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Abstrakt 

Bakgrund: Bröstcancer är en diagnos som drabbar kvinnor världen över. Riskfaktorer 

påtalar att alltfler kvinnor förväntas insjukna av denna diagnos.  Statistiken visar att 

kvinnans möjlighet till överlevnad är varierande samt beroende av landets tillgång till 

behandlingar. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa kvinnors upplevelser 

av bröstcancerbehandling. Metod: Litteraturöversikten baserades på tolv kvalitativa 

vetenskapliga originalartiklar. Valda vetenskapliga artiklar analyserades enligt Graneheim 

och Lundmans innehållsanalys. Resultat: Resultatet påvisade att kvinnorna upplevde 

känslor som bristande medlidande, stöd samt uppmuntran till delaktighet från hälso- och 

sjukvårdspersonal vilket enligt de försvårade hanteringen av behandlingen. Kvinnorna 

förklarade dessutom att dessa faktorer skapade känslor som ångest, oro, rädsla, ilska, skam 

samt sorg över den mödosamma livsförändringen behandlingarnas bieffekter medförde. 

Trots ökade överlevnadsmöjligheter beskrev kvinnorna att försämrad självbild var 

konsekvens av behandlingen vilket enligt de ökade den sociala isolationen. Diskussion: För 

att stärka livskvaliteten samt välmående hos kvinnan är det viktigt att sjuksköterskan strävar 

efter en kvalitetsfylld relation med denne, då detta ökar möjligheten till planering av den 

personcentrerade omvårdnaden. Med stöd av Antonovskys teori kan detta sägas stärka 

kvinnas förmåga till hantering av situationen, vilket kommer stärka hennes känsla av 

sammanhang. Slutsats:  Omvårdnaden är väldigt komplex vid vård av kvinnor med 

bröstcancer. Som patientansvarig sjuksköterska är egenskaper som empati, förståelse, 

lyhördhet samt respekt väsentliga att besitta vid vård av dessa kvinnor. Samtidigt behövs 

kontinuerligt uppdaterade kunskaper hos sjuksköterskan för förbättring av vårdens kvalité. 

Författarna förespråkar därför att vidare forskning kring ämnesområdet krävs för utveckling 

av omvårdnaden samt för att skapa välbefinnande. 

Nyckelord: Behandlingar, Bröstcancer, Kvinnor, Litteraturöversikt, Personcentrerad 

Omvårdnad, Upplevelser 
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Introduktion  
Bröstcancer drabbar mer kvinnor än män, enligt World Health Organization (WHO, 2019) 

förväntas denna diagnos öka allt mer. Trots den förbättrade kunskapen och välutvecklade 

behandlingsformer dör fortfarande många kvinnor i diagnosen världen över. Att få ett 

bröstcancerbesked är väldigt påfrestande, inte bara för den diagnostiserade kvinnan men 

även för omgivningen. Oavsett vårdform eller avdelning kommer dessa kvinnor vara i 

behov av mycket omvårdnad. För att kvinnorna skall ha möjlighet till god omvårdnad med 

hög kvalité krävs kunskaper, förståelse, praktiska färdigheter, samt att vården bedrivs 

utifrån ett personcentrerat förhållningssätt (Finnström, 2011, s. 61).  

 

Bakgrund  
Epidemiologi Bröstcancer 
Bröstcancer är en elakartad tumör i bröstkörteln och är en av de vanligt förekommande 

cancerformerna i världen (Sun et al., 2017). Förändrat utseende på bröstet i samband med 

rodnad, vätskande bröstvårtor, samt knölar under armhålan kan vara symtom på 

bröstcancer hos kvinnan (Ferrari et al., 2018). Dessa symtom kan enkelt påvisas vid 

självexamination, mammografi eller i samband med klinisk undersökning (Ferrari et al., 

2018). Att fastställa bröstcancerdiagnosen är oftast väldigt svårt, ca 1,5 miljoner kvinnor 

diagnostiseras årligen. Bröstcancer är den ledande orsaken till sjuklighet och dödlighet bland 

kvinnor i Europa (Kleibl & Kristensen, 2016). Statistiken visar att 570,000 kvinnor dog på 

grund av diagnosen år 2015, år 2017 var 30 procent av alla nya cancerfall i USA bröstcancer 

bland kvinnor (Sun et al., 2017). Enligt statistiken är bröstcancer dessutom den vanligaste 

dödsorsaken bland brittiska kvinnor mellan 40–55 år (Akram et al., 2017).  

Bröstcancer är den cancerform som ökade mest i de välutvecklade länderna såsom 

Australien, USA och hela Europa (Kleibl & Kristensen, 2016). Beroende på vart i världen 

kvinnan befinner sig ser överlevnadsprognosen olika ut. Enligt WHO (2018) var den 

förväntade medellivslängden för friska kvinnor i Afrika 59,6, USA 79,8, Sydostasien 71,3, 

Europa 74,2 och Mellanöstern 70,1 år 2016. Möjligheten att överleva diagnosen i 

industriländerna är 80 procent jämfört med utvecklingsländerna som endast är 40 procent 

(Akram et al., 2017). Enligt WHO (2019) beror detta på den ständigt förbättrade hälso-och 



2 
 

sjukvården i industriländerna, där mammografi kontinuerligt utförs på invånarna i samband 

med screening för att tidigt upptäcka diagnosen. Utvecklingsländerna har inte dessa 

möjligheter på grund av de begränsade resurserna och svagheterna i deras hälso-och 

sjukvårdssystem, vilket gör att diagnosen oftast upptäcks i ett sent skede (WHO, 2019).  

Howell et al. (2014) menar att de största riskfaktorerna för att drabbas av bröstcancer är: 

ärftlighet, fetma, ökat alkoholintag, bristande motion, menopaus, menarche, sen graviditet, 

samt utebliven amning efter förlossning.  

Behandlingar vid bröstcancer  

Behandlingsformerna vid bröstcancer varierar beroende på patienten och sjukdomsstadiet. 

Vanliga behandlingar vid bröstcancer kan vara kirurgi, kemoterapi, radioterapi och 

hormonella behandlingar (Akram et al., 2017). Vid kirurgi används lumpektomi och 

mastektomi. Lumpektomi även kallat bröstbevarande kirurgi innebär att den delen av 

bröstet som är malign tas bort, medan vid mastektomi tas hela bröstet bort. Kvinnor får 

oftast genomgå kemoterapi vid bröstcancer. Detta innebär att olika läkemedel ges för att 

skada, hämma eller döda cancercellerna. Medicinerna kan ges både före och efter ett 

kirurgiskt ingrepp (Bruun Lorentsen & Grov, 2011, s. 404). Hellerstedt-Börjesson, Nordin, 

Fjällskog, Holmström och Arving (2016) beskriver att kombinationen av 

behandlingsformerna ökar risken för utveckling av kronisk smärta hos kvinnor med 

bröstcancer. Denna smärta är oönskvärd och upplevs fysiskt, psykisk och existentiellt 

(Hellerstedt-Börjesson et al., 2016).  

Radioterapi brukar dessutom ges för att skada cancercellernas arvsmassa samt för att hämma 

tumörens storlek. Olika hormoner som östrogen och progesteron ges dessutom vid 

cancersjukdomen och har en smärtlindrande effekt (Akram et al., 2017). Dessa 

behandlingsformer kan kombineras eller ges enskilt. Illamående, diarré, trötthet, sår, fatigue, 

smärta, håravfall, viktminskning, förstoppning och aptitlöshet är olika biverkningar som kan 

förekomma vid bröstcancerbehandling (Bruun Lorentsen & Grov, 2011, s. 404).  Kvinnans 

livskvalitet kan fortfarande påverkas av biverkningarna från bröstcancerbehandlingarna 

trots flera årsöverlevnad (Hellerstedt-Börjesson et al., 2016). Dessa behandlingar kan utlösa 

psykiskt trauma i kombination med stressreaktioner bland dessa kvinnor. Känslan av 
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osäkerhet gällande prognosen, metastaser och döden förekommer hos dessa kvinnor oavsett 

bakgrund (Myklebust Sørensen & Almås, 2011, s. 440).   

Att vårda kvinnor med bröstcancer  

Sjuksköterskorna beskrev i en studie av Ferrari et al. (2018) att vid vård av kvinnor med 

bröstcancer, jobbar de alltid utifrån ett holistiskt synsätt oavsett sjukdomsstadiet eller 

behandlingsform. Ferrari et al. (2018) beskrev vidare att redan vid misstanke om diagnos på 

grund av självexamination, klinisk undersökning eller mammografi försöker 

sjuksköterskorna förmedla tydlig och konkret information om sjukdomen enligt bestämda 

riktlinjer (Ferrari et al., 2018). Då sjuksköterskorna har ansvaret för omvårdnadsarbetet 

spenderar dem mest tid med patienten, dessa är av denna anledning därför medvetna om att 

kommunikationen mellan dem och patienten är avgörande för patientens val av behandling 

(Ballinger et al., 2012). Sjuksköterskorna förklarar att ytterligare information ges till 

kvinnorna efter fastställd bröstcancerdiagnos samt att denna information varierar mycket 

beroende på den utvalda behandlingsmetoden (Ballinger et al., 2012). Sjuksköterskorna 

förklarade dessutom att på grund av erfarenheter, har de blivit mentalt förberedda på de 

vanligt förekommande reaktioner, frågeställningar, samt klagomål som förekommer hos 

dessa kvinnor vid behandlingsformerna (Ferrari et al., 2018). Sjuksköterskorna i en studie av 

Maree och Molunda (2017) förklarar dessutom att det är en utmaning att vårda kvinnor som 

genomgår bröstcancerbehandlingar, då deras lidande av behandlingarna kunde öka känslan 

av frustration hos dem själva. Enligt Ferrari et al. (2018) förklarar sjuksköterskorna att 

hårförlust, nagelförändringar, aptitlöshet, illamående och kräkning är vanligt förekommande 

biverkningar som kvinnorna upplever. Sjuksköterskorna i studien av Maree och Molunda 

(2017) beskriver att dessa biverkningar ibland kan vara svårbehandlade, då de inte alltid 

hade möjlighet till adekvata utrustningar eller den specialistutbildning som krävs vid vård 

av dessa patienter.   
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Teoretisk referensram   

Bröstcancer är en diagnos som kan förändra kvinnornas livsvärld. God omvårdnaden är 

därför betydelsefull för deras tillfrisknande, upplevelser samt självförtroende (Akram et al., 

2017). Wiklund Gustin och Lindwall (2018, s .114) beskriver att omvårdnadsteoretikern 

Virginia Hendersons definition av omvårdnad har haft ett stort inflytande och passar för alla 

slag av vård. Omvårdnad enligt Virginia Henderson är när patientens behov tillfredsställs, 

även sådana som inte betraktas som väsentliga. Henderson betonade dessutom att 

patientens delaktighet är betydelsefull för en god omvårdnad (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2018, s. 114).   

Omvårdnad utifrån ett personcentrerat förhållningssätt  

God omvårdnad förutsätter att vården bedrivs utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. 

Detta förhållningssätt är internationellt och föredras världen över (McCance & McCormack, 

2019, s. 76). Patienten är utgångspunkten vid personcentrerad omvårdnad och här utgår 

vården utifrån deras värderingar, förutsättningar, världsbild samt önskemål (McCance & 

McCormack, 2019, s. 83).  Vid detta förhållningssätt har man som mål att främja patientens 

engagemang och delaktighet vid all beslutsfattning. Därför krävs det att väsentlig 

information ges till patienten i syfte att förbättra omvårdnaden (Langus-Eklöf & Sundberg, 

2014, s. 56). För att vården ska bli mer effektiv krävs dessutom att dessa kvinnor upplever 

känslan av sammanhang. KASAM utgår från tre komponenter som alla beskriver känslan av 

sammanhang. Dessa komponenter är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Langus-

Eklöf & Sundberg, 2014, s. 56).  Begriplighet innefattar hur mycket av situationen kvinnorna 

förstår (Svensson & Björklund., 2010). Med hjälp av kunskap, tydlig information, samt en 

öppen dialog kan detta enkelt åstadkommas (Svensson & Björklund., 2010). Hanterbarhet 

innebär hur kvinnorna upplever sig kunna hantera situationen, samt de resurser som kan 

möjliggöra upplevelsen (Langus-Eklöf & Sundberg, 2014, s. 56). Detta kan förstärkas genom 

återkoppling, trygghet samt erbjudande av stöd (Langus-Eklöf & Sundberg, 2014, s. 61). 

Slutligen meningsfullhet den viktigaste dimensionen i begreppet KASAM. Meningsfullhet 

återspeglar i vilken grad kvinnorna upplever engagemang i situationen. Beroende på 

kvinnan kan detta variera mellan att uppleva situationen som helt meningslös till att vilja 

kämpa igenom sjukdomen och bli fri från cancerdiagnosen (Svensson & Björklund., 2010).   
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Problemformulering  

Bröstcancer är en sjukdom som förväntas öka alltmer. Trots forskning, screening, 

välutvecklade instrument och effektiviserade kunskaper dör fortfarande många kvinnor i 

sjukdomen. Av denna anledning krävs därför ytterligare kunskaper om kvinnors 

upplevelser av att leva med bröstcancer för att enkelt kunna tillgodose deras behov, minska 

lidande samt utforma vården utifrån deras önskemål. Denna litteraturöversikt kommer 

därför att belysa vanligt förekommande upplevelser hos kvinnor med bröstcancer, då 

essentiell forskning kring ämnesområdet är relativt liten.  

Syfte  
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa kvinnors upplevelser av 

bröstcancerbehandling. 

 

Metod  
Design 

En litteraturöversikt utfördes, vilket innebär att kunskapsläget kartläggs med såväl 

kvalitativa som kvantitativa artiklar. När en litteraturöversikt genomförs krävs det dessutom 

att alla steg redovisas ordentligt, ett så kallat systematiskt arbete. (Segersten, 2017, s. 108). 

Kunskapsläget kan fastställas med hjälp av en analys av de utvalda vetenskapliga artiklarna. 

Utifrån en sådan analys kan tidigare forskningar inom det valda ämnesområdet dessutom 

framkallas (Segersten, 2017, s. 108). I denna litteraturöversikt har endast kvalitativa 

vetenskapliga artiklar inkluderats.  
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Inklusions- och exklusionskriterier 

De artiklar som inkluderades i litteraturöversikten var artiklar av kvalitativ ansats. 

Artiklarna var originalartiklar, samt skrivna på engelska och publicerade mellan 2010–2020. 

Arbetet utgår ifrån ett patientperspektiv, vilket innebär att arbetet utgår från kvinnors 

upplevelser av att genomgå bröstcancerbehandling. Samtliga artiklar som valdes ut hade ett 

etisk godkännande från etiska kommittéer. Artiklarna hade en tydlig problemformulering 

och besvarade dessutom studiens syfte. Artiklar som exkluderades var mäns upplevelser av 

bröstcancer, kvinnor med bröstcancer under 18 år, samt artiklar som beskriver flera 

cancerformer.  

Litteratursökning 

Vetenskapliga originalartiklar ingår i studiens resultatdel. Databaserna Pubmed och Cinahl 

användes för sökning av de vetenskapliga originalartiklarna. Sökningarna genomfördes 

mellan den tolfte och den trettonde februari 2020.  I databasen Cinahl genomfördes den 

första sökningen med sökorden Breast neoplasm [Mesh]/ therapy [Fritextord] AND 

experiences [Fritextord] AND women [Fritextord], vilket resulterade i 86 träffar. En liknande 

sökning gjordes i databasen Pubmed. Sökorden som användes var women [Fritextord] AND 

experiences [Fritextord] [title/abstract] AND breast neoplasms [Mesh] /therapy [Fritextord] 

[Mesh Major Topic]. Enligt Östlundh (2017, s. 72–73) kan den booleska sökorperatoren AND 

användas för kombination av söktermer vilket genomfördes i denna litteraturöversikt. 

Avgränsningar genomfördes i samtliga databaser, detta för att enkelt finna artiklar av 

betydelse för litteraturstudiens syfte. Tolv vetenskapliga originalartiklar av hög kvalité 

utgjorde litteraturstudiens resultat. En lista över sökningar, avgränsningar och 

kombinationer av sökorden i form av en tabell går att se i bilaga 1.  
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Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning  
Urvalsprocessen av de vetenskapliga originalartiklarna utfördes i fyra steg. I ett första steg 

lästes artiklarnas titel samtidigt som en relevansbedömning genomfördes. I nästkommande 

steg lästes artiklarnas abstrakt för säkerställning av att artiklarnas innehåll överensstämde 

med litteraturstudiens syfte. I det tredje steget lästes artiklarna i sin helhet. Slutligen 

kvalitetsgranskades valda artiklar utifrån Fribergs (2017, s. 187) granskningsmall för 

forskningsstudier. För bedömning av de vetenskapliga artiklarnas kvalité utgick denna 

litteraturöversikt från (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2017, s. 101–102). 

Utifrån SBU: s kriterier för kvalitetsgranskning kunde de utvalda artiklarnas kvalité 

bedömas som låg, medel eller hög. Litteraturstudiens tolv kvalitativa vetenskapliga artiklar 

bedömdes som hög kvalité, då dessa var tydliga och välbeskrivna samt besvarade 

litteraturstudiens syfte. Dessa valdes ut då de uppfyllde inklusionskriterierna och på detta 

sätt förstärkte litteraturstudiens trovärdighet. 

Analys  

Valda vetenskapliga originalartiklar lästes igenom flera gånger för att förstå dess innehåll. 

De kvalitativa vetenskapliga artiklarna analyserades enligt Graneheim och Lundman (2004).  

Denna innehållsanalys innebär att meningsbärande enheter som besvarade kvinnors 

upplevelser av bröstcancerbehandling valdes ut från de utvalda artiklarna. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) kunde dessa meningsbärande enheter bestå av ord, meningar eller 

paragrafer. De meningsbärande enheterna översattes från engelska till svenska, därefter 

kondenseras dessa meningsbärande enheter för att slutligen kodas. Dessa koder delades in i 

olika kategorier samt subkategorier som utgjorde litteraturstudiens resultat.  

Analysen genomfördes genom att de kvalitativa artiklarna lästes igenom flera gånger för att 

enkelt hitta likheter och skillnader. Med hjälp av anteckningsblock kunde återkommande 

likheter och skillnader som besvarade litteraturstudiens syfte skrivas ner. Dessa lästes 

igenom flera gånger för att säkerställa att artiklarna uppfattades korrekt. Utifrån detta kunde 

kategorier identifieras för att sedan delas in i olika kategorier och subkategorier (Tabell 1) 
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Tabell 1: Huvudkategori samt Subkategorier av litteraturöversiktens resultat 

Huvudkategori Subkategori 

upplevelser av personal under 

behandlingarna 

–             Upplevelsen av bristande medlidande  

-              Upplevelse av att inte vara delaktig 

-             Upplevelse av frånvaro av stöd 

Upplevda känslor under 

bröstcancerbehandling 

-             Känslan av ångest  

-             Känsla av oro och rädsla  

-             Känsla av ilska och svek  

-             Känsla av fatigue 

-             Känsla av skam  

-             Rädsla inför döden  

Upplevelsen av självbilden -             Förändrad självbild  
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Etiska Övervägande  

Wallengren och Henricson (2015, s. 492) förklarar att etiska överväganden skall finnas vid 

genomförande och rapportering av all forskning. Det är dessutom viktigt att deltagarna får 

väsentlig information om studiens syfte samt att fördelar och nackdelar med att delta rättvist 

fördelas mellan olika grupper och personer (Kjellström, 2015, s. 80). Vid etiska överväganden 

skall artiklarna dessutom utgå från forskningsetik, vilket innebär att den som utför studien 

reflekterar över den inverkan deras värderingar, handlingar samt ord kan ha på 

utvecklingen av det valda ämnesområdet (Kjellström, 2015, s. 80).  

I denna litteraturstudie var det viktigt att inkluderade artiklar besvarade studiens syfte, att 

dessa var begripliga samt lättförståeliga. Artiklarna skulle dessutom föra etiska resonemang 

utifrån lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Enligt 

denna lag skall de inkluderade artiklarna visa respekt för människovärdet samt mänskliga 

rättigheter för att bli etiskt godkända. Detta kan åstadkommas genom att kvinnornas 

integritet respekteras, samt att muntlig eller skriftligt samtycke från dessa överlämnas. 

Kvinnorna skall dessutom ha möjlighet att närsomhelst lämna studien. Valda vetenskapliga 

originalartiklar förde etiska resonemang där materialet hanterades varsamt. Författarna 

granskade de vetenskapliga originalartiklarna utan redan fastslagna meningar för att inte 

förvränga litteraturstudiens resultat. Detta innebär att författarna inte förfalskade artiklarnas 

innehåll eller applicerade egna åsikter för att få det önskvärda resultatet.  
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Resultat  

Litteraturöversiktens resultat baserades på tolv vetenskapliga originalartiklar varav samtliga 

var av kvalitativ ansats. Dessa artiklar beskrev kvinnors upplevelser av 

bröstcancerbehandling. Resultatet av de kvalitativa artiklarna delades in i tre 

huvudkategorier och tio subkategorier.  Huvudkategorierna var Upplevelser av personal under 

behandlingarna, Upplevda känslor under bröstcancerbehandling samt Upplevelsen av självbilden.  

Subkategorierna var Upplevelsen av bristande medlidande, Upplevelse av att inte vara delaktigt, 

Upplevelse av frånvaro av stöd, Känslan av ångest, Känslan av oro och rädsla, Känslan av ilska och 

svek, Känslan av fatigue, Känslan av skam, Rädsla inför döden samt Förändrad självbild.  

Upplevelser av personal under behandlingarna 
Upplevelsen av bristande medlidande  
Kvinnorna i Campbell-Enns, Woodgate och Chochinov (2017) uppgav att dessa upplevde 

bristande medlidande från sjukvårdspersonalen, då sensitiv information oftast överlämnades 

oförberedd samt abrupt. Detta förklarade kvinnorna ökade känslan av oro, då möjligheten 

till adekvat bearbetning av den ovälkomnande situationen försvårades (Campbell-Enns et 

al., 2017).  I Heiney, Hilfinger Messias, Felder, Phelps och Quinn (2017) förklarade kvinnorna 

dessutom att konsekvensen av den otillfredsställande informationen orsakade upplevelsen 

av neglekt från sjukvårdspersonalen, då varierad information uppgavs från dessa. Enligt 

kvinnorna minskade detta deras känsla av tillit samt upplevelsen av empati från 

sjukvårdspersonalen (Campbell- Enns et al., 2017). Kvinnorna uppgav att 

sjukvårdspersonalen dessutom misstrodde deras tankar samt åsikter gällande 

behandlingarna och dess effekter, då sjukvårdspersonalen oftast ifrågasatte deras upplevda 

upplevelser av behandlingarna (Swainston, Campbell, van Wersch & During., 2011). Detta 

menade kvinnorna förstärkte ytterligare upplevelsen av den bristande medkänslan som 

tidigt uppstod under behandlingarna (Swainston et al., 2011: Lawler, Spathonis, Masters, 

Adams, & Eakin., 2010).   
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Upplevelse av att inte vara delaktig 
Kvinnorna förklarade att de oftast inte upplevde känslan av delaktighet vid 

bröstcancerbehandlingarna, då sjukvårdspersonalen till mestadels använde sig av allt för 

många medicinska terminologier som inte förklarades grundligt (Campbell-Enns et al., 

2017). Detta förklarade kvinnorna försvårade behandlingen då de inte förstod innebörden av 

behandlingarna. Detta beskrev kvinnorna ökade känslan av frånvaro (Campbell-Enns et al., 

2017). Enligt kvinnorna förstärktes känslan ytterligare när de upplevde en begränsad 

förmåga till konkret beslutsfattning om de olika behandlingsalternativerna som erbjöds av 

sjukvårdspersonal (Heiney et al., 2017). Kvinnorna förklarade att sjukvårdspersonalen 

upprepande gånger berättade att allt beslut som fattades kring behandlingarna beslutades av 

ett team, trots detta upplevde kvinnorna att de inte ingick i teamet. Kvinnorna beskrev att 

detta resulterade till påtvingad acceptans av sjukvårdspersonalens selektion av 

behandlingar, vilket enligt kvinnorna minskade känslan av medverkan samt 

självbestämmande (Heiney et al., 2017: Anarado, Ezeome, Ofi, Nwaneri & Ogbolu., 2015). 

 

Upplevelse av frånvaro av stöd 
I en studie av Anarado et al. (2015) beskrev kvinnorna att de inte upplevde sig ordentligt 

förbereda inför behandlingarna, då det bristande stödet från sjukvårdspersonalen försvårade 

deras förmåga till adekvat förberedelse inför behandlingarna. Detta förklarade kvinnorna 

bidrog till en negativ överraskning, då biverkningarna oftast upplevdes mer plågsamma än 

förväntat (Anarado et al., 2015). Det bristande stödet från sjukvårdspersonalen föranledde 

dessutom till att dessa kvinnor upplevde svårigheter vid kontakt av läkare, då dessa sällan 

var närvarande (Partlak Günüşen, Şengün Inan & Üstün., 2013). Enligt kvinnorna 

förorsakade detta känslan av besvikelse, irritation samt övergivenhet både från dessa och 

anhöriga (Partlak Günüşen et al., 2013). I Anarado et al. (2015) förklarade kvinnorna att de 

önskade att sjukvårdspersonalen gav tydlig information om behandlingarnas biverkningar 

samt hantering av dessa. Detta beskrev kvinnorna hade ökat deras upplevelse av stöd, samt 

motverkat de onödiga svårigheter som tillkom.  
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Upplevda känslor under bröstcancerbehandling  
Känslan av ångest 
Kvinnorna i Beaver, Williamson och Briggs (2016) upplevde stark ångest över vetskapen om 

att cancercellerna fortfarande fanns kvar i kroppen trots intensiva behandlingskurer. 

Känslan av ångest ökade ytterligare vid den konstanta reflektionen över behandlingens 

effekt på tumören, cancercellernas inverkan på närliggande organ samt livskvaliteten vid 

försämring av diagnosen (Beaver et al., 2016). Kvinnorna beskrev att känslan av ångest 

förstärktes alltmer vid intag av läkemedel orsakad av diagnosen, då många utav de i övrigt 

aldrig medicinerades (Ahlstedt Karlsson, Wallengren, Bagge & Henoch., 2019). Enligt dessa 

kvinnor upplevdes den omfattande inställningen till medicinering som traumatiskt då denna 

medicinering ständigt påminde de om bröstcancern, vilket de menade ökade känsla av 

ångest samt ovisshet inför framtiden (Ahlstedt Karlsson et al., 2019).  

 

Känsla av oro och rädsla 
I samband med bröstcancerbehandlingen upplevde kvinnorna känslor som oro och rädsla 

(Nizamli, Anoosheh & Mohammadi., 2011). Kvinnorna förklarade att orsaken till dessa 

känslor var osäkerhet inför planering av framtiden samt rädslan över att inte överleva 

diagnosen (Nizamli et al., 2011). Flertalet av kvinnorna beskrev dessutom rädslan över 

uppkomst av smärtor, de biverkningar som tillkommer samt de negativa konsekvenser som 

medföljer vid dessa behandlingar (Partlak Günüşen et al., 2013). Vidare påpekade kvinnorna 

att upplevelsen av dessa känslor ökade ytterligare vid tanken på metastasering av diagnosen 

både under och efter behandlingarna (Partlak Günüşen et al., 2013).  
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Känsla av ilska och svek 
Kvinnorna förklarade att de oftast upplevde känsla av ilska samt svek under 

behandlingsperioderna (Partlak Günüşen et al., 2013). Enligt kvinnorna förekom dessa 

känslor då de begrep allvaret i den oönskade livssituationen de befann sig i (Partlak 

Günüşen et al., 2013). Kvinnorna förklarade dessutom att känslan av ilska förekom när de 

tvingades till samtal om behandlingens prognos med släkt och vänner. Känslan av svek 

tillkom dessutom hos dem när cancercellerna decentraliserades trots intensiva 

behandlingskurer.(Ahlstedt Karlsson et al., 2019). Den bristande kunskapen hos släkt och 

vänner om diagnosen bidrog till att känslig information tvingades upprepas för adekvat 

förståelse, vilket det enligt kvinnorna obehindrat utlöste känslan av ilska (Ahlstedt Karlsson 

et al., 2019). 

Känslan av fatigue  
Många utav kvinnorna upplevde extrem fatigue under behandlingarna (Levkovich, Mire & 

Khaled., 2019). De förklarade att denna känsla uppkom efter behandlingstillfället, då de 

oftast upplevde radikal utmattning. Detta bidrog till att kvinnorna tvingades till att vila 

under flera dagar (Levkovich et al., 2019). Kvinnorna i en studie av Anarado et al. (2015) 

beskrev att denna känsla kunde variera mellan, måttligt och extrem. Vid den extrema formen 

av fatigue menade de att vardagen upplevdes försvårad, då de knappast orkade kliva upp ur 

sängen eller få i sig tillräckligt med föda.  

Känsla av skam  
Flertalet av kvinnorna i en studie av Nizamli et al. (2011) förklarade att de aktivt isolerade 

sig från omvärlden då dessa ansåg att samhället oftast hade en negativ inställning till 

kvinnor som genomgår bröstcancerbehandling. Kvinnorna beskrev att samhället till 

mestadels skuldbelagde de då de antog att dessa kvinnor förtjänade diagnosen som straff 

från gud på grund av deras fasansfulla handlingar (Nizamli et al., 2011). Detta beskrev 

kvinnorna utlöste känslan av skam. Detta förklarade kvinnorna reducerade deras livsglädje 

samt motivation till att leva (Nizamli et al., 2011: Anarado et al., 2015). 

Bröstcancerbehandlingen orsakade radikala fysiska förändringar enligt kvinnorna (Anarado 

et al., 2015). Detta förklarade kvinnorna ökade risken ytterligare för isolation, då de oftast 

undvek sociala interaktioner med anledning av att de inte upplevde sig kännas igen av 
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omvärlden. Denna forcerade förändring stärkte känslan av skam enligt kvinnorna (Anarado 

et al., 2015).   

Rädsla inför döden 
Nizamli et al. (2011) förklarade att kvinnorna upplevde omfattande variationer av sorg, både 

vid diagnostiseringen samt vid behandlingen av bröstcancer. Det som upplevdes mest 

hjärtskärande under behandlingen enligt kvinnorna var tanken om att behöva kvarlämna 

sina primitiva barn i denna inhumana värld (Nizamli et al., 2011). I en studie av Partlak 

Günüşen et al. (2013) beskrev kvinnorna att omställningen från att ha varit en fullt 

funktionell individ till att plötsligt genomgå en behandling som kan föranleda till döden som 

väldigt traumatiskt. I samband med detta beskrev kvinnorna dessutom att den chockerande 

livsförändring släkt och vänner kommer genomgå när livet tar sitt slut som avskräckande 

(Partlak Günüşen et al., 2013). I en studie av Nizamli et al. (2011) förklarade kvinnorna att de 

sörjde över den negativa kroppsbilden behandlingarna medförde. I en studie av Drageset, 

Lindstrom och Underlid (2016) förklarade kvinnorna att de hade en väldigt pessimistisk syn 

på livet, då många utav de förberedde sig inför döden ifall behandlingen svek. Kvinnorna 

beskrev att de genomgick en förfärlig fas i livet, där de upplevde orkeslöshet samt 

nedstämdhet. Trots tillgång till behandling samt möjlighet till överlevnad bidrog rädslan 

inför döden till att de inte upplevde motivation till livet, vilket enligt de minskade känslan 

av livsglädje (Engqvist Boman, Sandelin, Wengström & Silen., 2018).   

 

Upplevelse av självbilden  
Förändrad självbild 
I en studie av Nizamli et al. (2011) var det inte endast emotionellt trauma som upplevdes 

under behandlingen, utan att de dessutom upplevde fysiska kroppsförändringar. Kvinnorna 

beskrev att behandlingarna förändrade deras utseende helt, vilket resulterade till konstant 

självkritik på den nuvarande kroppsbilden (Nizamli et al., 2011). I Partlak Günüşen et al. 

(2013) beskrev kvinnorna att den negativa kroppsuppfattningen förstärktes när brösten 

hastigt försvann från spegelbilden. Kvinnorna förklarade att dessvärre upplevdes det när 

kroppshåret inte heller reflekterades tillbaka (Engqvist Boman et al., 2018).  I Anarado et al. 

(2015) förklarade flertal kvinnor att de långskridiga behandlingarna förändrade deras 

utseende radikalt, där igenkänning nästan ansågs omöjligt för de samt omgivningen. 
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Kvinnorna påpekade dessutom att effekterna av de intensiva behandlingarna bidrog till 

förlorad femininitet vilket bidrog till minskat självförtroende (Drageset et al., 2016).  

Diskussion  
Metoddiskussion  
Författarna till denna litteraturöversikt använde sig av databaserna Pubmed och Cinahl, då 

Polit och Beck (2017, s. 91) rekommenderar dessa databaser vid forskning inom omvårdnad 

och medicin. Detta för att enkelt finna relevanta vetenskapliga artiklar inom det valda 

ämnesområdet. I denna litteraturöversikt valde författarna att genomföra en 

åldersbegränsning av de deltagande kvinnorna i de utvalda artiklarna med motivering till 

att kvinnor över 18 år bättre kan uttrycka sig samt har en bättre inlevelse i situationen. 

Författarna ansåg dessutom att det var moraliskt fel att inkludera yngre kvinnor då de oftast 

är mer sårbara för dessa former av studier.  

Författarna till denna litteraturöversikt valde att endast använda sig utav kvalitativa 

vetenskapliga artiklar, då denna typ av forskningsdesign ansågs lämpligast utifrån 

litteraturöversiktens syfte. Nackdelen med att enbart utgå från kvalitativa artiklar blir att 

viktiga kvantitativa artiklar som kan vara av betydelse för litteraturöversiktens syfte går 

mistes om, vilket i sin tur kan försämra litteraturöversiktens resultat samt kvalité.  

För att säkerställa att de vetenskapliga artiklarna var av god kvalité används SBU: S kriterier 

för kvalitetsgranskning [SBU], 2017, s. 101–102). Författarna ansåg att det var viktigt att utgå 

från denna kvalitetsgranskning för att enkelt öka studiens pålitlighet samt för att avstå från 

egna förförståelse kring en artikels kvalité. Utifrån SBU: S kriterier för kvalitetsgranskning 

kunde samtliga tolv vetenskapliga artiklar i studiens resultat bedömdas som hög kvalité, 

vilket stärkte studiens pålitlighet.  

För att ytterligare öka studiens trovärdighet förklarade Polit och Beck (2017, s. 161) att 

studien skall utgå från fyra kriterier, vilket författarna anser att denna litteraturöversikt 

gjorde. Det första kriteriet var trovärdighet som innebar att studien skulle vara trovärdig 

samt enkel att tolka. Polit och Beck (2017, s. 161) förklarade att pålitlighet var det 

nästkommande kriteriet som innebar att studien enkelt skulle kunna replikeras av 

utomstående. Bekräftelse som var det tredje kriteriet innebar att studiens resultat lättsamt 

skulle bekräftas. Överförbarhet var det slutliga kriteriet som innebar att studiens fynd skulle 
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generaliseras samt användas i flera kontexter. Samtliga artiklar i litteraturöversiktens resultat 

har på ett tillfredsställande sätt beskrivit studiernas metod. För att ytterligare stärka 

litteraturöversiktens reliabilitet diskuterade författarna de utvalda artiklarnas resultat 

sinsemellan. Risken för översättningsfel av de vetenskapliga originalartiklarna var något 

författarna väl var medvetna om. Av denna anledning användes därför 

översättningshjälpmedel såsom svensk mesh för att inte förvränga resultatet. Wallengren och 

Henricson (2015, s. 492) beskrev att etiska övervägande bör föreligga vid all forskning. Att 

samtliga inkluderade vetenskapliga artiklar förde etiska resonemang samt granskades av 

etiska kommittéer var därför av stor vikt för författarna för ytterligare förstärkning av 

litteraturöversiktens kvalite.  

I denna litteraturöversikt utgick författarna från en tidsbegränsning på 10 år, då syftet var att 

ha nyaste samt mest aktuella forskning inom det valda ämnesområdet. Denna 

tidsbegränsning resulterade till önskvärda antal träffar som var lämpliga för 

litteraturöversiktens syfte. Användning av tidsbegränsning för sökning av vetenskapliga 

artiklar kan ses som en svaghet, då litteraturöversikten kan riskera att gå miste om väsentliga 

artiklar av betydelse för studien. Författarna ansåg dock att detta var nödvändigt att 

genomföra då dessa ville ha studier med uppdaterad kunskap inom det valda 

ämnesområdet. Tidigt under datainsamlingen beslutade författarna genomförande av 

planerat bortfall vid datainsamlingen. Enligt Billhult och Gunnarsson (2015) implementeras 

detta genom exkludering av män med bröstcancer samt studier som belyste flera 

cancerformer, då dessa ansågs irrelevanta för litteraturöversiktens syfte. En studie föll bort 

under granskningsprocessen av de utvalda vetenskapliga artiklarna, då denna artikel inte 

höll den önskvärda kvaliteten samt bestod av kvantitativ ansats. 
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Resultatdiskussion  
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa kvinnors upplevelser av 

bröstcancerbehandling. Resultatets första huvudkategori belyste kvinnornas upplevelse av 

personalen under behandlingarna. Kvinnorna upplevde bristande medlidande, delaktighet 

samt stöd från sjukvårdspersonalen. Nästkommande huvudkategori belyste kvinnornas 

upplevda känslor under bröstcancerbehandlingarna. Ångest, Oro, Rädsla, Ilska, Svek, 

Fatigue, Skam samt rädsla inför döden var känslor som upplevdes under behandlingarna. 

Den slutliga huvudkategorin Upplevelsen av självbilden belyste kvinnornas förändrade 

självbild.  

I litteraturöversiktens resultat framkom det att kvinnorna upplevde dåligt bemötande från 

sjuksköterskorna, då många utav kvinnorna uppgav upplevelsen av bristande medlidande 

från dessa. Enligt Antonovsky teori om känsla av sammanhang kan olika förändringar i 

patientens liv påverka deras grad av KASAM. Vid sjukdom förklarade Antonovsky att 

situationer oftast upplevs mer obegriplig, ohanterligt samt meningslös, vilket riskerar att 

minska patientens upplevelse av hälsa samt livskvalitet (Langus-Eklöf & Sundberg, 2014, s. 

61). Bruun Lorentsen och Grov (2011, s. 410) förklarar att människor var beroende av 

varandra samt att denna känsla av beroende förstärktes ytterligare vid livshotande 

sjukdomar. Författarna till denna litteraturöversikt anser att relationen mellan 

sjuksköterskan och den cancersjuka kvinnan är betydelsefull då en meningsfull relation 

underlättar hantering av diagnosen för kvinnorna. Kvinnorna i denna litteraturöversikt 

förklarade att orsaken till upplevelsen av bristande medlidande från sjuksköterskorna 

grundades i att de upplevde att informationer oftast överlämnades hastigt utan vidare 

förklaring om innehållet. Enligt kvinnorna försvårade detta möjligheten till adekvat 

bearbetning av den destruktiva situationen som bröstcancerdiagnosen medförde. Författarna 

till denna litteraturöversikt anser att kvinnornas känsla av sammanhang kunde ha förstärkts 

genom konkret samt upprepande information om förändringen, där sjuksköterskan i 

dialogen med kvinnan är öppen, ärlig samt ökar kunskap om situationen hos henne. Under 

samtalsgång skall hänsyn dessutom tas till kvinnans upplevda känslor av denna 

sjuksköterska. Vid ett personcentrerat förhållningssätt poängterar McCance och 

McCorqmack (2019, s. 76) att patienten skall vara utgångspunkten, där deras värderingar, 
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förutsättningar samt önskemål värdesätts. Utifrån litteraturöversiktens resultat upplevdes 

inte detta, då många utav kvinnorna ansåg sig negligerade av sjuksköterskorna. Kvinnor 

som genomgår bröstcancerbehandlingar känner sig oftast ensamma om sin situation (Bruun 

Lorentsen & Grov, 2011, s. 411). För att minska detta lidande förklarar Berg (2010, s. 152) att 

sjuksköterskan måste etablera en kvalitetsfylld relation där patienten blir sedd som en unik 

individ. I en studie av Ballinger et al. (2012) kan detta åstadkommas genom att 

sjuksköterskan lyssnar på kvinnans livshistoria då detta ger kvinnan möjlighet att uttrycka 

sina känslor samt sjuksköterskan möjlighet att bättre få en helhetsbild av den pågående 

situationen. Bruun Lorentsen och Grov (2011, s. 411) förklarar att detta dessutom kommer 

underlätta för den cancersjuka kvinnan att bearbeta den krisfyllda situationen. Berg (2010, s. 

152) menar att utifrån denna etablerade relation kan sjuksköterskan dessutom tillsammans 

med patienten planera, styra samt utforma vården utifrån dennes önskemål och behov. 

Lyckas sjuksköterskan med detta menar Wiklund Gustin och Lindwall (2018, s. 114) att 

patientens omvårdnadsbehov då tillfredsställs vilket kan kopplas till Hendersons teori om 

omvårdnad.  

Akram et al. (2017)  beskriver att syftet med en bröstcancerbehandling är att stärka kvinnans 

livskvalitet samt förlänga den förväntade livslängden. Vidare betonade Akram et al. (2017) 

för att detta skall uppnås blir en god kommunikation mellan sjuksköterskan och den 

cancersjuka kvinnan grundkärnan, då denna förutsättning har visat sig förbättra kvinnans 

möjlighet till tillfrisknande. Enligt Berg (2010, s. 149) är mötet mellan sjuksköterskan och 

patienten alltid asymmetrisk då patienten är i beroendeställning. Litteraturöversiktens 

resultat uppmärksammade detta, då kvinnorna upplevde sig tvingade till acceptans av de 

olika behandlingsalternativerna. Berg (2010, s. 149) förklarar att sjuksköterskan alltid bör 

reflektera över denna maktposition samt ha som mål att minska denna genom att 

uppmuntra patienten till aktivt deltagande av sin vård. Utifrån detta förhållningssätt ökar 

patientens friskfaktorer, vilket Antonovsky i sin teori om känsla av sammanhang förklarar 

kommer förbättra kvinnans förmåga till hantering av situationen. Hellerstedt-Börjesson et al. 

(2016) förklarar i sin studie för att dessa friskfaktorer ytterligare skall öka skall fokusen 

läggas på kvinnan vid erbjudande av vården, för att denna skall bestå av hög kvalité är det 

dessutom viktigt att kvinnan inkluderas i all beslutsfattning kring uppläggning av vården. 

Berg (2010, s. 151) poängterar att egenskaper som tålamod, empati, flexibilitet, ödmjukhet 
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samt lyhördhet hos sjuksköterskan kan dessutom förbättra patientens förmåga till hantering 

av situationen. Enligt Svensson och Björklund (2010) kommer situationen lättsamt hanteras 

då sjuksköterskan tillhandahåller verksamheten samt kvinnans resurser vilket kommer 

förmedla trygghet samt öka hennes känsla av sammanhang trots de negativa 

omständigheterna. Enligt litteraturöversiktens fynd upplevdes dessutom bristande stöd hos 

kvinnorna. Författarna anser att dessa kvinnor skulle ha erbjudits möjlighet till stödgrupp 

med individer som genomgår liknande livsförändringar, då detta hade ökat deras 

möjligheter till att berätta om sina upplevda känslor samt bli bekräftade av sjuksköterskan. 

Svensson och Björklund (2010) förklarar att kvinnorna utifrån detta hade upplevt känslan av 

stöd från sjuksköterskorna, vilket hade underlättat hantering av den chockerande 

situationen.  

Litteraturöversiktens resultat visade att kvinnorna i samband med beskedet om bröstcancer 

upplevde en stor ångest inför döden. Dessa kvinnor beskrev att känslan av ångest uppkom 

då de var medvetna om cancercellernas existens trots intensiva behandlingskurer. 

Författarna anser att sjuksköterskan vid sådana situationer bör stanna kvar hos kvinnan och 

förmedla trygghet. I sin studie beskriver Ferrari et al. (2018) att vid uppkomst av ångest bör 

sjuksköterskan dessutom förklara för kvinnan att dessa upplevda känslor är helt förståeliga i 

samband med de rådande omständigheter de befinner sig. Utifrån denna information 

beskriver Svensson och Björklund (2010) att kunskap kommer öka hos kvinnan, vilket 

kommer förbättra hennes hanteringsförmåga till att finna meningsfullhet i den oönskade 

situationen. Känslan av rädsla inför döden upplevdes dessutom under 

behandlingsperioderna. Författarna anser att uppkomsten av denna känsla hade minskat om 

sjuksköterskorna bättre förberedde samt underlättade bearbetningen för hantering av dessa 

känslor. I sin studie förklarar Ferrari et al. (2018) att sjuksköterskorna skall arbeta utifrån ett 

holistiskt synsätt vid vård av dessa kvinnor, där deras behov värdesätts. Författarna anser att 

sjuksköterskan skulle spenderat mer tid med kvinnorna där sjuksköterskan i samband med 

samtal uppmuntrade samt förmedlade känslan av hopp hos den bröstcancerdrabbade 

kvinnan. Detta förklarar Langus-Eklöf och Sundberg (2014, s. 61) hade minskat den 

oönskvärda känslan samt ökat kvinnans förmåga till att finna meningsfullhet i situationen.  
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Sjuksköterskan har en betydande roll för den bröstcancerdrabbade kvinnans tillfrisknade, 

särskilt under den tid då kvinnan lever med sjukdomen. Flertalet av kvinnorna i 

litteraturöversikten upplevde svårigheter vid samtal kring bröstcancer. Författarna till denna 

litteraturöversikt anser därför av denna anledning att sjuksköterskan inte endast behöver 

etablera en god relation med den drabbade bröstcancersjuke kvinnan men även med 

anhöriga, då dessa är betydelsefulla för kvinnans tillfrisknande. McCance och McCormack 

(2019, s. 83) beskriver att genom positiv uppmuntran från sjuksköterskan kan känslan av 

meningsfullhet dessutom åstadkommas hos patienten och den drabbade familjen, vilket 

författarna till denna litteraturöversikt förklarar kommer reducera stress hos kvinnan samt 

omöjliggöra att konflikter och missförstånd skapas inom den sköra familjen.  

Ballinger et al. (2012)  beskriver att de behandlingar kvinnor med bröstcancer genomgår är 

väldigt påfrestande, psykiskt såväl som fysiskt. Litteraturöversiktens resultat påvisade detta 

då kvinnorna upplevde extrem trötthet under behandlingarna vilket upplevdes som väldigt 

mödosamt. Bröstcancer och de behandlingar kvinnorna genomgår försämrar livskvaliteten 

då dessa behandlingar tar på de fysiska krafterna (Hellerstedt-Börjesson et al., 2016). Enligt 

Virginia Hendersons principer för grundläggande omvårdnad anser litteraturöversiktens 

författare att bröstcancerdiagnosen försämrar kvinnans förmåga till att tillfredsställa sina 

behov. I sin teori betonar Henderson att god omvårdnad är en förutsättning för patienten där 

kravet på sjuksköterskan bli att utgå från patientens grundläggande behov (Wiklund Gustin 

& Lindwall, 2018, s. 121). För att stärka eller uppnå hälsa menar Henderson dessutom att 

patienten behöver uppmuntran samt viljan till delaktighet av den planerade omvårdnaden 

som erbjuds av sjuksköterskan (Wiklund Gustin & Lindwall, 2018, s. 121). Vid utformning av 

denna omvårdnad förklarar Ballinger et al. (2012) att sjuksköterskan behöver respektera 

kvinnans beslut samt vara lyhörd mot hennes efterönskade behandlingsalternativ. 

 

Kvinnorna i litteraturöversikten beskrev att den subjektiva kroppsbilden påverkades 

negativt av behandlingarnas destruktiva effekter. I sin teori förklarar Hendersson att när 

sjuksköterskan vårdar patienter som befinner sig i livsförändrade omständigheter skall 

omvårdnadens utgångspunkt baseras på hälsofrämjande insatser där sjuksköterskan i 

samband med patienten finner resurser som ökar dennes välbefinnande (Wiklund Gustin & 



21 
 

Lindwall, 2018, s. 121). Tidigare under denna diskussion diskuterade författarna betydelsen 

av stödgrupper för dessa kvinnor. Flertalet av kvinnorna i resultatet uttryckte missnöje över 

livet samt bristande glädje till livet. Författarna anser att om dessa kvinnor tidigt under 

behandlingsperioderna fick möjligheten till lokala stödgrupper samt föreningar hade detta 

ökat deras kunskaper om behandlingarna samt minskat känslan av ensamhet gällande det 

upplevda missnöjet. Utifrån Antonovskys teori om känslan av sammanhang kommer denna 

from av stöd dessutom att stärka kvinnans vilja till att finna positiva förändringar som teorin 

dessutom förklarar kommer expandera hennes känsla av hälsa (Svensson & Björklund., 

2010). 

Författarna till denna litteraturöversikt anser att känslan av hopp dessutom hade 

framkommit hos kvinnorna enligt teorin om känsla av sammanhang, vilket hade förbättrat 

kvinnans samt sjuksköterskans kunskap kring hantering av missnöjet. I sin studie tydliggör 

Hellerstedt-Börjesson et al. (2016) att vid nyttjande av kvinnans resurser kan sjuksköterskan 

ta hjälp av anhöriga utifrån kvinnans vilja och önskemål, då dessa står henne närmast. 

Hellerstedt-Börjesson et al. (2016) förklarar att med hjälp av detta kommer vården enkelt 

tillgodose kvinnans individuella behov samt hjälpa henne att finna mening och begriplighet i 

den föraktliga situationen. 

Kvinnorna i litteraturöversikten beskrev att de upplevde ökad självkritik orsakad av det 

förändrade utseendet. Den påtalade förändringen var enligt dem oerhört drastiskt att 

igenkänning ansågs nästan omöjligt. Håkanson (2014, s. 221) förklarar att långskridiga 

sjukdomar påverkar både känslor, handlingar samt tankar. Vidare poängterar Håkanson 

(2014, s. 22) att kvinnans vardag oftast förändras vilket orsakar känslan av främlingskap mot 

den sköra kroppen. Detta påvisades i litteraturöversiktens resultat då flertalet av kvinnorna 

beskrev uppkomsten av den negativa kroppsuppfattningen när brösten eliminerades i syfte 

till ökad överlevnadsmöjlighet. Håkanson (2014, s. 227) förklarar att sjuksköterskan bör göra 

sitt bästa utifrån den utsatta situationen genom att stödja samt bekräfta kvinnans upplevelser 

av behandlingen på ett påtagligt sätt där hennes värdighet samt integritet respekteras trots 

de prövande omständigheterna. Författarna anser att dessa kvinnor dessutom bör hänvisas 

samt uppmuntras till psykologiskt stöd för adekvat bearbetning av dessa känslor för 

ytterligare utformning av en personcentrerad vård. Den negativa självbilden minskar oftast 

dessa kvinnors femininitet samt känslan till intimitet, vilket författarna till denna 
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litteraturöversikt menar kan riskera att reducera kvinnans livskvalitet samt känslan av 

meningsfullhet till livet. Antonovsky förklarar i sin teori att sjuksköterskans främsta uppgift 

i mötet med patienten inte är att stärka dennes grad av KASAM, utan sjuksköterskan skall 

istället använda sig utav KASAM för att förstå patientens förmåga till hantering av den 

obehagliga situationen (Langus-Eklöf & Sundberg, 2014, s. 56). Då kvinnan enligt denna teori 

har en låg KASAM skall sjuksköterskan dessutom i sitt omvårdnadsarbete bistå kvinnan de 

nödvändiga verktygen för att enkelt hantera samt finna mening i situationen. Wiklund 

Gustin och Lindwall (2018, s. 121) beskriver att fetala sjukdomar såsom bröstcancer kan 

hindra patienten att relatera till omvärlden, vilket författarna betonar kan riskera social 

isolation hos de. Detta konstaterades i resultatet då kvinnorna aktivt undvek social 

interaktion med omvärlden till följd av det förändrade utseendet som orsakade känslan av 

skam. Författarna till denna litteraturöversikt anser att sjuksköterskan i sådana situationer 

därför bör planera aktiviteter för kvinnorna samt uppmuntra de till aktiv delaktighet, då 

detta minskar känslan av depression samt bryter den negativa verkan av denna sociala 

isolation.  
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Slutsats  
Bröstcancer är en diagnos som påverkar livsvärlden hos många kvinnor, förändringen 

kvinnan genomgår under behandlingarna påverkar inte enbart henne utan även 

omgivningen. Enligt statistiken beräknas denna diagnos drabba alltfler kvinnor, vilket 

innebär att många kvinnor kommer genomgå extrema behandlingar för ökad möjlighet till 

överlevnad. Oavsett vårdform kommer sjuksköterskan vårda kvinnor med diagnosen.  

Därför ville denna litteraturöversikt belysa kvinnors upplevelser av bröstcancerbehandling. 

Resultatets fynd tydliggjorde att kvinnorna upplevde behandlingarna psykiskt såväl som 

fysiskt påfrestande. Bieffekten av bröstcancerbehandlingarna föranledde dessutom till att 

känslor som sorg, ångest, oro samt rädsla inför döden frekvent uppkom hos kvinnorna. 

Dessa faktorer minskade livsglädjen samt påverkade livskvaliteten negativt, vilket stärkte 

kvinnornas känsla av skam. Därför blir sjuksköterskans uppgift att hjälpa denna kvinna till 

känslan av välbefinnandet genom användning av resurser som ökar välmående. Ett 

personcentrerat förhållhållningssätt är väsentligt för individualisering av den efterönskade 

vården, vidare forskning kring upplevda känslor under bröstcancerbehandling krävs då 

detta kan stärka sjuksköterskans förutsättningar att ge tillämplig omvårdnad samtidigt som 

kvinnors behov av stöd tillgodoses.  
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Översikt av inkluderade artiklar  

Författare,
År,Land  

Studiens 
syfte  

Typ av 
studie  

Deltagand
e (Bortfall) 

Datainsam
ling, 
Analys 

Resultat Kvalité  

Ahlstedt 
Karlsson et 
al., (2017) 

Sverige  

Att 
undersöka 
kvinnors 
upplevelse
r av 
hormonter
api efter 
kirurgi vid 
bröstcance
rbehandlin
g. 

Kvalitativ  25 

(58) 

Intervjuer 
med 
öppna 
frågeställn
ingar 

Kvinnorna 
upplevde 
inte att de 
fick 
tillräckligt 
med stöd 
under 
behandlin
g med 
hormonter
api. De 
upplevde 
inte heller 
att de fick 
tillräcklig 
med 
informatio
n om de 
biverknin
gar som 
kan 
tillkomma 
vid 
hormonter
api 

Hög 

Anarado et 
al., 

(2015) 

 

Nigeria  

Att 
undersöka 
kvinnors 
upplevelse
r av 
omvårdna
d och stöd 
som 
genomgår 
cytostatika

Kvalitativ 20 

(0) 

Intervjuer Resultatet 
visade att 
kvinnorna 
var 
otillräcklig
t beredda 
på att 
hantera 
cytostatika
ns 

Hög 



 
 

behandlin
g. 

effekter. 
Kvinnorna 
upplevde 
dessutom 
att de fick 
lite stöd 
av 
sjuksköter
skorna. 

Beaver et 
al.,  

(2016) 

 

Storbritan
nien  

Att 
undersöka 
kvinnors 
upplevelse
r av 
neoadjuva
nt 
cytostatika
behandlin
g.  

Kvalitativ 20 

(0) 

Intervjuer  Resultatet 
visade att 
mer stöd 
behövdes 
mot slutet 
av 
cytostatika
behandlin
gen då 
biverknin
garna var 
som värst. 
Vissa 
kvinnor 
hänvisade
s 
dessutom 
till 
psykologtj
änster vid 
krissituati
oner.  

Hög  

Campbell-
Enns et al.,  

(2017) 

 

Canada 

 

 

Syftet var 
att 
Undersöka 
kvinnors 
upplevelse
r av 
beslutsfatt
ning vid 
bröstcance
rbehandlin
g, samt de 
olika 

Kvalitativ   

22 

(0) 

Semistrukt
urerade 
Intervjuer
na, samt 
enkäten 
med 
öppna 
frågeställn
ingar   

Bristande 
kommuni
kation 
tillkom, 
vilket 
ökade 
upplevelse
n av 
psykisk 
stress hos 
kvinnor 
med 

Hög 



 
 

hinder 
som kan 
förekomm
a vid 
beslutsfatt
ning av 
bröstcance
rbehandlin
g. 

 

bröstcance
r. 

 

Drageset 
et al.,  

(2016) 

 

Norge 

 

Att 
undersöka 
kvinnors 
upplevelse
r av 
bröstcance
rbehandlin
g ett år 
efter 
insjuknand
et.  

Kvalitativ  21 

(11) 

Individuell
a 
intervjuer 

Resultatet 
visade att 
kvinnorna 
upplevde 
en ökad 
uppskattni
ng av 
livet. 
Generellt 
sett var 
dessa 
kvinnor 
optimistis
ka trots 
rädslan 
för 
återfall.  

Hög 

Engqvist 
Boman et 
al., (2018) 

Sverige  

Att 
undersöka 
bröstcance
rsjuka 
kvinnors 
upplevelse
r av 
deltagande 
vid 
bröstcance
rbehandlin
g. 

Kvalitativ  16 

(0) 

Semistrukt
urerade 
intervjuer  

Kvinnorna 
önskade 
att 
kommuni
kationen 
mellan de 
och 
sjukvårds
personale
n var 
bättre, 
samt att 
de hade 
varit mer 
delaktig i 
de beslut 

Hög 



 
 

som togs 
angående 
deras 
behandlin
g. 

Günüşen 
et al., 
(2013) 

 

Turkiet   

 

 

Att 
undersöka 
turkiska 
kvinnors 
upplevelse
r av 
cytostatika
behandlin
g. 

Kvalitativ  11 

 

(0) 

Semistrukt
urerade 
intervjuer  

Resultatet 
visade att 
kvinnorna 
drabbades 
av 
psykologis
ka och 
fysiska 
påfrestnin
gar. 
Socialt 
stöd 
visade sig 
skapa nya 
sinnen i 
deras liv.  

Hög  

Heiney et 
al., (2016) 

USA 

 

Att 
undersöka 
upplevelse
r av 
bröstcance
rbehandlin
g hos 
kvinnor 
med 
afroamerik
ansk 
härkomst. 

Kvalitativ 17 

(1) 

Intervjuer  De 
afroameri
kanska 
kvinnorna 
önskade 
att de 
hade 
deltagit 
mer i de 
beslut som 
togs 
angående 
deras 
bröstcance
rbehandli
ng.  

Hög 

Lawler et 
al.,  

(2011) 

Kvinnors 
upplevelse
r av vård 
efter vid 
intensiv 

Kvalitativ  158 

(0) 

 

Semistrukt
urerade 
intervjuer 
via telefon  

Många 
kvinnor 
upplevde 
att de inte 
fick 

Hög 



 
 

 

Australien  

bröstcance
rbehandlin
g.  

 

 

 

tillräcklig 
med 
konsultati
on efter 
behandlin
garna. 
Många 
kvinnor 
upplevde 
också att 
deras vård 
blev sämre 
när flera 
verksamh
eter blev 
involvera
de. 

 

 

 

 

Levkovich 
et al.,  

(2017) 

 

Israel  

 

Att 
undersöka 
kvinnors 
upplevelse
r av 
trötthet 
efter 
bröstcance
rbehandlin
g. 

Kvalitativ  13 

 

(0) 

Semistrukt
urerade 
intervjuer  

Resultatet 
visade att 
kvinnorna 
upplevde 
känslan av 
hjälplöshe
t, brist på 
kontroll 
samt 
övergivan
de när 
dessa 
möter 
symptom 
på trötthet 
efter 
bröstcance
rbehandli
ng.  

Hög 

Nizamil et Att Kvalitativ  17 Semistrukt Kvinnorna Hög  



 
 

al., 

(2011)  

 

Syrien  

undersöka 
syriska 
kvinnors 
upplevelse
r av 
kemoterap
i vid 
bröstcance
rbehandlin
g. 

(0) urerade 
intervjuer 

upplevde 
många 
biverknin
gar på 
grund av 
kemoterap
ibehandlin
gen. 
Behandlin
gen 
orsakade 
också 
dåligt 
självförtro
ende och 
negativ 
självbild 
hos 
kvinnorna
. 

Swainston 
et al., 
(2012)  

 

 

England  

 

 

 

 

Att 
undersöka 
kvinnors 
upplevelse
r av 
bröstcance
rbehandlin
g samt 
beslutspro
cessen 
över tid. 

Kvalitativ  20 

(0) 

Semistrukt
urerade 
intervjuer  

Resultatet 
visade att 
kvinnorna 
hade en 
passiv roll 
i 
beslutspro
cessen för 
kirurgisk 
behandlin
g av 
bröstcance
r.  

Hög 
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