt 
vilja bli av med cancern * Att tro på åsikter 
och råd från läkare angående vårdbeslut * 
Värdesätta vikten av familj och vänners stöd i 
beslutstaganden * Finna att sjuksköterskor var 
otillgängliga eller o-involverade i det tidiga 
ställningstagandet * Saknaden av en 
multidisciplinär närvaro. 

K-II 

Loiselle et 
al. 
2006 
Kanada 
 

Att undersöka 
handhavandet av 
information bland kvinnor 
som är nydiagnostiserade 
med bröstcancer och att 
undersöka deras kontakt 
med andra och vad 
följderna blev av 
hanteringen av 
informationen. 

Semistrukturerade intervjuer, öppna 
frågor, 4 deltagare spelades in på 
band medan de övrigas svar skrevs 
kortfattat ner på papper och 
fullgjordes omedelbart efter intervjun 
för att minska risken för bias. 90 
minuter, individuella intervjuer.  

Kvinnor, 43-88 år. 
N= 12, bortfall = 0 
%. 

Latent 
innehållsanalys. 

Tre större teman hittades i undersökningen; * 
Cancer-relaterade utlösare, vilket ledde till att 
kvinnan sökte efter information, * 
Känslobetonade och beteenderelaterade 
reaktioner på informationen, * Hanteringen av 
informationen ledde till en känsla av lugn, 
hopp, stöd eller oro. Deltagarna berättade att 
processen att ta till sig information ständigt 
pågår. 

K-I 



     

 
Saares & 
Suominen. 
2005 
Finland  
 

Att få förståelse för 
omvårdnaden av 
bröstcancerpatienter inom 
korttidsvården. 

Pilotstudie gjord tidigare. 
Semistrukturerade intervjuer två 
månader efter operation, 45-90 
minuter. 

Kvinnor, 30-64 år. 
N=8, bortfall = 0 
%. 

Innehållsanalys. Omvårdnaden indelades i tre faser;  
* Sjukdomsfas * Omvårdnadsfas 
* Aktuell fas.  
Omvårdnaden som var av vikt var information 
om sjukdomen, och behandling samt stöd från 
släkt, vänner och sjuksköterskor. 

K-II 

Sabo et al. 
2007 
Kanada 
 

Att undersöka hur: 
1. kvinnorna uppfattar 
deras roll i 
beslutsprocessen vid 
diagnosen. 
2. mäta graden av 
tillfredsställelse relaterat 
till deras beslut om 
cancerbehandlingen. 

Telefonintervjuer. 4-points Likert 
scale, PCA11, Ja/Nej frågeformulär,  

Kvinnor, 18 år och 
äldre. 
N= 1117, bortfall= 
45 %, ingen 
bortfallsanalys 
gjord. 

T-test, chi-
square-test, 
Logistic 
regression- 
analys. 

Resultatet visade att kvinnorna hade 
benägenhet för att ta till sig beslut som 
handlade om cancer på samma sätt som andra 
hälsorelaterade beslut. Kvinnorna föredrog en 
aktiv, samarbetande roll än en passiv roll. 88,1 
% av kvinnorna upplevde sig vara 
tillfredsställda/mycket tillfredsställda av deras 
val av behandling t. 83,6 % upplevde sig 
nöjda med informationen och stödet vid deras 
beslut.  

R- II 

                                                 
11 A Principal Component Analysis. 



     

Samarel et 
al. 
2002 
USA 
 

Att utvärdera om kvinnors 
oro, välmående, humör, 
ensamhet, kvalitet i 
relationer med andra, 
påverkas annorlunda 
beroende på vilket stöd 
som ges och sättet att ge 
information på. 

Trettonmånaders tre-fas-intervention. 
experimentgrupp fick stöd, 
individuellt per telefon, personligt 
och i grupp, kontrollgrupp 1 fick 
stöd, individuellt per telefon och i 
grupp, kontrollgrupp 2 fick 
information per E-post. VAS-W12, 
EWBS-skala13, POMS-skala14, RCS-
skala15, Likert-scale, UCLA-skala16.  

Kvinnor, 30-83 år 
Medelålder = 53,8 
år.  
N=183, bortfall= 
31,7 %. 
Bortfallsanalys 
gjord. 

MANOVA, 
ANOVA, 
Kruskal-Wallis 
test, Scheffe, 
Mann-Whitney 
test 

Fas 1. Experimentgruppen och grupp 1 
påvisade ingen skillnad när det gällde oro och 
humörsförändringar, men grupp 2 påvisade 
mer oro och humörsförändringar. Fas 2. Det 
påvisades ingen skillnad i välmående eller oro 
mellan grupperna. Men när det gällde 
ensamhet och relationskvalitet påvisades 
skillnader då grupp 2 kände sig mer ensamma 
och upplevde en sämre relation än 
experimentgruppen och grupp 1. Fas 3. 
Påvisade grupperna ingen skillnad i 
välmående, men i ensamhet och 
humörsförändringar skiljde grupp 2 sig från de 
andra grupperna. Relationskvalitet upplevdes 
vara på samma sätt i alla grupper.  

RCT-II 
 

Szwajcer et 
al. 
2004 
Australien 
 

Att utvärdera hur BCN 
tillgodoser kvinnors 
behov av information och 
stödgrupper då de 
drabbats av bröstcancer. 

21-frågorsformulär. 5-point Likert-
scale, Wilcoxon17. 

Kvinnor, 37-91 år, 
Medelålder =63 år. 
N=63, bortfall = 20 
% Bortfallsanalys 
gjord. 
Engelskspråkig. 

Chi-square. 70 % av kvinnorna hade kontakt med BSN 
före operation. 90 % rapporterade kontakt 
post-operativt. 90 % hade bibehållen kontakt 
efter utskrivning. 14 % ville ha mer kontakt. 
86 % rapporterade bibehållet stöd från 
omgivningen. Familjen var det viktigaste 
stödet.  

R-II 
 

                                                 
12 Visual Analoge Scale- Worry. 
13 Existential Well-Being-scale. Frågeformulär bestående av 10 frågor. 
14 Profile of mood-states. Frågeformulär bestående av 65 frågor som mäter generella känslomässiga förändringar. 
15 The Relationship Change Scale. 
16 Loneliness-scale version 3. Frågeformulär bestående av 20 frågor. 
17 A non-parametic summed ranks test. 



     

 
Ödling et al. 
2002 
Sverige 
 

Att beskriva 
sjuksköterskornas åsikter 
av behovet av stöd och 
omvårdnad som kvinnor 
och deras närstående 
behöver i samband med 
bröstcanceroperation, 
samt deras eget behov av 
stöd på avdelningen. 

Semistrukturerade intervjuer, 
inspelades, och överfördes ordagrant 
till text. 

Kvinnor, 21-61 år, 
Medelålder =40 år. 
N=31, bortfall= 0 
%. 

Innehållsanalys Resultatet presenterades i två delar;  
* Vilka patientens behov var enligt 
sjuksköterskan. Fem teman identifierades – 
Behovet av; att prata, - information, - fysisk 
omvårdnad, - kontakt, - utbildning. 
* Hur sjuksköterskan tillgodosåg kvinnornas 
och närståendes behov. De beskrev 
självupplevda situationer där de talat med 
patienter, hur de hade kunnat tala med 
patienterna och hur de trodde att patienterna 
upplevde deras samtal.  

K-I 

 



     

B
ilaga 4. Innehållsanalys 

 
Kondenserad meningsenhet Subkategori Kategori 
Förändring av hälsa till sjukdom Känslomässiga upplevelser under sjukdomen  
Känslomässig berg-o-dalbana   
Överväldigade   
Känsla av skräck och fruktan   
Hot mot självidentiteten   
Högre nivå av oro och rädsla   
Saknad av självständighet   
Själslig ojämvikt – chock, rädsla och ensamhet  Upplevelser av att förlora fotfästet 
Svårt att ta beslut   
Ekonomiska frågor   
Tankar om familj   
Känslomässig effekt påverkade ställningstagandet   
Smärta Påverkan på dagligt liv under sjukdomen  
Sömnsvårigheter   
Kroppen misslyckats   
Utmattning   
   
Överlevare, kämpar Vilja att leva  
Letade inom sig för att finna styrka   
Vilja att bli av med cancern   
Leva för barn och familj   
Leva en dag i taget   
Sökte sig till andra med cancer Sökte sig till människor med liknande 

erfarenheter 
 

   
Närstående med liknande erfarenheter   
Övergång till överlevnad Förhållningssätt till situationen  
Tillfredsställda i deras val  Att se en inre styrka 



     

Kände sig i kontroll   
Acceptera cancern   
Realistiskt förhållningssätt   
Aktiv samarbetande roll   
Positiv inställning   
Balansera livssituationen   
Bibehållen självkontroll   
Bättre självförtroende   
Säkra på sig själva   
Spiritualitet och bön Religionens betydelse  
   
Närstående som copingresurser Copingresurser  
Onkologteam och kirurg som resurs   
Egenvårdsstrategier Copingstrategier  
Kognitivt eller emotionellt beteende   
Råddes till ökad familjekommunikation, 
träningsprogram, tid till sig själva, kvalitetstid för att 
minska oro och frustration 

 Kvinnans copingförmåga 

Undvek negativa människor   
Hade positiv inställning   
Hålla kvar sin identitet   
Minska panik och ensamhet   
Hjälpa andra - bibehållen identitet   
Förändrade värderingar   
   
Sjuksköterskorna var speciellt viktiga Sjuksköterskornas betydelse  
Underlättade kommunikationen genom tillgänglighet   
Med sjuksköterskorna kände de sig säkra och trygga   
Stressen minskade   
Kände en tröst i kontakten   



     

Hjälp till andra tjänster  Behov av tillgänglighet från sjuksköterskan 
Tillgång till stöd efter operation   
Första mötet – god relation   
Omvårdnaden upplevdes positivt Omvårdnadsbehov  
Behov att få prata, information, fysisk omvårdnad, 
kontakt och utbildning 

  

Frågor i dagligt liv, oro, framtid och familj   
   
Närstående det viktigaste stödet Stödet runt kvinnan  
Ovärderligt stöd och information från personal   
Kontakt med stödgrupper   
Stödjande nätverk   
Delade erfarenheter hos närstående och andra kvinnor   
Informationen var till stor hjälp   
Information från läkare och media Informationskällor Stöd och informationens betydelse 
Information från bröstcancersjuksköterskor   
Närstående drivande i informationssökandet   
Läkare experter - överlåta beslutstagandet   
Bandinspelning – ett sätt att ge information   
Dåligt refererade till stödgrupper   
Opersonlig/personlig information   

 
 
 


