
 
Abstrakt 
 
Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor, antalet drabbade 
har ökat successivt. En livshotande sjukdom upplevdes som psykiskt och fysiskt 
påfrestande. Sjuksköterskan bör tillgodose den enskilde individens omvårdnadsbehov och 
så långt som möjligt lindra besvär. Syfte: Syftet var att belysa kvinnors erfarenheter av 
att leva med bröstcancer samt deras behov av omvårdnad. Metod: Litteraturstudie där 17 
vetenskapliga artiklar har granskats och sammanställts till ett resultat. Resultat: 
Resultatet presenterades i tre huvudkategorier som berörde upplevelser, hantering och 
omvårdnad ur ett patientperspektiv. En förändrad kropp medförde känslor av ensamhet 
och utanförskap. Hantering av situationen gav kvinnorna möjlighet att ta kontroll över 
livet. Behov från vårdgivare ansågs vara stöd och uppmuntran samt information. 
Diskussion: Sjukdomen förde med sig orkeslöshet och en förändrad självbild som ledde 
till en förändrad vardag. Behovet av information upplevdes som stort och bristande. 
Slutsats: Kvinnor diagnostiserade med bröstcancer hade ett stort behov av emotionellt 
och fysiskt stöd. Många upplevde sig missförstådda och ensamma i sin situation. Att 
behandla varje individ som unik och subjektifiera samt respektera individens behov och 
upplevelser ansågs viktiga. Behovet av information om biverkningar och behandling 
ansågs stort. Samt att få tala med kvinnor i samma situation visade gott resultat i 
kvinnornas psykiska välbefinnande. 
 
 
 
Nyckelord: behov, bröstcancer, litteraturstudie, omvårdnad, sjuksköterskor, 
upplevelser. 
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Bakgrund 

Enligt Socialstyrelsen (2007) är bröstcancer den vanligaste cancerformen hos kvinnor. 

Cirka 6500 kvinnor får diagnosen varje dag, antalet drabbade har mer än fördubblats 

de senaste 40 åren. Det är ovanligt att kvinnor som är yngre än 40 år får diagnosen 

och varannan kvinna som får sjukdomen diagnostiseras innan 65 års ålder.  

 

Bröstet är uppbyggt av bindväv, fett och körtelvävnad. Körtelvävnaden består av 

mjölkalveoler och mjölkgångar som mynnar ut i bröstvårtan. Från bröstet går lymfan 

till lymfkörtlar i armhålan och under nyckelbenet. Efter menopaus börjar 

körtelvävnaden tillbakabildas och det blir lättare att känna eventuella knölar (Järhult 

& Offenbartl, 2006, s.401-402). 

Cancer uppkommer genom mutationer i cellernas kontrollsystem vilket styr dess 

tillväxt, cellspecialisering, cellens självmord, kommunikation mellan olika celler samt 

samspel mellan blodkärl och bindväv. Utvecklingen av cancer är en lång process, hos 

bröstcancerpatienter kan denna process pågå i mer än tio år innan cancern upptäcks 

(Bergh, Brandberg, Ernberg, Frisell, Fürst, & Hall, s.13, 17). 

Bröstcancer uppstår i de flesta fall i mjölkalveoler och mjölkgångar. Två av de 

vanligaste typerna av bröstcancer är duktal (utgår från bröstkörtlarnas körtelrör) och 

lobulär (utgår från körtellobuli) bröstcancer. Lymfbanorna fortsätter i central riktning 

och tömmer sig i de stora venerna varpå cancern kan spridas till andra organ (Järhult 

& Offenbartl, 2006, s.410-411; Ericson & Ericson, 2008, s.670). 

 

Riskfaktorer för att drabbas av bröstcancer är hereditet (i första hand mor och systrar), 

tidig menarche, sen menopaus, sen graviditet, rökning, övervikt och stort 

alkoholintag. Man har även sett en ökad risk hos de kvinnor som använt p-piller innan 

20 års ålder och under en längre tid (Ericson & Ericson, 2008, s.670; Järhult & 

Offenbartl, 2006, s.410-411; Key, Verkasalo & Banks, 2001; Kovero, 2002). 

 

Kovero (2002) beskriver att det vanligaste symtomet för bröstcancer är en knöl som 

känns i bröstet, smärta, känningar i bröstet som exempelvis ilningar, hudförändringar 

och sekretavsöndringar från bröstvårtan. 

Ericson och Ericson (2008, s.670-671) beskriver två kirurgiska behandlingar vid 

bröstcancer; mastektomi då angripen del (partiell mastektomi) eller hela bröstet 
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inklusive lymfkörtelvävnad opereras bort (även kallad ablatio). Postoperativ 

strålbehandling sätts in efter alla typer av kirurgi vid bröstcancer. Behandling med 

läkemedel, som till exempel anti-östrogener kan resultera i att tumören minskar i 

storlek. Behandling som ges som komplement till kirurgi kallas för adjuvant 

behandling. Strålbehandling minskar risken för lokala recidiv (återfall) och kan verka 

smärtstillande vid skelettmetastaser.  

 

Cytostatika ges i kombinationer med andra läkemedel och i flera omgångar. 

Behandlingen kan uppfattas som påfrestande då vanliga biverkningar är kräkningar, 

illamående och hårförlust. Vid kirurgi av armhålan, så kallad axillarutrymning då 

lymfkörtlar tas bort finns risken för kroniska postoperativa besvär från axel och arm, 

vilka kan uppfattas som svårt handikappande (Järhult & Offenbartl, 2006, s.411-412, 

416-418).  

Degerfält, Moeglin och Sharp (2008, s.229-233) talar om att cancerrelaterad trötthet 

(fatigue) drabbar de flesta patienter som genomgår strålbehandling och kan vara en 

biverkan av behandlingen men även en konsekvens av cancersjukdomen. Fatigue 

yttrar sig som en uttalad trötthet och kraftlöshet och kan upplevas som begränsande  

av livskvaliteten. Det är viktigt att anpassa den fysiska aktiviteten efter den enskilde 

individen, forskning har påvisat att fysisk aktivitet minskar graden av upplevd fatigue. 

Det är även viktigt att patienten får information om fatigue så att denne kan känna sig 

förberedd och få tid att planera sin vardag. 

 

Inskränkningar gällande daglig aktivitet på grund av orkeslöshet/nedstämdhet samt 

biverkningar av behandlingar har visat sig ha stor påverkan på individens lidande. 

Nedstämdhet blir ofta en följd av en ihållande känsla av sorg, långdragen dysfunktion 

eller en känsla av att vara värdelös. Bröstcancersjuka kvinnor kan många gånger 

uppleva sig emotionellt begränsade då ett förlorat bröst efter en mastektomi har 

berövat dem deras kvinnlighet. Ångest beskrivs som ett svagt diffust obehag som, 

jämfört med rädsla inte beror på märkbar fara. Skillnaderna mellan rädsla och ångest 

var att rädslan väcktes av ett specifikt stimuli vid extern fara. Ångest utvecklas från 

intrapsykiska källor. Ångest kan öka vid olika
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livsprövningar vilket kan medföra svårigheter för den enskilde individen att finna 

mening och struktur (Kelly, Ghazi & Caldwell, 2002). 

Enligt Kovero (2002) innebär att insjukna i en livshotande sjukdom en traumatisk och 

ödesdiger händelse. Livets vanliga rutiner krossas och händelsen upplevs som ett 

emotionellt hot vilket orsakar både psykologiska och fysiologiska stressreaktioner. 

 

Coping handlar om att använda en framgångsrik problemhantering (eng. succesful 

coping) för att förebygga ohälsa och psykologisk stress. För stress och stresshantering 

ligger fokus på individens kognitiva värderingar och tolkningar. Individens sätt att 

hantera stressande situationer ligger till grund för hur framgångsrik personens 

copingstrategier blir (Andersson, 2009, s.69, 119). 

 

Kelly, Ghazi och Caldwell (2002) beskriver individens reaktioner på cancersjukdom 

som en blandning av positiva och negativa reaktioner vilka kan variera med tiden. 

Reaktionerna formas bland annat av individens fysiska kondition, kunskap kring sin 

diagnos, personlighet samt sociala förhållanden. Studier har visat att cirka hälften av 

alla cancerpatienter som vårdas på sjukhus någon gång lider av humörrubbningar som 

nedstämdhet och/eller ångest. Det är av stor vikt att sjukvårdspersonal inte avfärdar 

psykiska symtom som en normal reaktion på cancer utan möter dessa symtom hos 

varje enskild individ.   

Den legitimerade sjuksköterskan skall tillgodose patientens basala och specifika 

omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga. Hon 

ska ha förmågan att uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och 

lidande och så långt som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder. Hon ska 

kommunicera med patienten på ett empatiskt, lyhört och respektfullt sätt 

(Socialstyrelsen, 2005).   

 

I och med att bröstcancer blir allt vanligare och behovet av stöd från 

omvårdnadspersonal är stort är det viktigt att sjuksköterskan besitter kunskap om 

sjukdomen och har en förståelse för kvinnorna som drabbas. 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa kvinnors erfarenheter av att leva med 

bröstcancer samt deras behov av omvårdnad. 

 Frågeställningar 

• Hur upplever kvinnorna behandlingen av bröstcancer? 

• Hur upplever och hanterar kvinnorna situationen? 

• Vilket behov av stöd har kvinnor som drabbats av bröstcancer? 

 

Metod 

Enligt Forsberg och Wengström (2008, s.34) innebär en litteraturstudie att 

systematiskt söka, kritiskt granska samt sammanställa litteraturen inom det valda 

ämnet eller problemområdet. I denna litteraturstudie har artiklar som ansågs relevanta 

för syftet och frågeställningarna samt de av hög eller medel kvalitet inkluderats och 

sammanställts till ett resultat.  

 

Litteratursökning 

Artikelsökning har genomförts i databaserna PubMed och Cinahl. Sökord som 

användes var; breast cancer, breastneoplasms, living, support, coping, needs samt 

experience, där sökordet breastneoplasms är en MeSH-term och resterande sökord är 

fritextsökningar. Via sökordskombinationer selekterades relevanta artiklar som mötte 

syftet samt frågeställningarna. Två manuella sökningar genomfördes på författarnas 

namn. Litteratursökningen redovisas i Tabell 1 (se s.5).  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

De kriterier som ansågs relevanta för studien var vetenskapliga artiklar som var 

skrivna på engelska, publicerade de senaste tio åren och relevanta för syftet och 

frågeställningarna. De artiklar som exkluderades i studien var dem som inte berörde 

syftet eller frågeställningarna samt bedömdes vara av låg kvalitet. Artiklar skrivna 

före år 2000 exkluderades för att begränsa studiens omfattning. Även det material 

som beskrev cytostatika- och strålbehandling endast på medicinska grunder 

exkluderades.  
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Tabell 1. Databassökning utförd 2010-01-21 - 2010-01-27. Databaser, limits, sökord, antal träffar, 
antal lästa abstrakt och valda artiklar. 
 
Databas Sökord Antal träffar Lästa abstrakt Artiklar relevanta för studien / 

Artiklar som ingår i studien 
PubMed Breast neoplasms 

AND support AND 
coping ** 

 
                 765 

 
                  389         

 
                                                12/7                                            

Cinahl Breast neoplasms 
AND support AND 
coping * 

 
                 201 

 
                  117 

 
                                                  2/2                                                     

PubMed Breast neoplasms 
AND needs AND 
experience ** 

 
                 131 

 
                    67 

 
                                                  6/2        

Cinahl Breast neoplasms 
AND needs AND 
experience * 

 
                   78 

 
                    34 

 
                                                  0/0  

PubMed Breast neoplasms 
OR Breast cancer 
AND needs AND 
living ** 

 
                 270 

 
                  146 

 
                                                  4/3                                                         

Cinahl Breast neoplasms  
AND breast cancer  
AND needs AND 
living * 

 
                   36 

 
                   20 

                                                 
                                                  5/1 

Totalt                  1482                   773                                                29/15 
 
* = Limits; English, Female, 2000-2009 
** = Limits; Humans, English, Female, published in the last 10 years 
 
 
Bearbetning och granskning 

Bearbetning har skett med hjälp av SBU/SSF nr 4 (1999, s.16-17).  

 

Fas 1  

En första bedömning av de 1482 referenserna genomfördes genom läsning av titlar 

och abstrakt för att selektera artiklar för fortsatt granskning. Ur de 773 lästa abstrakten 

ansågs 29 artiklar relevanta för syftet och frågeställningarna. Dubbletter och review-

artiklar exkluderades. Kvar återstod 23 artiklar.  

 

Fas 2 

Vid genomgång av de 23 utvalda artiklarna tillkom ytterligare två artiklar via manuell 

sökning i relevanta artiklars referenslistor. Artiklarna lästes i sin helhet och 

granskades på varsitt håll av de bägge författarna med hjälp av en granskningsmall 

(bilaga 1). Klassificering av artiklarna genomfördes sedan enligt SBU/SSF nr 4 (1999, 

s. 15-16), se s.6. Antal artiklar som exkluderades i denna fas var sex stycken, dessa 

sex svarade inte till syftet eller frågeställningarna (se bilaga 2). 
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Fas 3 

Kvalitetsgranskning genomfördes enligt kriterier för bedömning av vetenskaplig 

kvalitet (se bilaga 3). Antal artiklar som exkluderades i denna fas var två stycken, 

dessa två artiklar ansågs vara av låg (III) kvalitet (se bilaga 2). Artiklar som bedömdes 

relevanta för studien var 17 stycken. Dessa sammanställdes till en översiktstabell för 

inkluderade artiklar som redovisas i löpande text och tabell (se bilaga 4).  

 

Klassificering och värdering av studier 

Klassificering har utförts enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 -16) och indelats i 

följande grupper; 

• Randomiserad kontrollerad studie (C); Det vill säga en prospektiv studie där man 

gjort en slumpvis fördelning av patienter till en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

• Prospektiv studie (P); Denna typ av studie innebär en jämförelse 

mellan en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men 

utan slumpmässig fördelning. 

• Retrospektiv studie (R); I dessa studier analyseras ett historiskt 

material, med hjälp av exempelvis journalhandlingar. 

• Kvalitativ studie (K); I denna typ av studie analyseras data, som 

insamlats genom intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att 

fördjupa förståelsen för studerade fenomen, till exempel personens upplevelser 

och erfarenheter. 

De granskade studiernas vetenskapliga kvalitet har bedömts utifrån en tregradig skala; 

hög (I) vetenskaplig, medel (II) eller låg (III) vetenskaplig kvalitet.  

Enligt Polit och Beck (2008, s.19-20) kan kvalitativa studier även delas in i; 

• Deskriptiv studie (D); Beskriver dimensionen, variationen och vikten av ett 

fenomen. Beskrivande, förklarande och tolkande studie. 

• Explorativ studie (E); Undersöker fenomenets sanna natur, i den miljö 

fenomenet utspelar sig.  

 

Etisk diskussion 

Enligt Forsberg och Wengström (2008, s.77-78) genomförs etiska överväganden av 

urval och presentation av resultat vid alla litteraturstudier. De artiklar som ingår i en 
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litteraturstudie ska ha fått tillstånd från etisk kommitté eller där noggranna etiska 

överväganden har gjorts. Alla artiklar som ingår i litteraturstudien redovisas samt 

arkiveras på ett säkert sätt i tio år. I denna litteraturstudie har materialet behandlats 

med respekt och hänsyn till det resultat som finns presenterat i respektive artikel.  

 

Analys 

Enligt Forsberg och Wengström (2008, s.150) innebär innehållsanalys att data 

klassificeras på ett systematiskt och stegvist sätt för att identifiera teman och mönster. 

Målet med innehållsanalysen är att beskriva och kvantifiera specifika fenomen. De 

utvalda artiklarna lästes i sin helhet flera gånger på varsitt håll av bägge författarna för 

att sedan diskuteras. Relevant resultat med liknande innehåll från artiklarna delades 

sedan in i subkategorier, totalt framträdde sex subkategorier som sedan delades in i tre 

kategorier (se exempel i bilaga 5). 

 

Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie omfattar 17 vetenskapliga artiklar, fördelat på fem 

artiklar utförda med kvantitativ metod, elva artiklar utförda med kvalitativ metod och 

en artikel med både kvantitativ och kvalitativ metod. Av de 17 artiklarna bedömdes 

tolv vara av hög (I) kvalitet och fem stycken bedömdes vara av medel (II) kvalitet. 

Studierna har utförts i följande länder USA, Sverige, Nederländerna, Turkiet och 

Australien.  

 

Upplevelser  

Under denna kategori presenteras följande subkategorier; Upplevda biverkningar av 

behandling, En förändrad kropp, Utanförskap och ensamhet 

 

Upplevda biverkningar av behandling 

I en kvantitativ studie (P) skriven av Gwede, Small, Munster, Andrykowski och 

Jacobsen (2008), som bedömdes vara av hög (I) kvalitet, var syftet att undersöka 

skillnader i behandlingsrelaterade symtom vid behandling av bröstcancer. Antal 

deltagare var 138 kvinnor som delades in i två grupper, low-symptom burden och 

high-symptom burden (låg respektive stark upplevelse av symtom). I resultatet 

redovisas signifikanta skillnader mellan de bägge grupperna vid slutet av 
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behandlingen. I gruppen high-symptom burden rapporterades fatigue (100 procent), 

koncentrationssvårigheter (87 procent) samt hårförlust (82 procent) jämfört med 

gruppen low-symptom burden (91 procent respektive 34 och 53 procent). 

 

En förändrad kropp 

I en kvalitativ studie (K) skriven av Vilhauer (2008), som bedömdes vara av medel 

(II) kvalitet, var syftet att undersöka upplevelserna hos kvinnor diagnostiserade med 

metastaserad bröstcancer. I studien deltog 14 kvinnor som lottades ut från en större 

studie vars syfte var att undersöka stödgrupper online för kvinnor med bröstcancer. 

Deltagarna rekryterades via flyers och brev. Av 42 anmälda kvinnor var 31 lämpliga 

för studien efter intervju över telefon. Av dessa intervjuades 14 stycken innan 

deltagande i onlinegrupp. I resultatet framkom att kvinnorna upplevde biverkningar 

av kemoterapi som till exempel hårförlust som vanprydande. Smärtan ledde till att 

kvinnorna kände sig obekväma, mindre sexuellt attraktiva och upplevde minskad 

libido.  

 

I en kvalitativ studie (K) skriven av Browall, Gaston-Johansson och Danielson 

(2006), som bedömdes vara av hög (I) kvalitet, var syftet att beskriva upplevelserna 

hos postmenopausala kvinnor med bröstcancer som genomgår kemoterapi. Deltagarna 

valdes ut från ett bokningssystem vid en öppenvårdsavdelning för patienter som 

genomgår kemoterapi i västra Sverige. I resultatet beskriver många kvinnor att de 

upplevde hårförlusten som jobbigare än att förlora ett bröst då det på ett smärtsamt 

och svårt vis var en del av ett förändrat utseende. Kvinnorna beskriver behandlingen 

med kemoterapi som en främmande känsla i kroppen med biverkningar som till 

exempel obstipation, fatigue, koncentrationssvårigheter och försämrat minne. 

 

I en kvalitativ studie (K) skriven av Wu och McSweeney (2007), som bedömdes vara 

av hög (I) kvalitet, var syftet att belysa fatigue ur ett individuellt perspektiv. Tio 

kvinnor deltog i studien, informerat samtycke från samtliga då de var volontärer. 

Deltagarna fick självskatta sin upplevelse av fatigue. Instrument som användes var 

bandade halvstrukturerade intervjuer, sex av deltagarna förde även dagbok i två 

veckor. I resultatet beskrev deltagarna fatigue som en annorlunda form av tidigare 

upplevd trötthet. Den upplevdes som överväldigande, oändlig och ihållande även efter 

vila. Fatigue förde med sig ett ovanligt stort behov av vila, minskad rörlighet, 
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insomnia samt försämrad sömnkvalitet. Deltagarna upplevde att kroppen inte var 

kapabel till att utföra motoriska handlingar, som att kliva upp ur sängen/stolen eller gå 

på toaletten. 

 

I en kvalitativ studie (K) med en kvantitativ analysmetod skriven av Can, Durna och 

Aydiner (2004), som bedömdes vara av hög (I) kvalitet, var syftet att fastställa graden 

av fatigue som bröstcancerpatienter från Turkiet upplevde under tiden de genomgick 

adjuvant kemoterapibehandling. Deltagarna (n=90) intervjuades vid två tillfällen, i 

början av studien samt 7-10 dagar efter kemoterapi. Resultatet visade att vanliga 

symtom före kemoterapin var överlag psykiska besvär som ilska, trötthet, oro och 

ångest. Patienterna upplevde fatigue som något obehagligt och som hindrade dem från 

att genomföra vardagliga aktiviteter.  

 

I en kvalitativ studie (K) skriven av Hill och White (2008), som bedömdes vara av 

hög (I) kvalitet, var syftet att utforska och beskriva bröstcancersjuka kvinnors 

erfarenheter av TRAM Flap breast reconstruction (bröstrekonstruktion där vävnad tas 

från buken för att skapa ett nytt bröst efter mastektomi). Deltagarna utgjordes av 83 

kvinnor som genomgått TRAM Flap breast reconstruction. Via brev förfrågades 

kvinnorna om deltagande i studien. Svar erhölls av 65 kvinnor. På grund av tidsbrist 

för studien valdes tio av dessa ut som ansågs vara lämpliga för studien. Resultatet 

visade att generella erfarenheter av att förlora ett bröst var oväntat, enormt personligt 

och signifikant. De yngre kvinnorna menade att åldern har betydelse vid beslut av 

bröstrekonstruktion. Utseendet upplevdes vara av stor betydelse som för de yngre 

kvinnorna. Försenad respektive omgående operation var av stor betydelse för tiden det 

tog för deltagarna att vänja sig vid en förändrad kropp. De kvinnor som genomgick 

omgående bröstrekonstruktion upplevde en försämring av självförtroende och 

kroppsuppfattning, som förbättrades med tiden. De kvinnor som genomgick försenad 

rekonstruktion upplevde däremot en förbättring i självförtroende och 

kroppsuppfattning. 

 

Utanförskap och ensamhet 

I en kvalitativ studie (K) skriven av Rosedale (2009), som bedömdes vara av hög (I) 

kvalitet, var syftet att beskriva upplevelsen av ensamhet hos bröstcancersjuka kvinnor 

mer än ett år efter behandling. Deltagare rekryterades genom en volontärlista via 
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Reach to Recovery, ett nätverk för canceröverlevare, 13 kvinnor deltog i studien. 

Instrument som användes i studien var öppna intervjuer som pågick cirka 90 minuter 

där deltagarna beskrev upplevelser av ensamhet med berättelser och konstnärliga 

uttryck. Resultatet visade att ärr, lymfom, värmevallningar, stress, smärta, ensamhet 

och humörsvängningar upplevs av kvinnorna som en daglig påminnelse om 

cancersjukdomen. Kvinnorna påpekade att anhöriga inte hade förståelse för 

situationen vilket ledde till en känsla av ensamhet. 

 

I en tidigare presenterad studie skriven av Vilhauer (2008) menade deltagarna att 

smärta och fatigue ledde till minskat deltagande i arbete och fritidsaktiviteter. 

Kvinnorna upplevde oro över stress och hur stress påverkade sjukdomen. Att inte 

kunna sköta sin allmän dagliga livsföring (ADL) på egen hand upplevdes som 

skrämmande. Kvinnorna menade att omgivningen såg dem som offer för cancer samt 

att de uppfattade rädsla och obekvämlighet från människor runt omkring. 

 

I en tidigare presenterad studie skriven av Hill och White (2008) framkom att många 

kvinnor upplevde någon form av nedstämdhet och drog sig undan från omgivningen. 

Deltagarna beskrev en ständig kamp för att få omgivningen att förstå deras psykiska 

och emotionella situation. Deltagarna uppgav att de efter operationen omdefinierat 

normalitet, både när det gäller den egna kroppen, livsstil och relationer till andra då 

sjukdomen upplevdes beröva kvinnan på hennes normalitet. 

 

I en tidigare presenterad studie skriven av Browall, Gaston-Johansson och Danielson 

(2006) menade deltagarna att det var komplicerat att tala med närstående om 

sjukdomen. Sjukdomen beskrivs som en dramatisk och traumatisk situation för hela 

familjen. Närstående upplevdes som skräckslagna och för att inte förvärra situationen 

menade en del kvinnor att de höll tillbaka sin egen rädsla och sorg.  

 

Hantering 

Under denna kategori presenteras följande subkategorier; Att ta kontroll över livet. 

 

Att ta kontroll över livet 

I en kvalitativ studie (K) skriven av Chantler, Podbilewicz-Schuller och Mortimer 

(2005), som bedömdes som medel (II) kvalitet, var syftet att identifiera behov samt 
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förändringar i behov hos patienter i olika stadier av bröstcancer, som genomgår 

adjuvant behandling. Deltagarna rekryterades via Oncology clinic vid Washington 

University i St. Louis, Missouri. Deltagarna utgjordes av 31 utskrivna kvinnor med 

bröstcancerstadium I och II, informerat samtycke erhölls av samtliga. Deltagarna 

informerades om studien via ansvarig läkare och delades in i fyra fokusgrupper 

beroende på hur lång tid det gått sedan diagnos, early-group (<6 månader) och late-

group (6-12 månader). Kvinnorna deltog i bandade halvstrukturerade intervjuer cirka 

90 minuter långa. Resultatet visade att kvinnor i det tidiga skedet (stadium I) av 

bröstcancer upplevde kroppsliga förändringar som besvär med till exempel 

svettningar, värmevallningar, humörsvängningar och minskad libido. Kvinnorna 

upplevde att ju fler människor som försökte vara till hjälp och stöd desto mer 

förlorade de kontrollen över sig själv och sin sjukdom. Gemensamt för båda 

grupperna var behovet att återfå känslan av att ha kontroll. Kvinnorna i det senare 

skedet beskrev att de fått tillbaka kontrollen över sin livssituation genom att lära sig 

leva med cancern.  

 

I en kvalitativ studie (K) skriven av Arman och Rehnsfeldt (2002), som bedömdes 

vara av hög (I) kvalitet, var syftet att få en djupare förståelse i livssituationen för 

kvinnor som lever med bröstcancer, med fokus på förändringar i livsperspektiv. Till 

studien valdes fyra kvinnor ut från en tidigare studie bedriven av samma forskare. 

Varje deltagare intervjuades fyra gånger under en period på ett år. I resultatet 

framkom att cancern ledde till tankar på meningen med livet och vad som var 

betydelsefullt. Det framkom även en beskrivning av upplevelsen av sjukdomen som 

en befrielse som ger tid och rum att ta kontroll över livet. Sjukdomen ledde till en 

förändrad syn på livet, från materialistisk till spirituell. 

  

I en kvalitativ studie (K) skriven av Thewes, Butow, Girgis och Pendlebury (2004), 

som bedömdes vara av hög (I) kvalitet, var syftet att identifiera behov hos yngre 

respektive äldre bröstcanceröverlevare. I studien deltog 18 kvinnor vilka delades in i 

två grupper, en grupp för yngre kvinnor och en för äldre. I resultatet beskrev en del 

kvinnor behovet av att kunna kontrollera situationen och rädslan för återinsjuknande. 

Kvinnorna upplevde att rädslan kunde kontrolleras med hjälp av positivt tänkande och 

distrahering. Fler yngre än äldre kvinnor talade om vikten av stödgrupper och hur 

sjukdomen hade en negativ påverkar på livsstil och karriär. 
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I en kvantitativ studie (R) skriven av Rozema, Völlink och Lechner (2009), som 

bedömdes vara av hög (I) kvalitet, var syftet att med hjälp av The Common Sense 

Model of Illness Cognition undersöka sambandet mellan copingstrategier, sjukdom 

samt uppfattade mentala följder av sjukdomen hos kvinnor med bröstcancer. 

Resultatet visade att graden av sjukdomskänsla var svagt relaterad till copingstrategier 

men starkt relaterad till upplevelsen av att ha hälsa. Kvinnornas psykiska hälsa 

påverkades av synen de hade på sin sjukdom. De kvinnor som upplevde sin sjukdom 

som kronisk hade sämre psykisk och mental hälsa än de som såg på sin sjukdom som 

hanterbar. 

 

I en tidigare presenterad studie skriven av Wu och McSweeney (2007) menade 

kvinnorna att de använde sig av copingstrategier för att få sjukdomen att upplevas 

som mindre påfrestande. Exempel på copingstrategier var att resonera fram en 

förklaring till fatigue, ta emot stöd från närstående samt sätta upp mål och belöna sig 

själv vid delvis eller helt uppnådda mål. En av kvinnorna uppgav att hon lärt känna 

sin kropp och tolka dess signaler, samt ge respons till kroppens signaler.  

 

So I've learned to pace myself differently and learn how to interpret the 

cues of my own body... like, I knew that I needed to take a rest... 

you know what I do? If it's during the day, I let myself nap for two or three 

hours. And I don't berate myself over it, because I feel like my body is 

telling me it needs to rest and is trying to grow out new skin where it was 

bumed and stuff, and it's trying to recuperate. So, I give my body that 

rest... (Wu & McSweeney, 2007, s.122). 

 

Behov 

Under denna kategori presenteras följande subkategorier; Behov av stöd, Behov av 

information. 

 

Behov av stöd 

I en kvantitativ studie (R) med en kvalitativ ansats skriven av Marlow, Cartmill, 

Cieplucha och Lowrie (2003), som bedömdes vara av medel (II) kvalitet, var syftet att 

få en förståelse för behovet av psykosocialt stöd hos kvinnor med diagnostiserad 
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bröstcancer. I studien deltog 80 kvinnor som delades in i två fokusgrupper samt en 

kontrollgrupp. I resultatet framkom att många kvinnor kände sig missförstådda av 

omgivningen och av sjukvårdspersonal. En av kvinnorna talade om att 

sjukvårdspersonal ibland tror sig veta vad den bröstcancersjuke går igenom och 

kommer att gå igenom under till exempel behandling av sjukdomen, samt att 

personalen menade att den sjuke själv vet vad som kommer att hända. 

 

I en kvantitativ studie (C) skriven av Simpson, Carlson och Trew (2001), som 

bedömdes vara av medel (II) kvalitet, var syftet att fastställa samband mellan 

gruppterapi och psykiskt välbefinnande. Deltagarna rekryterades via läkare på Tom 

Barker Cancer Center i USA. Av 315 tillfrågade patienter vägrade 81 delta, 111 

patienter hörde aldrig av sig och 123 patienter var villiga att delta i studien. Av dessa 

fick 18 stycken råd från deras personliga läkare att inte delta i studien. Av de 

resterande 105 var det 16 som inte uppfyllde inklusionskriterierna. De inkluderade 

(n=89) kvinnorna delades in i en kontroll- och en interventionsgrupp där deltagarna i 

interventionsgruppen genomgick gruppterapi. Resultatet visade att medverkan i 

gruppterapi har en positiv påverkan på graden av nedstämdhet. Deltagarna i 

interventionsgruppen mätte en lägre grad av nedstämdhet än deltagarna i 

kontrollgruppen. 

 

I en tidigare presenterad studie skriven av Thewes, Butow, Girgis och Pendlebury 

(2004) visade resultatet att stöd från närstående, emotionellt stöd i form av samtal från 

vårdgivare och från andra bröstcancersjuka kvinnor upplevdes som viktigt. Kvinnorna 

beskrev deltagande i olika stödgrupper som en positiv erfarenhet. 

 

I en kvalitativ studie (K) skriven av Jennings-Sanders och Anderson (2003), som 

bedömdes vara av hög (I) kvalitet, var syftet att beskriva hur äldre 

bröstcancerpatienter uppfattar Nurse Case Managers. Studien var en sekundär analys 

från en tidigare prospektiv randomiserad prövning. Deltagarna rekryterades från den 

tidigare studiens interventionsgrupp och intervjuades i hemmet. Nurse Case Managers 

är sjuksköterskor som i ett särskilt område koordinerar eftervård/behandling som till 

exempel besök på öppenvårdsmottagning eller sjukhus. Kvinnorna talade om 

situationer där sjuksköterskan kunde hjälpa dem med den medicinska omvårdnaden, 

exempelvis blodtrycksmätning och blodsockerkontroll. De påpekade även vikten av 
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assistans vid ADL. Samtliga patienter uttryckte en önskan om mer stöd i form av till 

exempel telefonsamtal, uppmuntran, information om behandling och stöd under 

sjukhusbesök. 

 

I en tidigare presenterad studie skriven av Browall, Gaston-Johansson och Danielson 

(2006) menade deltagarna att viktiga egenskaper hos sjukvårdspersonal var 

professionalism, empati, respekt och att ge stöd. Stöd från närstående och andra 

bröstcancersjuka kvinnor förde med sig bland annat en känsla av positivism och 

styrka.  

 

Behov av information  

I en kvantitativ studie (P) skriven av Hodgkinson, Butow, Hunt, Pendlebury, Hobbs 

och Wain (2007), som bedömdes vara av hög (I) kvalitet, var syftet att identifiera 

långtidsresultat och behov av stöd i omvårdnaden hos sjukdomsfria 

bröstcanceröverlevare. I studien deltog 117 kvinnor, instrument som användes var 

självskattningsformulär. I resultatet rapporterade deltagarna upplevde positiva följder 

av cancersjukdomen, som till exempel att växa som person (56 procent), lära sig 

fokusera på det som är viktigt (55 procent) och förmågan att uppskatta sina relationer 

på ett bättre sätt (49 procent). Det mest frekventa behovet var att känna att man 

klarade av att hantera sin hälsa i samarbete med omvårdnadspersonal samt en önskan 

om att ansvarig personal diskuterar den enskilde patienten med varandra. Obemötta 

behov ansågs vara hantering av eventuellt återinsjuknande samt information på ett, för 

den enskilde patienten begripligt sätt.  

 

I en kvantitativ studie (R) skriven av Royak-Schaler, Passmore, Gadalla, Hoy, Zhan, 

Tkaczuk, Harper, Nicholson och Hutchison (2008), som bedömdes vara av hög (I) 

kvalitet, var syftet att undersöka kommunikationen mellan patient och läkare ur ett 

patientperspektiv. Deltagarna rekryterades från University of Maryland Greenebaum 

Cancer Center (UMGCC), Baltimore Chapter samt ACS Reach to Recovery Program. 

I resultatet framkom att deltagarna upplevde motion, kost och viktnedgång som 

viktiga faktorer för att minska risken för återinsjuknande. Det framkom även att 

samtliga deltagare upplevde brister i informationen mellan läkare och patient gällande 

till exempel eftervård, diagnos och behandling. Deltagarna uttryckte en önskan om 

delaktighet i beslut kring behandling samt hjälp till förståelse av given information. 
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Personliga erfarenheter som att tala med tidigare bröstcanceröverlevare ansågs vara 

den viktigaste källan till information. 

 

I en kvalitativ studie (K) skriven av Cappiello, Cunningham, Knobf och Erdos (2007), 

som bedömdes vara av medel (II) kvalitet, var syftet att beskriva behovet av stöd och 

information hos kvinnor i tidigt stadium av bröstcancer efter behandling. Av 24 

tillfrågade kvinnor erhölls svar av 20. Samtliga deltagare genomgick bandade 

semistrukturerade intervjuer under cirka 45-75 minuter samt självskattningsformulär 

för klinisk och demografisk data. I resultatet framkom att det mest frekventa 

symtomet efter behandling var fatigue som upplevdes som en oändlig och 

överväldigande känsla. Sextio procent av deltagarna upplevde minnessvårigheter samt 

förändringar i den kognitiva förmågan. Svullna muskler i samband med smärta 

medförde en känsla av begränsning i motoriska funktioner. Deltagarna talade om 

rädslan för återinsjuknande och att denna rädsla kunde leda till ångest, 

humörsvängningar och sömnsvårigheter. Kvinnorna uppgav en önskan om stöd till att 

återfå ett normalt liv samt bli sedd och behandlad som en jämlike av samhället istället 

för en kvinna med cancer. Många kvinnor upplevde bristande information gällande 

eventuell viktuppgång i samband med behandling, samt information gällande 

behandling. 

If I had questions, they would answer, but there was really no closure to 

the whole process. . . . There was a big difference between the briefing I 

got when I started chemo . . . which was very thorough . . . versus when I 

finished chemo. (Cappiello, Cunningham, Knobf & Erdos, 2007, s.287). 

 

In en tidigare presenterad studie skriven av Browall, Gaston-Johansson och Danielson 

(2006) påpekade deltagarna bristen på information från vårdpersonal och att dem hade 

många obesvarade frågor kring behandling.  

 

I en tidigare presenterad studie skriven av Thewes, Butow och Girgis (2004) visade 

resultatet att många kvinnor hade obesvarade frågor kring symtom och huruvida 

symtomen var normala eller ett tecken på återinsjuknande. En del menade att de ville 

ha skriven information angående sin sjukdom och behandling. De upplevde en brist i 

informationen mellan vårdpersonal och patient. 
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I en tidigare presenterad studie skriven av Marlow, Cartmill, Cieplucha, och Lowrie 

(2003) menade deltagarna att relevant och tillgänglig information från vårdgivare 

samt information om tillgängliga stödgrupper borde ges kvinnan i samband med 

cancerdiagnosen. Samtliga deltagare upplevde en kort tidsperiod mellan diagnos och 

första behandlingstillfället samt att bristande information ledde till en känsla av att 

vara utom kontroll. 

 

I en tidigare presenterad studie skriven av Chantler, Podbilewicz-Schuller och 

Mortimer (2005) beskrev deltagarna att behovet av information upplevdes stort. God 

information gav kvinnorna en känsla av att ha kontroll över sin sjukdom och kunde 

lindra rädsla, ångest och oro. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att hitta artiklar som svarar till syftet och frågeställningarna prövade vi oss fram 

med olika sökord och sökordskombinationer i databaserna PubMed och Cinalh (se 

Tabell 1 s.5). Sökområdet begränsades till artiklar skrivna de senaste tio åren som 

gäller kvinnor samt är skrivna på engelska. Review-artiklar exkluderades. 

Vi valde att lägga fokus på patientperspektivet för att få en förståelse för 

bröstcancersjuka kvinnors upplevelser. Därför har artiklar med enbart fokus på 

omvårdnadspersonal exkluderats, dessa exkluderades i fas ett. En svaghet i vår studie 

är att databaserna var under omstrukturering vilket ledde till att sökningen fick göras 

om vid ett senare tillfälle. Vi valde att lägga fokus på kvinnor då det främst är kvinnor 

som drabbas av bröstcancer. Vi ville att studien skulle omfatta så många kvinnor som 

möjligt därför sattes ingen åldersbegränsning eller krav på i vilket land studien var 

genomförd i inklusionskriterierna. 

En styrka i vår studie är att vi först granskade artiklarna på varsitt håll, för att sedan 

jämföra våra granskningsmallar med varandra och komma fram till ett gemensamt 

resultat. En annan styrka i vår studie är att vi har inkluderat artiklar som inte enbart är 

utförda i skandinavien, vilket ökar tillförlitligheten i vårt resultat. 

En svaghet i vår studie är att en av de inkluderade artiklarna skriven av Cappiello, 

Cunningham, Knobf och Erdos (2007) redovisar bortfallet på ett för oss otydligt vis. 

Däremot anser vi att artikelns resultat svarade till syftet och var väl redovisat. Artikeln 
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ansågs även ha ett väl beskrivet syfte, studien hade fått godkännande från etisk 

kommitée och informerat samtycke erhölls från samtliga deltagare. Därför bedömdes 

artikeln vara av medel (II) kvalitet och inkluderades i vår studie. I artikeln skriven av 

Marlow, Cartmill, Cieplucha, och Lowrie (2003) bedömdes artikeln vara av medel (II) 

kvalitet då bortfallsanalysen inte var väl beskriven. Artikeln inkluderades då resultatet 

svarade till vårt syfte.  

 

Resultatdiskussion 

Hur upplever kvinnorna behandlingen av bröstcancer? 

Järhult och Offenbartl (2006, s.411-412, 416-418) talar om adjuvant behandling som 

cytostatika och strålbehandling och de biverkningar som kan tillkomma, som 

kräkningar, illamående och hårförlust. I en studie utförd av Gwede, Small, Munster, 

Andrykowski och Jacobsen (2008) framkom att hårförlusten blev mer påtaglig efter 

adjuvant behandling. I en studie skriven av Browall, Gaston-Johansson och Danielson 

(2006) beskriver många kvinnor hårförlusten som en emotionellt påfrestande del av 

behandlingen. Detta styrks av Vilhauers (2008) studie där kvinnorna som genomgått 

kemoterapi upplevde hårförlusten som vanprydande.  

 

Kovero (2002) belyste smärtan som ett av de vanligaste symtomen vid bröstcancer. I 

en studie skriven av Vilhauer (2008) framkom att smärtan ledde till att de 

bröstcancersjuka kvinnorna kände sig obekväma och mindre sexuellt attraktiva.   

 

Behandlingen med kemoterapi medförde även biverkningar som exempelvis fatigue 

(Browall, Gaston-Johansson & Danielson, 2006). Degerfält, Moegelin och Sharp 

(2008, s.229-233) menar att patienter med fatigue upplever trötthet och orkeslöshet, 

vilket Wu och McSweeney (2007) betonar som en annorlunda form av tidigare 

upplevd trötthet.  

Fatigue upplevs som ett hinder för vardagliga aktiviteter (Wu & McSweeney, 2007; 

Can, Durna & Aydiner, 2004). Degerfält, Moegelin och Sharp (2008, s.229-233) 

betonar vikten av information om fatigue till patienten för att denne ska kunna planera 

sin vardag. En tolkning av detta är att information till patienter är betydande för hur 

individen hanterar situationen.  
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Hur upplever och hanterar kvinnorna situationen? 

Kelly, Ghazi och Caldwell (2002) beskriver att mastektomi många gånger medför en 

känsla av att vara emotionellt begränsad och att ett förlorat bröst har ett samband med 

graden av kvinnlighet.  

Hill och White (2008) menar att tiden som går mellan mastektomi och 

bröstrekonstrukion är av betydelse för tiden det tar att vänja sig vid en förändrad 

kropp. En tolkning av detta är att kvinnor som genomgått bröstrekonstruktion vid ett 

senare tillfälle hade tid att förbereda sig på den kroppsliga förändringen och upplevde 

därför bättre självförtroende och hade en sundare kroppsuppfattning.  

 

Kelly, Ghazi och Caldwell (2002) beskrev nedstämdhet som en följd av känslan av att 

vara värdelös då vardagliga aktiviteter inte längre var möjliga på grund av 

orkeslöshet. Kovero (2002) menar att förändrade vardagliga rutiner upplevs som ett 

emotionellt hot som ger upphov till psykologiska och fysiologiska stressreaktioner. 

En känsla av att inte vara förstådd av omgivningen (Rosedale, 2009; Vilhauer, 2008; 

Will & White, 2008) kan leda till att kvinnorna väljer att dra sig undan från 

omgivningen och inte ge uttryck för sina känslor och upplevelser (Hill & White, 

2008; Browall, Gaston-Johansson & Danielson, 2006).  

Resultatet visar att de bröstcancersjuka kvinnorna hade en förståelse för närståendes 

reaktioner då de drog sig tillbaka för att inte förvärra den traumatiska situationen 

samtidigt som att dra sig undan kan leda till en känsla av ensamhet.  

En tolkning av detta är att om man som närstående visar förståelse för den drabbade 

kvinnan kan man hjälpa henne tillbaka till de dagliga rutinerna och känslan av 

gemenskap förstärks. Detta styrks av McCabes (2004) studie där deltagarna talade om 

sympati. Att sympati från omgivningen kan leda till att den sjuke känner sig förstådd, 

omhändertagen och hörd. 

 

Enligt Andersson (2009, s.69-119) är det den enskilde individens värderingar och 

tolkningar som formar dennes förmåga att hantera nya situationer. Detta stärks av 

Rozema, Völlink och Lechner (2009) som i sin studie visar att synen på sjukdomen 

som hanterbar kan påverka individens psykiska hälsa i en positiv riktning. I en studie 

skriven av Chantler, Podbilewicz-Schuller och Mortimer (2005) beskrev deltagarna en 

fin balansgång mellan bra stöd och för mycket stöd från omgivningen där för mycket 

stöd resulterar i att kvinnan upplever sig utom kontroll över den nya situationen.   
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Chantler, Podbilewicz-Schuller och Mortimer (2005) samt Arman och Rehnsfeldt 

(2002) menar att kvinnorna utvecklar för att lära sig leva med sjukdomen. Att  

utveckla copingstrategier kan upplevas som en hjälp till att återfå den förlorade 

kontrollen. Wu & McSweeney (2007) belyser copingstrategin att sätta upp mål och ge 

respons till kroppens signaler. Stöd från närstående påverkar kvinnornas 

hanteringsförmåga. Resultatet visar att tänka i positiva banor och se sjukdomen som 

ett steg i livet, ett steg som måste tas, är en gemensam upplevelse hos de 

bröstcancersjuka kvinnorna. Sjukdomen behöver inte vara något negativt utan kan ses 

som ett sätt att utvecklas som människa. För att utvecklas som människa behöver man 

reflektera sina tankar med människor i sin närhet.  

   

Vilket behov av stöd har kvinnor som drabbats av bröstcancer? 

Många patienter lider någon gång av nedstämdhet under sin vårdperiod. 

Sjuksköterskan bör möta varje patients reaktion på individuell nivå (Kelly, Ghazi & 

Caldwell, 2002). Enligt Socialstyrelsen (2005) bör sjuksköterskan möta patientens 

lidande och lindra detta genom lämpliga åtgärder. Browall, Gaston-Johansson och 

Danielson (2006) styrker detta då deltagarna i studien påpekade vikten av 

professionalism, empati och respekt hos sjuksköterskan. Att patienten bör behandlas 

med respekt styrks även av Attree (2001) som i sin studie talar om vården ur ett 

patientperspektiv där god vård på individuell nivå med fokus på patienten leder till en 

känsla av att bli väl omhändertagen och respekterad. Marlow, Cartmill, Cieplucha och 

Lowrie (2003) menar att patienter i tidigt skede bör få information om stödgrupper. 

Flera studier (Simpson, Carlson & Trew, 2001; Thewes, Butow, Girgis och 

Pendlebury, 2004; Browall, Gaston-Johansson & Danielson, 2006; Royak-Schaler et 

al., 2008) visar att samtal med andra bröstcancersjuka kvinnor upplevs som ett 

positivt stöd. Många kvinnor upplever att närstående och vårdpersonal kan bidra med 

emotionellt stöd i form av samtal (Thewes, Butow, Girgis och Pendlebury, 2004; 

Jennings-Sanders & Anderson, 2003) samt praktiskt stöd som hjälp med ADL och 

medicinsk omvårdnad (Jennings-Sanders & Anderson, 2003). Hodgkinson (et al., 

2007) menar att information bör ges särskilt anpassat för den enskilde individen. 

Många bröstcancersjuka kvinnor påpekade brister i informationen mellan vårdgivare 

och vårdtagare (Royak-Schaler et al., 2008; Cappiello, Cunningham, Knobf & Erdos, 

2007; Browall, Gaston-Johansson & Danielson, 2006; Thewes, Butow, Girgis och 

Pendlebury, 2004; Chantler, Podbilewicz-Schuller & Mortimer, 2005). Resultatet 
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visar att respektera den sjukes behov, upplevelser och val samt visa empati och 

respekt ansågs vara viktiga egenskaper hos sjuksköterskan. Via kommunikation och 

lyhördhet kan vi möta den enskilde patientens behov på dennes nivå. Att ge begriplig 

och användbar information om beslut kring behandling eller förståelse av sjukdomen 

ansågs vara av stor betydelse för den sjukes välbefinnande. Vi lever i ett 

mångkulturellt samhälle (jmf. Socialstyrelsen, 2005) och det ökar vikten av att se 

varje patient som en enskild individ vars behov är unika.  

 

Slutsatser 

Att drabbas av bröstcancer upplevs som en psykisk och fysisk påfrestning och leder 

många gånger till att kvinnan upplever sig själv som ensam, oförstådd och mindre 

feminin. Att få diskutera sina upplevelser med kvinnor som befinner eller har befunnit 

sig i samma situation upplevdes som en positiv bit i terapin. Att få dela med sig av 

sina erfarenheter med en person som har varit i samma situation tror vi är en bra 

terapeutisk del i det psykiska välbefinnandet hos dessa kvinnor. Att få sina känslor 

bekräftade som något normalt, som andra i samma situation även upplevt är en viktig 

bit i rehabiliteringen och vägen tillbaka till ett normalt liv. Att få stöd och råd om hur 

dessa kvinnor hanterade samma situation och att få hjälp att utveckla nya 

hanteringsstrategier, exempelvis att ta en promenad när tankarna kommer, eller att 

tala om för sig själv att man är samma person på insidan med eller utan bröst. I och 

med biverkningar av behandlingen upplever många kvinnor en ihållande orkeslöshet 

som påverkar deltagande i fritidsaktiviteter och arbete. Kvinnorna kände sig 

obekväma och kände inte längre igen sin egen kropp. Sjuksköterskan bör fokusera på 

informationen som många bröstcancersjuka kvinnor upplever som bristande, samt 

visa empati, vara lyhörd och visa förståelse för den drabbades situation. Genom att 

involvera anhöriga i patientens vårdprocess kan dialogen mellan sjuksköterskan, 

patienten och anhöriga bli mer effektiv. Sjuksköterskan kan, genom information till 

andra personalgrupper inom vården, förbättra omvårdnaden av bröstcancersjuka 

kvinnor samt ge upphov till en djupare förståelse för dessa kvinnors upplevelser. I och 

med att antalet drabbade har ökat successivt anser vi att kraven på kunskap blivit mer 

betydelsefulla i vården av bröstcancerpatienter. Att fokusera på de psykiska besvären 

och belysa dem på samma sätt som vi inom vården belyser de fysiska besvären, är en 

något som bör bearbetas. 
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Bilaga 4. Översikt av inkluderade artiklar 
 
 
Författare, 
Årtal 
Land 

Syfte Design/Intervention 
Instrument 
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Fallstudie. 
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Studien visade att stöd från 
närstående har en positiv 
påverkan på de cancersjuka 
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dess mening. Omvärdering av 
vad som är väsentligt där 
status, materiella ting och 
andra människors 
förväntningar eller krav blir 
mindre viktiga. 
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Browall, M., 
Gaston-
Johansson, F., 
& Danielson, 
E. 
(2006) 
Sverige 
 

Att beskriva 
upplevelserna hos 
postmenopausala 
kvinnor med 
bröstcancer som 
genomgår kemoterapi.  
 

Kvalitativ 
 
Narrativa intervjuer med 
en öppningsfråga.   

20 kvinnor valdes ut från 
ett bokningssystem vid 
en öppenvårdsavdelning 
för patienter som 
genomgår kemoterapi i 
västra Sverige. 
Informerat samtycke av 
samtliga deltagare. 

Innehållsanalys Deltagarna upplevde 
svårigheter att prata med 
anhöriga om sina upplevelser. 
De kände oro och hade 
funderingar kring 
behandlingen. Behandlingen 
uppfattades som en 
främmande känlsa i kroppen 
som upptog mycket tid och 
styrde över livet. 
Biverkningar som 
rapporterades var bland annat 
koncentrationssvårigheter och 
att tappa hår. Det sociala 
nätverket upplevdes som 

K-I 
D 
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viktigt, samt ärlighet, 
information, empati, respekt 
och stöd från vårdgivare.  

Can, G., 
Durna, Z., & 
Aydiner, A. 
(2004) 
Turkiet 

Att fastställa graden 
av cancerrelaterad 
trötthet (fatigue) som 
bröstcancerpatienter 
från Turkiet upplevde 
under tiden de 
genomgick adjuvant 
kemoterapibehandling. 

Kvalitativ metod med 
kvantitativa analyser. 
 
Komponenter från 
Piper’s Integrated 
Fatigue Model (IFM) 
som identifierar olika 
faktorer för fatigue samt 
the Rotterdam Symptom 
Checklist (RSCL) som 
värderar patientens 
upplevelser av sjukdom 
och behandling. Piper 
Fatigue Scale (PFS) som 
mäter uppfattningen av 
fatigue. Deltagarna 
intervjuades vid två 
tillfällen, i början av 
studien sam t efter 7-10 
dagar efter kemoterapi. 
 

n= 90 (inget bortfall då 
deltagarna var volontärer 
och alla uppfyllde 
inklusionskriterierna). 
 
 

Analysen gjordes med 
hjälp av 
dataprogrammet the 
Statistical Package for 
the Social Sciences 
version  SPSS 
software version 7.5. 
För analys av 
förändringar före och 
efter behandling 
användes Wilcoxon 
singed rank test. 
Övriga analyser 
gjordes med t-test, 1-
way-ANOVA, Mann-
Whitney U test, 
Kruskal-Wallis test. 

Vanliga symtom före 
kemoterapi var överlag 
psykiska symtom såsom 
lättretlighet, ångest, oro och 
ilska. Efter kemoterapi var 
symtom överlag fysiska 
såsom fatigue, kväljningar 
och att tappa hår. Fatigue efter 
behandling upplevdes som en 
obekväm känsla som inte 
påverkade den mentala hälsan 
eller interaktion med 
närstående, men påverkade 
deltagarnas möjligheter att 
genomföra vanliga vardagliga 
aktiviteter.   

K-I  
D 

Cappiello, M., 
Cunningham, 
R.S., Knobf, 
M.T., & 
Erdos, D. 
(2007) 
USA 

Att beskriva behovet 
av stöd och 
information hos 
kvinnor med tidigt 
stadium av 
bröstcancer, efter 
behandling. 
 

Kvalitativ 
 
Bandade 
semistrukturerade 
intervjuer under 45-75 
minuter samt 
självskattningsinstrument 
för klinisk och 
demografisk data. 
 

24 kvinnor förfrågades 
om deltagande i studien. 
Svar erhölls av n=20. 

Fenomenologisk 
metod. 

Studien visade att vanligaste 
symtom efter behandling var 
fatigue. 60 procent av 
deltagarna uppgav symtom 
som 
koncentrationssvårigheter och 
problem med minnet. 
Minskad libido och rädsla för 
återfall var vanligt. 45 procent 
menade att de kände sig dåligt 
informerade om vad som 

K-II 
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komma skall, de kände även 
av svårigheter att "komma 
tillbaka till livet". 

Chantler, M., 
Podbilewicz-
Schuller, Y., 
& Mortimer, 
J. (2005) 
USA 

Att identifiera behov 
samt förändringar i 
behov under 
sjukdomens gång hos 
patienter som 
behandlas för 
bröstcancer. 

Kvalitativ. 
 
Deltagarna delades in i 
fyra fokusgrupper 
beroende på hur lång tid 
det gått sedan diagnos. 
Early- group (<6 
månader) och Late-group 
(6-12 månader). 
 
Bandade 
halvstrukturerade 
intervjuer cirka 90 
minuter långa. 

n= 31. 
 
Deltagarna rekryterades 
via 
Oncology clinic på 
Washington University, i 
St. Louis, Missouri. 31 
utskrivna kvinnor med 
stadie 1 och 2 cancer fick 
delta i studien. 
Deltagarna informerades 
om studien via ansvarig 
läkare. Alla kvinnor gav 
deras samtycke till att 
delta i studien. 

Latent innehålls analys Kvinnorna upplevde att 
behovet av stöd från nära och 
kära hade stor betydelse för 
välbefinnande. Kvinnorna 
upplevde brist i information 
från läkare. Omedelbar, saklig 
och skriftlig information med 
rekommendationer ansågs 
vara ett obemött behov. 
Deltagarna menade att behov 
av stöd är individuellt samt att 
det är en balansgång mellan 
vad som är för mycket 
respektive för lite stöd. 

K-I 

Gwede, C.K.,  
Small, B.J., 
Munster, P.N., 
Andrykowski, 
M.A., & 
Jacobsen, P.B. 
(2008) 
USA 

Att undersöka 
skillnader i 
erfarenheter av 
behandlingsrelaterade 
symtom vid 
behandling av 
bröstcancer.  
 

Kvantitativ 
 
Frågeformulär. 
Bedömning vid baseline 
samt efter avslutad 
kemoterapi med 
instrumentet Memorial 
Symptom Assessment 
Scale (MSAS) och för 
livskvalitet med Medical 
Outcomes Survey (MOS) 
samt 36-Item Short.Form 
(SF-36). 

138 kvinnor deltog i 
undersökningen. Fem av 
dessa kvinnor 
exkluderades då de 
saknade signifikant 
demografisk eller klinisk 
data. n=133, indelade i 
två grupper "low-
symptom burden" (n=88) 
samt "high-symptom 
burden" (n=45). 

Kluster analys 
 

Signifikanta skillnader kunde 
ses mellan de bägge 
grupperna i slutet av 
behandling. I gruppen "high-
symptom burden" 
rapporterades rysningar (62 
procent), 
koncentrationssvårigheter (87 
procent) samt att tappa hår 
(82 procent) jämfört med 
gruppen "low-symptom 
burden" (21 procent 
respektive 34 procent och 53 
procent).  
 

P-I 
 

Hill, O., & 
White, K. 

Att utforska och 
beskriva erfarenheter 

Kvalitativ 
 

83 kvinnor som hade 
genomgått Flap breast 

Fenomenologisk 
metod. 

Generella erfarenheter av att 
förlora ett bröst var oväntat, 

K-I 
E 
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(2008) 
Australien 
 

av TRAM Flap brast 
reconstruction, 
efterföljande 
mastektomi. 

Bandade 
semistrukturerade 
intervjuer i deltagarnas 
hem. En senare 
fokusgrupp med 8 av 
totalt 10 deltagare fick 
genomgå ytterligare 
intervjuer för att säkert 
fastställa deras 
erfarenheter. 

reconstruction (TRAM) 
förfrågades om 
deltagande i studien via 
brev. Svar från 65, på 
grund av tidsbrist för 
studien valde man ut 10 
kvinnor som man ansåg 
vara mest relevanta för 
studien och uppfyllde 
inklusionskriterierna. 

enormt personligt och 
signifikant. Många upplevde 
depression och att de drog sig 
tillbaka från omgivningen. 
Försenad eller omgående 
operation hade stor betydelse 
för tiden det tog för 
deltagarna att vänja sig vid en 
förändrad kropp. Deltagarna 
uppgav att de efter 
operationen lärt sig 
omdefiniera normalitet, både 
när det gäller den egna 
kroppen, livsstil och relationer 
till andra. 
 

D 

Hodgkinson, 
K., Butow, P., 
Hunt, G.E., 
Pendlebury, 
S., Hobbs, 
K.M., & 
Wain, G. 
(2007) 
Australien 
 

Att identifiera 
långtidsresultat samt 
behov av stöd i 
omvårdnaden hos 
sjukdomsfria 
bröstcancer 
överlevare. 

Kvantitativ, 
Tvärsnittstudie.  
 
Självskattningsformulär 
som inkluderade Medical 
Outcomes Study Health 
Survey Short Form-12 
(SF-12) vilket mäter 
livskvalitet och CaSUN 
som mäter behovet av 
stöd. 

174 kvinnliga patienter 
från en 
öppenvårdsmottagning i 
Sydney. Av dessa 
fullföljde 117 kvinnor 
självskattningsformuläret. 

Analysen gjordes med 
hjälp av 
dataprogrammet  the 
Statistical Package for 
the Social Sciences 
version 10.0 (SPSS 
windows). 
 
 

Mest frekventa behov var att 
känna att man klarade av att 
hantera sin hälsa i samarbete 
med omvårdnadspersonal 
samt en önskan om att varje 
involverad läkare dissukterar 
den enskilde patienten med 
varandra. Omötta behov 
ansågs vara hantering av 
eventuellt återinsjuknande 
samt information på ett för 
individen begpripligt sätt. 
Deltagarna rapporterade 
positiva följder av cancern, 
såsom att växa som person 
(56 procent), kunna fokusera 
på det som är viktigt (55 
procent) och förmågan att 
uppskatta sina relationer på ett 
bättre sätt (49 procent). 

P-I  
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Jennings-
Sanders, A., 
& Anderson, 
E. 
(2003) 
USA 

Att beskriva hur äldre 
bröstcancerpatienter 
uppfattar Nurse Case 
Managers. 

Kvalitativ, en sekundär 
analys från en prospektiv 
randomiserad prövning. 
 
Intervjuer i hemmet. 

n=106 
 
Deltagarna rekryterades 
från den tidigare studiens 
interventionsgrupp. 

Kontent analys. Nurse Case Managers är 
sjuksköterskor som i ett 
särskilt område koordinerar 
eftervård/behandling såsom 
besök på 
öppenvårdsmottagning eller 
planerade sjukhusbesök. 
Deltagarna beskrev situationer 
där sjuksköterskan hjälpt dem 
med den medicinska 
omvårdnaden såsom 
blodtrycksmätning och 
blodsockerkontroller. 
Deltagarna påpekade vikten 
av stöd från sjuksköterskan, 
såsom samtal, informera och 
förklara procedurer kring 
behandling och sjukdom samt 
stöd i form av uppmuntran. 

K-I 
D 

Marlow, B., 
Cartmill, T., 
Cieplucha, H., 
& Lowrie, S. 
(2003) 
Australien 

Att få en förståelse för 
behovet av 
psykosocialt stöd hos 
kvinnor med 
diagnostiserad 
bröstcancer.  

Kvantitativ och kvalitativ 
metod. Studien var en 
del av en större 
undersökning mellan 
Illawarra Breast Cancer 
Support Group (IBCSG) 
och psykoonkologer vid 
University of 
Wollongong. 
 
Frågeformulär samt 
bandade 
gruppdiskussioner 

n=80 (informerat 
samtycke från samtliga 
deltagare), indelade i två 
fokusgrupper (n=45 
respektive n=29) och en 
kontrollgrupp (n=6). 
 
 

Fenomenologisk 
metod. 

Deltagarna upplevde stöd från 
närstående samt stöd till 
närstående från sjukvården 
som viktigt. Kvinnorna kände 
sig utom kontroll efter 
chocken över 
cancerdiagnosen, samt den 
korta tiden mellan diagnos 
och behandling. De uppgav 
att relevant och tillgänglig 
information var viktigt. Vissa 
kvinnor upplevde en känsla av 
att ha kontroll när de fick vara 
delaktiga i beslut kring 
behandling.  
 

R-II 
 
K-II 
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Rosedale, M. 
(2009) 
USA 

Att beskriva 
upplevelsen av 
ensamhet hos 
bröstcancersjuka 
kvinnor mer än ett år 
efter behandling. 

Kvalitativ 
 
Bandade öppna 
intervjuer som pågick 
cirka 90 minuter där 
deltagarna fick beskriva 
deras upplevelser av 
ensamhet via berättelser 
och konstnärliga uttryck 
för ensamhet. 

n=13.  
Deltagarna rekryterades 
från en volontärlista via 
Reach to Recovery, ett 
nätverk för 
canceröverlevande. 

Fenomenologisk 
metod. 

Var och en av deltagarna 
upplevde att ensamheten var 
en del av en pågående 
process, att det var en känsla 
som kom inifrån som lät dem 
förstå varför ensamheten 
utvecklades i olika situationer. 
Deltagarna upplevde 
ensamhet när 
närstående/omgivningen ej 
upplevdes förstå hur det är att 
överleva en svår sjukdom. 
Man såg även positiva följder 
av cancersjukdomen, såsom 
att vara förmögen att känna 
empati och förståelse för 
andra som lider av samma 
sjukdom.   
 

K-I 
D 

Royak-
Schaler R., et 
al.  
(2008) 
USA 

Att undersöka 
kommunikationen 
mellan patient och 
läkare ur ett 
patientperspektiv. 

Kvantitativ 
 
Fyra fokusgrupper där 
deltagarna fyllde i ett 
självskattningsformulär. 

n= 39 
 
Deltagarma reykryterades 
från University of 
Maryland Greenebaum 
Cancer Center 
(UMGCC), Baltimore 
Chapter samt ACS Reach 
to Recovery Program. 

Analysen gjordes med 
hjälp av 
dataprogrammet 
ATLAS 5.0. 
 

Deltagarna upplevde brister i 
informationen mellan läkare 
och patient, angående 
tillexempel eftervård, diagnos 
och behandlingar. Deltagarna 
uttryckte en önskan om 
delaktighet i beslut kring 
behandling samt hjälp till 
förståelse av given 
information.   

R-I 

Rozema, H., 
Völlink, T., & 
Lechner. 
(2009). 
Nederländerna 

Att med hjälp av the 
Common Sense Model 
of Illness Cognition 
(Laventhal et al.), 
undersöka sambandet 
mellan 

Kvantitativ. 
 
Frågeformulär som mätte 
sjukdomskänslan, 
copingstrategier och 
förväntad fysisk och 

n= 119 
Deltagarna rekryterades 
från Kaboi, en 
flamländsk 
cancerförening.  
 

Regressionsanalys The Common Sense Model of 
Illness Cognition används för 
att undersöka om det finns en 
direkt relation mellan 
sjukdomsbild och 
copingstrategier. Resultatet 

R-I 
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copingstrategier, 
sjukdom samt 
uppfattade fysiska och 
mentala följder av 
sjukdomen hos 
kvinnor med 
bröstcancer. 

mental hälsa. Mättningar 
av data gjordes med 
hjälp av the Illness 
Perception questionnaire 
(IPQ-R), Utrecht Coping 
Questionnaire (UCL) 
samt RAND-36. 

En inbjudan om 
deltagande i studien lades 
ut på föreningens 
hemsida. 154 kvinnor 
anmälde sig frivilligt till 
studien varav 27 
exkluderades då de ej 
uppfyllde 
inklusionskraven. Av de 
resterande erhölls svar på 
frågeformulär av 124 
deltagare, varav 5 
exkluderades.  

visade att graden av 
sjukdomskänsla var svagt 
relaterad till copingstrategier 
men starkt relaterad till 
upplevelsen av att ha hälsa. 
Upplevelser av sjukdomen 
som en stor konsekvens för 
det emotionella var starkt 
relaterat till lägre utnyttjande 
av problemfokuserad coping.   

Simpson, JS., 
Carlson, LE., 
& Trew, ME. 
(2001) 
USA 

Syftet med studien var 
att fastställa om de 
fanns något samband 
mellan gruppterapi 
och psykiskt 
välbefinnande. 

Kvantitativ. 
 
Kvinnorna delades in i 
en kontroll- och en 
interventionsgrupp. Före 
randomisering tilldelades 
deltagarna en psykiatrisk 
diagnos enligt Structured 

clinical interview for 

DSM-III-R. 
Frågeformulär delades ut 
samt information via bok 
och band Helping 
yourself: A workbook for 

people living with 

cancer. Information om 
ett sex veckors program 
eller självstudier 
tilldelades deltagarna. 
Instrumenten som 
användes vid 
insamlingen av data var: 
Symptom checklist 

n= 89 
 
Patienter som genomgått 
steg ett och två i deras 
behandling rekryterades 
via läkare på Tom Barker 
cancer center i USA. 315 
patienter tillfrågades att 
delta i studien. 81 
patienter vägrade att 
delta, 111 patienter hörde 
aldrig av sig och 123 
patienter återstod som 
ville delta i studien. 18 av 
dessa fick råd från deras 
personliga läkare att inte 
delta i studien 105 
återstod. Av dessa 105 
uppfyllde inte 16 
inklutionkriterierna. Kvar 
stod 89 patienter som fick 
delta.  

Chi-2-test 
t-test 

Resultatet visade att deltagare 
i interventionsgruppen som 
genomgick gruppterapi hade 
en lägre grad av depression 
och humörsvängningar samt 
upplevde en bättre livskvalitet 
än deltagarna i 
kontrollgruppen. 

C-II 
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(SCL)-90-R,  Beck 

depression inventory 
(BDI),  Mental 

adjustment to cancer 

scale (MAC),  profile of 

mood states (POMS), 
Quality of life index 
(QLI),  
Dealing with illness 

inventory (DWII), 
Structured clinical 

interview for DSM-III-R 
(SCID). 

Thewes, B., 
Butow, P., 
Girgis, A.., & 
Pendlebury, S.  
(2004) 
Australien 

Att identifiera 
psykosociala behov 
hos yngre respektive 
äldre bröstcancer 
överlevare. 
 

Kvalitativ 
 
Bandade intervjuer över 
telefon cirka en timme. 
 

23 kvinnor som uppfyllde 
inklusionskriterierna för 
studien fick via brev 
förfrågan om att delta. 
Två av dessa tackade nej 
på grund av att dem var 
upptagna med annat, en 
exkluderades då dennes 
språkkunskaper inte var 
tillräckliga för att 
genomföra de planerade 
intervjuerna. Två kvinnor 
exkluderades på grund av 
deras sjukdomshistoria 
med metastaserad cancer. 
Totalt återstod 18 kvinnor 
som indelades in i två 
grupper, "yngre" (n=9) 
respektive "äldre" (n=9). 

NUD*IST (N6) QSR. Studien visade att fatigue, 
bröst- och armsmärta samt 
problem med lymfödem var 
de vanligaste problemen hos 
både äldre och yngre. Många 
deltagare tog upp rädslan för 
återinsjuknande samt att en 
del utvecklat copingstrategier 
för att övervinna rädslan. 
Kvinnor ur den yngre gruppen 
uppgav problem med 
relationer och sexliv. Både 
yngre och äldre talade om 
vikten av emotionellt och 
praktiskt stöd från närstående. 
De talade även om vikten av 
information både före, under 
och efter behandling. 

K-I 
 

Vilhauer, R. 
(2008) 
USA 

Att undersöka 
upplevelserna hos 
kvinnor 

Kvalitativ, från en store 
studie vars syfte var att 
undersöka online 

n= 14.  
Deltagarna lottades ut 
från en större studie. 

Kontent analys. Kvinnorna upplevde minskat 
engagemang i 
vardagliga/fritidsaktiviteter, 

K-II 
D 
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diagnostiserade med 
metastaserad 
bröstcancer. 

stödgrupper för kvinnor 
med bröstcancer. 
 
Intervjuer. 
I denna studie har man 
intervjuat deltagarna 
innan de deltog i 
onlinegrupperna. 

De rekryterades via flyers 
och brev. Behållning 
n=42 varav 31 var 
lämpliga för studien efter 
intervju över telefon. Av 
dessa intervjuades 14 
stycken innan deltagande 
i onlinegrupp.  
 

på grund utav smärta, fatigue 
samt upplevda förutfattade 
meningar från omgivningen. 
De upplevde även en 
förändrad kroppsuppfattning 
efter behandlingen och kände 
sig mindre attraktiva. Stöd 
från omgivningen upplevdes 
som positivt.   

Wu, H-S., & 
Mcsweeney, 
M. 
(2007) 
USA 

Att belysa meningen 
med cancerrelaterad 
trötthet ur ett 
individuellt 
perspektiv. 

Kvalitativ. 
Deltagarna var 
volontärer och fick 
självskatta sin upplevelse 
av fatigue. 
Bandade 
halvstrukturerade 
intervjuer, sex av 
deltagarna förde dagbok 
i två veckor. 

n=10 (informerat 
samtycke från samtliga 
då de var volontärer). 
 

Fenomenologisk 
metod med kontent 
analys. 

Fatigue upplevdes som en 
överväldigande, oändlig och 
ihållande trötthet som ej gick 
över efter vila. Fatigue förde 
med sig minskad rörlighet, 
insomnia samt försämrad 
sömnkvalitet. Deltagarna 
upplevde en känsla av att vara 
utom kontroll när kroppen 
inte längre ville samarbeta 
med tanken. 

K-I 
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Bilaga 5.  Analys av huvudresultat. 
 
Författare Huvudresultat Subkategori Kategori 
Gwede, C.K.,  
Small, B.J., 
Munster, P.N., 
Andrykowski, 
M.A., & Jacobsen, 
P.B. (2008). 

Signifikanta skillnader kunde ses mellan de bägge grupperna vid slutet av 
behandlingen. I gruppen high-symptom burden rapporterades fatigue (100 
procent), koncentrationssvårigheter (87 procent) samt hårförlust (82 procent) 
jämfört med low-symptom burden (91 procent respektive 34 och 53 procent). 

 
 
Upplevda biverkningar av behandling 

Browall, M., 
Gaston-Johansson, 
F., & Danielson, 
E. (2006). 

Behandlingen upplevdes som en främmande känsla i kroppen med 
biverkningar som obstipation, fatigue, koncentrationssvårigheter, försämrat 
minne. Att drabbas av hårförlust upplevdes som jobbigare än att förlora ett 
bröst.  

 
 
En förändrad kropp 

Rosedale, M,. 
(2009). 

Kvinnorna påpekade att anhöriga inte hade förståelse för situationen vilket 
ledde till en känsla av ensamhet. 
 

 
Utanförskap och ensamhet 

 
 
 
 
 
 
          Upplevelser 

Chantler, M., 
Podbilewicz-
Schuller, Y., & 
Mortimer, J. 
(2005). 

Gemensamt för de båda grupperna var behovet att återfå kontrollen. 
Kvinnorna i det senare skedet beskrev att dem fått tillbaka kontrollen över sin 
livssituation genom att lära sig leva med cancern.  

 
 
Att ta kontroll över livet 

 
 
           Hantering 

Jennings-Sanders, 
A., & Anderson, 
E. (2003).  

Kvinnorna talade om situationer där sjuksköterskan kunde hjälpa dem med 
den medicinska omvårdnaden, exempelvis blodtrycksmätning, 
blodsockerkontroll. De påpekade även vikten av assistans vid allmän daglig 
livsföring (ADL). Samtliga patienter uttryckte en önskan om mer stöd i form 
av till exempel telefonsamtal, uppmuntran, information om behandling och 
stöd under sjukhusbesök. 

 
 
Behov av stöd 

Royak-Schaler R., 
et al.  
(2008).  

Deltagarna upplevde brister i informationen mellan läkare och patient 
gällande till exempel eftervård, diagnos och behandling. Deltagarna uttryckte 
en önskan om delaktighet i beslut kring behandling samt hjälp till förståelse 
av given information. Personliga erfarenheter som att tala med tidigare 
bröstcanceröverlevare ansågs vara den viktigaste källan till information. 

 
 
Behov av information 

 
 
 
 
           Behov 

 
 


