
 
 

Institutionen för hälsovetenskap 
 
 
 
 
 
 
 

Vikten av stöd och information till 
kvinnor med bröstcancer 

- en litteraturstudie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bergh Sara 
Svedberg Maria 

 
Examensarbete (Omvårdnad, GR C) 15 hp 

November 2010 
Östersund 

 
 
 



  

 

 
Abstrakt                                                                                 
     
Bakgrund: I Sverige fanns det 300 000 människor med diagnosen cancer. Av 
dessa var 25 % kvinnor som drabbats av bröstcancer. Bröstcancerdrabbade 
kvinnor hade ett stort behov av stöd och information. Syfte: Var att belysa 
kvinnors behov av stöd och information vid diagnosen bröstcancer. Metod: I 
denna litteraturstudie användes elva vetenskapliga artiklar som söktes via 
databaserna PubMed och Cinahl. Artiklarna analyserades med hjälp av 
innehållsanalys. Analysarbetet resulterade i tre kategorier och fem subkategorier. 
Resultat: Kvinnor med bröstcancer upplevde att de fick otillräckligt med stöd och 
information. För att lindra den psykiska ohälsan var stöd och information från 
sjukvårdspersonal, familj och vänner viktigt. Stödgrupper gav kvinnorna en 
möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter till andra i samma situation. 
Kvinnorna föredrog att få informativt stöd från sjuksköterskor eftersom de 
använde ett enkelt och lättförståeligt språk. Diskussion: Med rätt stöd och 
individuell information stärktes den psykiska hälsan hos de bröstcancerdrabbade 
kvinnorna samt att de fick en känsla av kontroll över sjukdomen. Slutsats: Med 
rätt typ av stöd och information från sjukvårdspersonal gjorde att kvinnorna hade 
bättre förutsättningar att hantera sin sjukdom samt fick en känsla av trygghet. 
 
 

  
 
Nyckelord: behov, cancer, information, stöd 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
             Vikten av stöd och information till kvinnor  
             med bröstcancer 

            - en litteraturstudie  
 
                  BERGH SARA 
              SVEDBERG MARIA 

 
         Mittuniversitetet, Östersund 
      Institutionen för hälsovetenskap 
Examensarbete, Omvårdnad GR C, 15 hp 

 
November 2010 



  

  

 

Innehållsförteckning 
 

Bakgrund ......................................................................................................................................... 1 

Problemformulering..................................................................................................................... 3 

Syfte ............................................................................................................................................. 3 

Frågeställningar ....................................................................................................................... 3 

Metod ............................................................................................................................................... 3 

Design .......................................................................................................................................... 3 

Litteratursökning ......................................................................................................................... 4 

Urval ............................................................................................................................................ 4 

Värdering ..................................................................................................................................... 5 

Inklusions- och exklusionskriterier .............................................................................................. 5 

Analys .......................................................................................................................................... 5 

Etiska överväganden .................................................................................................................... 6 

Resultat ............................................................................................................................................ 7 

Behov av stöd ............................................................................................................................... 7 

Sjukvårdspersonalens och anhörigas betydelse av stöd .......................................................... 7 

Olika former av stöd ............................................................................................................... 8 

Behov av information ................................................................................................................... 9 

Information från sjukvårdspersonal ...................................................................................... 10 

Anpassad information ........................................................................................................... 11 

Informationens betydelse för den psykiska hälsan ................................................................ 11 

Bröstsjuksköterskans betydelse av stöd och information ........................................................... 12 

Diskussion ...................................................................................................................................... 13 

Resultatdiskussion ...................................................................................................................... 13 

Metoddiskussion ........................................................................................................................ 16 

Slutsats ....................................................................................................................................... 16 

Referenser ..................................................................................................................................... 18 

Bilaga 1. Översikt av sökningar av artiklar. ..............................................................................  
Bilaga 2. Exempel på bedömningsmall av studier med kvalitativ metod (Carlsson & Eiman, 
2003, s. 16) ................................................................................................................................  
Bilaga 3. Exempel på bedömningsmall av studier med kvantitativ metod (Carlsson & Eiman, 
2003, s. 17) ................................................................................................................................  
Bilaga 4. Översikt av inkluderade artiklar ................................................................................  

 

 



 

 - 1 -  

Bakgrund 
 
I Sverige finns det idag cirka 300 000 människor som fått diagnosen cancer och 

cirka 40 % av befolkningen kommer någon gång att drabbas. I Sverige drabbas 

var åttonde kvinna under sin livstid av bröstcancer (Bergh, Brandberg, Ernberg, 

Frisell, Fürst & Hall 2007, s. 7-9). Av alla cancerfall i Sverige utgörs mer än 25 % 

av bröstcancer hos kvinnor och 7000 fall blir nydiagnostiserade per år (Arver 

2005, s. 7). Orsaken till bröstcancer är inte känd, men det finns några svaga 

samband mellan olika händelser i livet och bröstcancer (Järhult & Offenbartl, 

2008, s. 411). Risken att få bröstcancer ökar med stigande ålder, och är vanligast 

efter 40 års ålder. Några kända riskfaktorer för att utveckla bröstcancer är att det 

förekommit hos förstagrads anhöriga som mor och syster. Även en tidig första 

menstruation, ett sent upphörande av menstruationen samt graviditet senare i livet, 

där en statistisk gräns går efter 30 års ålder, medför en ökad risk för bröstcancer 

(Ericson & Ericson, 2008, s. 670).  

 

Det finns olika förändringar i bröstet som inte är bröstcancer. Dessa förändringar 

kan vara fibroadenom, en ansamling tätt växande celler eller cystor. Inga av dessa 

förändringar ökar risken för att utveckla bröstcancer senare i livet (Bergh et al., 

2007, s. 36-37). Bröstcancerns utgångspunkt kan vara ifrån körtellobuli eller 

bröstkörtlarnas körtelrör. Den vanligaste typen är den som bildas ifrån 

bröstkörtlarnas körtelrör. Bröstcancer kan förekomma som cancer in situ, då 

begränsar sig tumören lokalt i körtelgången. Den kan även förekomma som 

invasiv cancer, då växer den i omkringliggande vävnad. Detta kan vara en grund 

till metastasbildning, det vill säga att cancern har spridit sig till andra delar av 

kroppen. Det vanligaste symtom vid bröstcancer är att kvinnan känner en knöl i 

bröstet. Mindre vanliga symtom är smärta eller att bröstet får ett förändrat 

utseende (Ericson & Ericson, 2008, s. 670). 

 

Vid fastställande av diagnos används trippeldiagnostik. Det innebär undersökning 

i tre steg. Vilket innebär först undersöker läkaren bröstet genom palpation, ser till 

färg och form. Därefter genomgår kvinnan en mammografi, en röntgenunder-

sökning av bröstet, där läkaren kan upptäcka eventuella förändringar i 
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bröstvävnaden. Slutligen tas ett vävnadsprov, kallat biopsi. Med hjälp av en tunn 

nål tas celler från knölen ut för att göra en bedömning och fastställa en diagnos 

(Bergh et al., 2007, s. 41-44). Finns misstanke om metastasering undersöks främst 

lever och lungor. Behandling av bröstcancer kan ske genom att en del av bröstet 

opereras bort. Metoden kallas bröstbevarande kirurgi och används då tumören inte 

är större än 3-4 cm. Vid en mer omfattande tillväxt av tumören opereras hela 

bröstet inklusive all lymfkörtelvävnad i armhålan bort. Efter alla typer av 

bröstcancerkirurgi ges strålbehandling. Beroende på vilken sort av tumör det är, 

kan även behandling via hormoner och cytostatika vara aktuella (Ericson & 

Ericson, 2008, s. 670). 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsroll är att tillhandahålla kunskap om sjukdomar samt 

hur det påverkar patientens vardag. För att sjuksköterskan skall kunna ge en god 

omvårdnad, är kommunikationen mellan människor i olika situationer av stor vikt. 

Det är viktigt att sjuksköterskan skaffar sig information om hur patienten upplever 

sin situation och betydelsen av den. Genom detta kan omvårdnaden ges på 

patientens villkor (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006, s. 144-145). 

När en kvinna får diagnosen bröstcancer är behovet av stöd och information 

viktig. En stor uppgift för sjuksköterskan är att vara optimistisk och förmedla 

denna optimism till den drabbade kvinnan. Sjuksköterskan bör betona att flertalet 

kvinnor blir botade från sin sjukdom och kan leva ett helt normalt liv (Järhult & 

Offenbartl, 2008, s. 415). På många sjukhus i Sverige finns det sjuksköterskor 

speciellt för bröstcancer patienter och deras uppgift är att vägleda, informera, 

samordna samt svara på praktiska frågor. Det psykiska stödet är viktigt, därför bör 

sjuksköterskan ge patienten den tid som den behöver (Almås & Myklebust 

Sörensen, 2009, s. 274-279). 

 

Shaha, Cox, Talman och Kelly (2008) skriver att kvinnor som deltog i sin 

egenvård och grupper med vägledning, klarade sig bättre när det gällde sin 

självvård och psykiska hälsa. Dessa kvinnor var mer optimistiska om utgången av 

sin cancersjukdom. Enligt Shaha et al. (2008) visade resultatet att kvinnor som 

haft möjlighet att tala om sina erfarenheter angående sin cancersjukdom inte 

drabbades lika ofta av depression och osäkerhet. Tidigare studier visade ett 

samband mellan ålder och osäkerhet. Med högre ålder upplevde kvinnorna att de 
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hade ett bättre socialt stöd och ett större socialt nätverk än de kvinnor som var 

yngre och som drabbats av bröstcancer. Shaha et al. (2008) skriver att den 

osäkerhet som uppstod bland dessa kvinnor var oftast på grund av begränsad 

information. Vidare menar de att stor vikt bör läggas vid information och stöd på 

en individuell nivå för att minska osäkerheten hos de kvinnor som drabbats av 

bröstcancer. 

Problemformulering 
 

Hos de flesta människor väcker ordet cancer i sig en stor oro och osäkerhet. Även 

om cancer idag går att behandla i olika former, så har de flesta människor kvar 

den gamla cancerskräcken (Cancerfonden, 2009). Att få beskedet bröstcancer är 

för många en situation som vänder upp och ned på tillvaron (Bergh et al., 2007, s. 

7). Viktig information ges oftast i samband med ett chockartat meddelande och 

effekten blir att mycket information glöms bort (Cullberg 2007, s. 143). Ur ett 

patientperspektiv, är behovet av information och stöd viktig för kvinnor med 

diagnosen bröstcancer. 

Syfte 
 
Syftet var att belysa kvinnors behov av stöd och information vid diagnosen 

bröstcancer. 

Frågeställningar 
 

- Vilket behov av stöd och information har bröstcancerdrabbade kvinnor? 

- Hur upplever dessa kvinnor det stöd och den information som ges? 

Metod 

Design 
 
Studien har genomförts som en litteraturstudie. Friberg (2006) skriver att med en 

litteraturstudie kan en forskare kartlägga kunskapsläget inom ett visst område. 

Problemområdets utgångspunkt kan vara från kvalitativ och kvantitativ forskning. 

Genom att forskarna till studien söker vetenskapliga artiklar, gör en analys och en 

sammanställning av dessa kan forskningsläget kartläggas (Friberg, 2006, s. 87).  
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Litteratursökning 
 
Artikelsökningen har gjorts i två olika databaser, Cinahl och PubMed. MeSh-

termer som användes i PubMed var nursing, quality of life, patients, female, 

survivors och breast neoplasms. I Cinahl användes följande headings breast 

neoplasms, female, cancer patients och patient attitudes. Fritextsökning som 

användes var breast cancer, information, needs, support, information needs, 

nursing intervention och experience. I samtliga sökningar har breast cancer eller 

breast neoplasms använts och kombinerats med resterande sökord. Sökorden 

valdes utifrån studiens syfte som handlade om bröstcancer, stöd och information. 

För att få en god översikt över detta har en tabell gjorts, se bilaga 1. 

 

En av artiklarna som användes i resultatet hittades via manuell sökning, se tabell 

1. 

Tabell 1 Redovisning av manuell sökning 

Från artikel  Artikel i resultatet 

The role of the breast care nurse during 

treatment for early breast cancer: The 

patient´s perspective. 

Halkett & Arbon (2006). 

Women with newly diagnosed breast cancer 

and their perceptions of needs in health-care 

context. 

Landmark, Bøhler,  Loberg & Wahl (2008). 

 

Urval 
 
I studien har relevanta vetenskapliga artiklar av god kvalitet använts som 

överensstämde med syfte och frågeställningar. Litteratursökningen gav totalt 189 

träffar. En första bedömning gjordes genom att läsa artiklarnas titel. Titlar som 

inte var relevanta i förhållande till studiens syfte förkastades, totalt var detta 145 

artiklar. Vidare lästes 44 abstrakt igenom för att bestämma om en artikel svarade 

mot studiens syfte. Totalt förkastades 29 artiklar efter denna bedömning. En 

kvalitetsbedömning gjordes på resterande femton artiklar och totalt blev tio av 

dessa inkluderade i studien. Vidare lästes abstrakt i artikeln från den manuella 

sökningen igenom och kvalitetsgranskades, efter detta inkluderades den i studien. 

Totalt baseras studiens resultat på elva vetenskapliga artiklar.  
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Värdering  
 
De vetenskapliga artiklarna bedömdes utifrån Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmallar för kvalitativa och kvantitativa metoder, se bilaga 2 och 3. 

Bedömningsmallarna har olika kriterier som ger 0 till 3 poäng per del. Poängen 

läggs ihop till en totalsumma, 47 eller 48 poäng beroende på vilken mall som 

användes. Totalsumman räknas sedan om till procent och utifrån detta erhölls en 

gradering mellan 1 till 3: grad 1 (80 %) innebär hög kvalitet, grad 2 (70-79 %) 

medelgod kvalitet och grad 3 (60-69 %) låg kvalitetsnivå (Carlsson & Eiman, 

2003, s. 16-17). Den punkt i bedömningsmallarna som handlade om patienter med 

lungcancerdiagnos räknades bort från totalpoängen. För kvalitetsbedömning på 

artiklar med mixad design, har både den kvalitativa och kvantitativa bedömnings-

mallen använts. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
 
Artiklar som inkluderades i studien skulle svara på studiens syfte och 

frågeställningar, samt utgå från ett patientperspektiv. Artiklarna skulle vara 

publicerade i vetenskapliga tidsskrifter under de senaste fem åren. De artiklar som 

innehöll bröstcancer och andra cancerformer hade kravet att det tydligt gick 

urskilja vilka delar som berörde bröstcancer. I studien har reviewartiklar samt 

artiklar som inte berörde bröstcancer exkluderats. Artiklar som inkluderades var 

av kvalitetsgrad 1 eller 2 efter Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar.  

 

 Analys 
 
Analysarbetet i studien är inspirerad av Graneheim och Lundman (2004) 

beskrivning på innehållsanalys. Graneheim och Lundman (2004) skriver att till en 

början läses hela texten igenom ett antal gånger för att få en känsla för helheten. 

Därefter plockades frågeställningarnas meningsenheter med betydelsefull 

information ut, dessa kallas meningsbärande enheter. Meningsenheterna 

kondenseras sedan för att korta ner texten, men textens innehåll skall bevaras. 

Slutligen kodas de kondenserade enheterna vilka utgör kategorier som återspeglar 

textens centrala budskap.  
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Författarnas tillvägagångssätt i analysen: 

• Inkluderade artiklar har lästs igenom enskilt ett antal gånger. Detta för att 

få en överblick om vad artiklarna handlade om. För att tydliggöra 

artiklarnas innehåll gjordes en översiktstabell, se bilaga 4. Under analysen 

lades fokus på artiklarnas resultatdelar. 

• Märkpennor med två olika färger har använts för att finna de olika 

meningsenheterna som svarade på studiens frågeställningar. 

• Meningsenheterna kondenserades och översattes gemensamt. Sedan 

kodades materialet via olika färger. Utifrån detta skapades totalt tre 

kategorier och fem subkategorier, se tabell 2. 

 
Tabell 2. Översikt av resultatets kategorier och subkategorier 

Kategorier Subkategorier 

Behov av stöd • Sjukvårdspersonalens och anhörigas 

betydelse av stöd 

• Olika former av stöd 

Behov av information • Information från sjukvårdspersonal 

• Anpassad information 

• Informationens betydelse för den 

psykiska hälsan 

Bröstsjuksköterskans betydelse av stöd 

och information 

 

 

Etiska överväganden 
 
Vetenskapliga artiklar som använts i litteraturstudien var antingen godkända av 

etiska kommittén eller noggrant etiskt övervägda. För denna litteraturstudie 

krävdes inget godkännande från etiska kommittén (jmf Forsberg & Wengström, 

2008, s. 77). För att inte förlora betydelsen ur de olika meningsenheterna har 

översättningen i analysen från engelska till svenska utförts med stor noggrannhet.  
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Resultat 
 
Resultatet baseras på elva vetenskapliga artiklar med kvalitetsgrad 1 och 2. Dessa 

redovisas under tre kategorier och fem subkategorier, se tabell 2. Kategorier och 

subkategorier utgör rubriksättningarna i resultatets olika delar, innehållet i dessa 

kan vara sammanflätade med varandra. Citat används för att öka trovärdigheten i 

resultatet. 

 

Behov av stöd 
 

Stöd är viktigt för att kvinnor med bröstcancer skall kunna hantera den osäkerhet 

de känner i sin sjukdom, samt att bearbeta olika känslor (Halkett & Arbon, 2006; 

Liao et al., 2007). Det behövs även kunskap och psykosocialt stöd för att klara av 

det vardagliga livet (Landmark, Bøhler, Loberg & Wahl, 2008). Kvinnor med 

bröstcancer upplever olika behov av stöd under de olika faserna i sjukdomen 

såsom diagnostik, behandling och uppföljning. Behoven av dessa förändras över 

tid och påverkas av personliga, miljömässiga samt sociala faktorer. Under den 

diagnostiska perioden upplever kvinnorna att de inte får tillräckligt med stöd 

(Liao et al., 2007).  

 

Sjukvårdspersonalens och anhörigas betydelse av stöd 

 

Från upptäckten av en knöl i bröstet till diagnos, har det visat sig att kvinnor 

behöver emotionellt och socialt stöd från sjukvårdpersonal, familj och vänner. 

Detta för att lindra ångest och hjälpa kvinnorna att anpassa sig till situationen för 

eventuella förändringar som kommer att ske (Liao et al., 2007). Sjukvården skall 

erbjuda dessa kvinnor stöd för att hjälpa dem att hantera de olika aspekterna som 

berör sjukdomen och de svåra behandlingarna (Halkett & Arbon, 2006). 

 

Kvinnor som fick rutinmässig vård under den diagnostiska perioden hade ett 

större behov av stöd än de kvinnor som fick både emotionellt stöd och 

undervisning om diagnosen (Liao, Chen, Chen, Chen & Chen, 2009). Hos 

taiwanesiska kvinnor var behovet av stöd som störst under den diagnostiska 
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perioden. För dessa kvinnor var familj och vänner viktigast innan beskedet om 

diagnosen. Ingen signifikant skillnad fanns före eller efter diagnos när det gällde 

behovet av emotionellt stöd (Liao et al., 2007). 

 

Under behandlingsperioden fick kvinnorna stöd från sjukvårdpersonal, familj och 

vänner, men de upplevde att stödet minskade när behandlingen var avslutad. Detta 

tyder på att kvinnorna hade fortsatt behov av stöd från sjukvårdspersonal och 

anhöriga även efter avslutat behandling (Power & Hegarty, 2010).  

”I just felt that while I was having the chemo, I was in contact with 

people in the hospital then I had radiotherapy and then 

suddenly…you´re on your own.” (Power & Hegarty, 2010, p. E12) 
 

Olika former av stöd 

 

När en kvinna drabbas av bröstcancer kan hon se sig själv annorlunda och 

avvikande. För att förändra denna självbild fanns det möjlighet att delta i 

stödgrupper. I stödgruppen kunde kvinnorna dela med sig av sina erfarenheter till 

andra i samma situation, samt få en känsla av att inte vara ensam med sjukdomen. 

Att ingå i en stödgrupp var för kvinnorna en källa till socialt och emotionellt stöd. 

Möjligheten att dela med sig av sina erfarenheter med andra i samma situation var 

ett viktigt stöd (Pinheiro, Silva, Mamede & Fernandes, 2008). Kvinnorna 

betonade att gemenskap med andra i samma situation var viktig för att kunna dela 

med sig av tankar, funderingar och olika kunskaper (Landmark et al., 2008).  

 

Flertalet av kvinnorna ansåg att håravfall var ett stort problem. Det fanns ett 

behov av en stödgrupp speciellt för detta, där sjukvårdspersonal och andra 

patienter i samma situation var delaktiga. Där kunde kvinnorna få ömsesidigt 

utbyte av sina egna erfarenheter (Power & Hegarty, 2010).  

”One of the first thing I would love to do is go to the hospital..talk to 

the women who are having treatment…talk to them about hair 

loss..You know…just do what we did in the group…” (Power & 
Hegarty, 2010, p. E13) 
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Kvinnorna kände behov av fortsatt stöd även efter behandlingen och stödgruppen 

skulle hjälpa dem under den perioden. Efter avslutad behandling skulle kvinnorna 

tillbaka till vardagslivet och de upplevde att stödgruppen skulle hjälpa dem vidare. 

Kvinnorna ansåg att stödgruppen hjälpt dem att få den information de behövde 

angående sjukdomen (Power & Hegarty, 2010). 

 
Ett alternativ till traditionella samtalskontakter var att kvinnorna kunde få stöd via 

telefon (Liao et al., 2009). Kvinnor som fick telefonkontakt hade ett mer 

tillgodosett behov av stöd jämfört med de kvinnor som inte fick telefoninter-

ventionen. Genom telefonkontakten kunde kvinnorna uttrycka sin oro och få en 

respons på detta. Dessa kvinnor hade signifikant mindre fysiska symtom i 

jämförelse med de andra (Beaver, Twomey, Witham, Foy & Luker, 2006). 

Patienter som fick uppföljning via telefon tre månader efter operation var mer 

nöjd med det stöd som gavs, än de patienter som inte fick uppföljningen (Liao et 

al., 2009). Åtta till tolv månader efter diagnos uppgav den grupp kvinnor som fick 

rutinmässig vård ett större behov av stöd. De uppgav även mer psykisk ohälsa i 

jämförelse med de kvinnor som fick telefonstöd (Beaver et al., 2006).  

 

Behov av information 
 

Behovet av information var viktig för att förbereda kvinnorna inför perioden efter 

behandlingen (Cappiello, Cunningham Knobf & Erdos, 2007). För att behovet av 

information skulle bli tillgodosett, skulle informationen ges på ett individuellt sätt. 

Kvinnorna föredrog olika typer av information och hade olika sätt att hantera 

informationen på (Liao et al., 2009). 

 

Flertalet kvinnor blev tillfrågad hur väl förberedda de kände sig från början av 

behandlingen till perioden efter. Nästan hälften (45 %) av kvinnorna svarade att 

de inte hade fått någon information om vad som väntade. Resterande svarade att 

informationen var otillräcklig. De uppgav att de ville ha mer och detaljerad 

information samt att informationen skulle ges under ett specifikt besök, och inte 

på sista dagen av en behandling (Cappiello et al., 2007). 
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”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 et al., 2007, p. 287) 
 

Information från sjukvårdspersonal 

 

Det fanns obesvarade frågor hos kvinnorna när det gällde de fysiska 

förändringarna efter behandlingen. Kvinnorna upplevde att de behövde mer 

detaljerad information från sjukvårdspersonalen (Landmark et al., 2008).  

”It doesn´t help him being a good surgeon, which he is, but I didn´t 

get the information I needed – he only said everything´s fine, the 

operation went well.” (Landmark et al., 2008, p. 195) 
 

 
Efter den intensiva behandlingsperioden kände kvinnorna sig övergivna av 

sjukvårdpersonalen. De kände sig förbisedda och upplevde att ingen lyssnade på 

dem. Detta skapade en känsla av osäkerhet på sitt tillfrisknade och förmågan att  

klara sig själv. Kvinnorna upplevde sig fortfarande sjuka medan viktiga personer i 

omgivningen gav ett intryck att de inte var sjuka och kunde återgå till ett normalt 

liv (Landmark et al., 2008). Kvinnor med misstänkt bröstcancer behöver få 

information direkt om diagnosen. De skall behandlas med omsorg och få en 

möjlighet att kommunicera med sjukvårdspersonalen (Liao et al., 2007).  

 

Kvinnor som fick reda på att de skulle genomgå excisional biopsi uppgav att de 

behövde information om operationen av en läkare. Detta gjorde att kvinnorna 

kände sig trygga och avslappnade (Demir et al., 2008). För att minska risken för 

känslomässig stress och osäkerhet var det viktigt för kvinnorna att få tillgång till 

en yrkeskompetent person. Kvinnorna och dess anhöriga skall få möjlighet att 

antingen kontakta denna person via telefon eller personligen för att kunna ställa 

frågor (Liao et al., 2007).  

  



 

 - 11 -  

Anpassad information 

 

Flertalet kvinnor rapporterade att de var nöjda med informationen angående 

behandlingen men inte den information som berörde uppföljningen (Griggs et al., 

2007). Uppföljningen gav kvinnorna en möjlighet att uttrycka sin oro samt begära 

den information som behövdes (Beaver et al., 2006). 

 

Majoriteten av kvinnorna uppgav att de inte förstod informationen som gavs till 

dem på grund av att de inte återhämtat sig från anestesin efter operation eller att  

de hade en för hög nivå av ångest. Informationen skulle behöva ges både skriftligt 

och muntligt efter återhämtningen av anestesin (Demir, Donmez, Ozsaker & 

Diramali, 2008).  

 

I en norsk studie har det visat sig att kvinnornas behov av information inte var 

tillgodosett när det gällde behandlingen av bröstcancer. Där beskrivs att det fanns 

ett behov av information perioden efter diagnos samt under behandlingen. 

Generellt var de nöjd med kvalitén på den medicinska behandlingen, men något 

som efterfrågades var information på ett individuellt plan (Landmark et al., 2008).  

 

Informationens betydelse för den psykiska hälsan  

 

Psykisk ohälsa förekom hos cirka 20-30 % bland kvinnor med bröstcancer 

(Beaver et al., 2006). Tillförlitlig information var viktig både under och efter 

behandling. God information gav kvinnorna en känsla av kontroll över 

sjukdomen. Det fanns ett samband mellan psykisk ohälsa och otillräcklig 

information hos bröstcancerdrabbade kvinnor (Griggs et al., 2007). Det visade sig 

även att individuell information var betydelsefull för att inte försämra den 

psykiska hälsan (Liao et al., 2009). Patienterna beskrev att ångesten minskade när 

de mottagit information om diagnosen. De visste då vad de kunde förvänta sig 

under varje steg i sjukdomen. Kvinnorna var bättre förberedda att ställa sina 

frågor och funderingar till vårdpersonalen (Dubois & Loiselle, 2009).  
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”I wanted to know what to expect, what was happening to me, what to 

do, what is my disease [breast cancer], why is it happening to me…I 

wanted to be prepared to ask questions…” (Dubois & Loiselle, 2009, 
p. 353) 

 
Om kvinnorna fick för lite eller otillräcklig information kunde detta leda till en 

osäkerhet, rädsla och ångest samt en känsla av hopplöshet (Demir et al., 2008). De 

flesta kvinnor upplevde emotionell stress under den diagnostiska perioden och 

många av dem ville inte få för mycket information angående behandling just för 

att minska sin ångest (Liao et al., 2007). 

 

Bröstsjuksköterskans betydelse av stöd och information 
 

Kvinnorna föredrog sjukdomsrelaterad information från sjuksköterskor eftersom 

de använde ett enkelt och lättförståeligt språk. Sjuksköterskorna kunde även 

samordna med andra instanser för att säkerställa en kontinuerlig vård (Liao et al., 

2009). Kvinnorna betonade att de ville tala med bröstsjuksköterskan om sin 

sjukdom, i allra högsta grad före och efter operation samt under behandlingen. 

Kombination av muntlig och skriftlig information från sjukvårdpersonalen på 

onkologklinikerna tillsammans med information från internet gjorde att 

patienterna förstod de olika aspekterna av cancerbehandlingen. Sjuksköterskan 

försåg kvinnorna med emotionelltstöd genom att förklara vad som skulle ske när 

de skulle träffa onkologen. Kvinnorna betonade att de hade lättare att tala med 

sjuksköterskorna än med läkarna (Dubois & Loiselle, 2009). 

”They have an oncology nurse at the hospital, her name is X. Without 

her, I really don´t know what would have happened…” (Dubois & 
Loiselle, 2009, p. 355) 
 

Bröstsjuksköterskan var en viktig källa för att ge stöd och var medvetna om 

kvinnornas behov av trygghet och praktisk information. En annan funktion 

bröstsjuksköterskan hade var att finnas tillgänglig för dessa kvinnor. Kvinnorna 

som träffade sjuksköterskan regelbundet ansåg att de fick adekvat information om 

biverkningar och uppföljning samt tillräckligt med stöd. Informationen var både 

muntlig och skriftlig. Bröstsjuksköterskan var viktig eftersom denne kontinuerligt 

gav stöd från tiden kvinnorna fick diagnosen tills efter behandlingen (Halkett & 

Arbon, 2006). 
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”she gave me a lot of information and emotional support and practical 

support” (Halkett & Arbon, 2006, p. 50) 
 

Kvinnorna kände att de kunde diskutera olika behandlingsalternativ och andra 

funderingar med bröstsjuksköterskan när de kände behov av detta. Känslan av att 

bröstsjuksköterskan behandlade kvinnorna individuellt och försåg dem med 

emotionellt och praktiskt stöd värderades högt. Bröstsjuksköterskan försäkrade sig 

om att kvinnorna verkligen förstod informationen som gavs (Halkett & Arbon, 

2006). Kvinnor som tillbringade mer tid med en sjuksköterska, än kvinnor som 

fick rutinmässig vård hade över tid mindre ångest samt upplevde sig nöjd med den 

informationen och det stöd som de fick (Dubois & Loiselle, 2009). 

 

Diskussion  
 

Syftet med denna studie var att belysa kvinnors behov av stöd och information vid 

diagnosen bröstcancer. Resultatet i denna studie visar att behovet av stöd och 

information var stort samt att relativt många kvinnor med bröstcancer led av 

psykisk ohälsa. 

 

Resultatdiskussion 
 

I resultatet framkommer det att kvinnor med bröstcancer upplevde att stödet som 

de behövde var otillräckligt. Stödet var viktigt för att kvinnorna skulle kunna 

hantera sjukdomen och beroende på var i sjukdomen en kvinna befann sig var 

behovet av stöd olika och individuellt. Enligt Landmark, Strandmark och Wahl 

(2002) finns olika dimensioner av stöd. Praktiskt stöd består av fysisk närhet och 

hjälp vid olika praktiska situationer, informativt stöd står för att ge råd och 

information samt emotionellt stöd innebär olika typer av relationer. Vidare skriver 

Landmark et al. (2002) att det sociala stödet som kvinnorna fick i relation till de 

tre dimensionerna, gjorde att kvinnorna hanterade sin sjukdom bättre.  
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Vårt resultat visar att stöd från sjukvårdspersonal och anhöriga var av stor vikt. 

Detta för att förbereda kvinnorna för olika förändringar som skulle kunna uppstå 

men också för att hjälpa dem att kunna hantera sin sjukdom. Detta resultat stöds 

av Landmark et al. (2002) som skriver att det sociala stödet från nära anhöriga 

oftast beskrivs som viktigast. Vi instämmer med Landmark et al. (2002) att det är 

viktigt att lyfta fram anhörigas roll, eftersom denne oftast är den mest 

betydelsefulla personen för dessa kvinnor. För kvinnor som inte har anhöriga kan 

sjukvårdspersonalen vara minst lika betydelsefull och viktig som en nära anhörig.  

 

Resultatet visar att stödgrupper var ett bra sätt för kvinnorna att dela med sig av 

sina känslor, funderingar och erfarenheter med andra i samma situation. Denna 

uppfattning styrks via Landmark et al. (2002) studie där de skriver att gemenskap 

med andra i samma situation var högt värderat. Det stödgrupperna erbjöd var 

socialt stöd i form av information och rådgivning. 

”I was visited while I was in hospital, and it was so good to talk to 

someone who´s been through it all, that was real medicine for me” 
(Landmark et al., 2002, s. 220) 
 

Flertalet kvinnor upplevde att det fanns ett behov av en speciell stödgrupp när det 

gällde problemet med håravfall. Beatty, Oxlad, Koczwara och Wade (2008) 

menar att, bland kvinnor med bröstcancer rapporterade de flesta att de hade en 

känsla av att cancern hade orsakat olika förändringar i kroppen så som håravfall. 

Vår tolkning av detta är att kvinnorna tror att kroppsförändringarna har med själva 

sjukdomen att göra, men i själva verket kanske det är behandlingen som orsakar 

dessa förändringar. Därför anser vi att det som Landmark et al. (2002) nämner, att 

gemenskap med andra i samma situation värderas högt eftersom där kan sådana 

funderingar och erfarenheter utbytas med andra. 

 

Telefonkontakt gav kvinnorna en möjlighet att uttrycka sin oro och detta visade 

sig vara ett bra alternativ för att de skulle få sitt behov av stöd och information 

tillgodosett. Enligt Wilmoth, Tulman, Coleman, Stewart och Samarel (2006) 

ansåg kvinnorna att via telefon fick de en känsla av tillåtelse att uttrycka sina 

känslor. Informationen och stödet som de fick via telefonkontakt hjälpte dem att 

formulera frågor till vårdpersonalen samt gav dem en känsla av kontroll över  
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sjukdomen. Enligt vår mening kan ett telefonsamtal vara lika effektivt, om inte 

effektivare än ett vanligt besök, bara behovet av stöd och information blir 

tillgodosett. 

 

Vidare framkommer det i resultatet att information skall ges på ett individuellt sätt 

och kvinnorna hade olika sätt att hantera informationen på. Det visade sig att 

många kvinnor inte fick den information som behövdes eller att den var 

otillräcklig och detta ledde till rädsla, ångest och osäkerhet. För att kvinnorna 

skulle få en känsla av kontroll över sjukdomen samt för att stärka den psykiska 

hälsan var det viktigt med bra och individuell information. Detta gav ett bättre 

resultat i behandlingen. Beatty et al. (2008) skriver att flertalet kvinnor upplever 

sig själv under behandlingens gång deprimerad och ångestfylld. Bra information 

gav dessa kvinnor en känsla av kontroll och de kunna leva ett så normalt liv som 

möjligt. 

 

Bröstsjuksköterskan hade stor betydelse för kvinnorna eftersom dessa behandlade 

kvinnorna individuellt samt försåg dem med praktiskt och emotionellt stöd. Det 

var lättare för kvinnorna att tala med sjuksköterskorna än med läkarna eftersom 

information om sjukdomen gavs på ett enkelt och lättförståeligt språk. Viktigast 

var det för kvinnorna att få tala med sjuksköterskorna innan och efter operation 

men också under behandlingstiden. Landmark et al. (2002) skriver att kvinnor 

hade både före och efter operation behovet av att bli sedd.  

 

Utefter sina behov kunde kvinnorna diskutera med bröstsjuksköterskan om olika 

behandlingsalternativ samt andra funderingar. Eftersom bröstsjuksköterskan var 

tillgänglig, skapades en stor trygghet hos de bröstcancerdrabbade kvinnorna.  

Enligt Landmark et al. (2002) kunde en meningsfull kommunikation leda till att 

stödet fungerade som en slags uppmuntran. Enligt vår mening anser vi att 

kvinnorna känner sig lugnare om de får bra och tydlig information på ett lätt 

förståeligt språk. Får kvinnorna dessutom möjlighet att kontakta bröstsjuksköter-

skan för att tala om sina funderingar och frågor kan detta leda till minskad oro. 
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Metoddiskussion 
 

Vår mening i början av arbetet var att skriva om bröstcancer. Vi diskuterade 

igenom hur ämnet skulle begränsas eftersom det finns mycket forskning inom 

området. Gemensamt kom vi fram till att stöd och information var det som 

litteraturstudien skulle behandla.  

 

Artiklarna i resultatet kommer ifrån Australien, Brasilien, England, Irland, 

Kanada, Norge, Taiwan, Turkiet och USA. Resultaten i artiklarna belyser 

gemensamma aspekter och svarar på studiens syfte. Detta gör att trovärdigheten 

ökar. Bedömningsmallarna som användes under granskning av artiklarna var väl 

utformade, de var dock svåra att tillämpa på de artiklar som hade mixad design. 

Därför granskades de kvalitativa och kvantitativa delarna var för sig.   

 

En begränsning i arbetet var att artiklar som inkluderades i studien skulle vara 

publicerad under de senaste fem åren. Detta kan gjort att vi missade relevanta 

artiklar som kan påverkat resultatet. Artiklar som var äldre än fem år ansåg vi 

skulle uteslutas från studien då vi ville använda oss av den senaste forskningen 

inom området. En styrka i arbetet var att allt analysarbete gjordes gemensamt 

samt att hela arbetet är skrivet av oss tillsammans.  

 

Litteraturstudien innehåller kvalitativa och kvantitativa artiklar. Syftet med arbetet 

var att belysa kvinnors behov av stöd och information, genom detta redovisas 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar på ett kvalitativt sätt. Citaten finns med 

för att öka trovärdigheten i resultatet.  

 

Slutsats  

 

Det är vanligt att kvinnor med bröstcancer känner brist på stöd och information. 

Dessa kvinnor behöver mer stöd i sin sjukdom, framför allt mellan den 

diagnostiska perioden och behandlingens början.  Kvinnorna behöver även 

individuell anpassad information under hela sin sjukdomsperiod. Sjuksköterskans 
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viktigaste roll under denna period är att finnas tillgänglig, ge stöd och information 

samt samordna med andra instanser. Stöd och information är viktigt 

 för att minska bröstcancerdrabbade kvinnors oro och ångest. Det är därför viktigt 

med en anpassad och individuell information från sjukvårdspersonal, detta för att 

kvinnorna ska få bättre förutsättningar att hantera sin sjukdom. Med rätt typ av 

stöd från sjukvårdspersonal och anhöriga får kvinnorna en känsla av trygghet och 

där med minskas nivån av oro och ångest. 

 
Vidare forskning inom detta område i Norden skulle vara intressant och specifikt 

bröstsjuksköterskans roll. 
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100913 Breast neoplasms AND information AND needs AND nursing PubMed Ej äldre än 5 år, research article, humans, female, 
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nursing journals 
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1 
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AND patient attitudes 
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0 
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PubMed Ej äldre än 5 år, abstract, humans, female, english, 
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1 

100916 Breast cancer AND support group PubMed Ej äldre än 5 år, abstract, links to free fulltext, 
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100916 Breast cancer AND survivers AND information needs PubMed Ej äldre än 5 år, english 27 20* 

5** 

1*** 

1 

100916 Breast cancer AND information AND nursing PubMed Ej äldre än 5 år, research article, english, nursing 
journals 

69 63* 

5** 

 

1 

 
*Antal förkastade efter läsning av titel 
**Antal förkastade efter läsning av abstrakt 
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Bilaga 2. Exempel på bedömningsmall av studier med kvalitativ 
metod (Carlsson & Eiman, 2003, s. 16) 
Poängsättning 0 1 2 3 

Abstract (syfte, metod, 
resultat=3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till 
frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   
Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej 
acceptabel 

Låg Medel God 

Patienter med 
lungcancerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 
Bortfall med betydelse för  
resultatet 

Analys 
saknas     /Ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning  
(redovisning, kodning etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet 
(citat, kod, teori, etc) 

Ej 
acceptabel 

Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av  
egenkritik och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmelse med 
resultat 
(resultatets huvudpunkter 
belyses) 

Slutsats 
saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
Total poäng (max 48 p) 
 
Grad I: 80 %                                                                                                           p: 
Grad II:70 %                                                                                                          %:                                                                                        
Grad III:60 %                                                                                                         Grad:    
Titel:   Författare: 



 

 

Bilaga 3. Exempel på bedömningsmall av studier med 
kvantitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003, s. 17) 
Poängsättning          0          1          2         3 

Abstract (syfte, metod, 
resultat=3p) 

     Saknas         1/3         2/3    Samtliga 

Introduktion      Saknas Knapphändig       
Medel 

Välskriven 

Syfte   Ej angivet    Otydligt       
Medel 

    Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan   Ej angiven   Ej relevant    
Relevant 

 

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

  Ej angiven Knapphändig       
Medel 

   Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel        Låg       
Medel 

     God 

Patienter med 
lungcancerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall   Ej angivet     >20%     5-20% <5% 
Bortfall med betydelse för  
resultatet 

Analys saknas     
/Ja 

       Nej   

Etiska aspekter   Ej angivna    Angivna   
Resultat     

Frågeställning besvarad         Nej          Ja   
Resultatbeskrivning  
(redovisning, kodning etc) 

     Saknas    Otydlig      Medel     Tydlig 

Statistisk analys 
(beräkningar, metoder, 
signifikans) 

     Saknas Mindre bra        Bra  

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   
Tolkning av resultatet Ej acceptabel        Låg      Medel      God 
Diskussion     

Problemanknytning      Saknas    Otydlig      Medel    Tydlig 
Diskussion av  
egenkritik och felkällor 

     Saknas        Låg        God  

Anknytning till tidigare 
forskning 

     Saknas        Låg      Medel      God 

Slutsatser     

Överensstämmelse med 
resultat 
(resultatets huvudpunkter 
belyses) 

Slutsats saknas        Låg      Medel      God 

Ogrundade slutsatser      Finns     Saknas   
Total poäng (max 47 p) 
 
Grad I: 80 %                                                                                                           p: 
Grad II:70 %                                                                                                          %:                                                                                        
Grad III:60 %                                                                                                         Grad:   
Titel:   Författare: 



 

 

 
Författar 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention/Instrument 

Deltagare 
(bortfall) 

Huvudresultat Analysmetod Kvalitet 

Beaver, 
Twomey, 
Witham, Foy, 
Luker 
(2006) 
England 

Att undersöka hur en 
telefonsupport som leds av 
en specialist sjuksköterska 
inom bröstvård. Hur detta 
tillgodosedde kvinnornas 
behov av information samt 
hur de accepterar detta 

Kvantitativ design, en icke 
randomiserad studie med en 
intervention- och 
kontrollgrupp. Data samlades 
in via semistrukturerade 
intervjuer vid två tidpunkter  

Interventions-
gruppen n=67 
Kontrollgruppen 
n=68 

Telefonsupport var ett 
godtagbart sätt att uppfylla 
kvinnornas behov av 
information. Detta hade en 
effekt att minska oro med 
avseende på fysiska 
problem 

Beskrivande och 
jämförande 
statistik 

Grad 2 

Cappiello, 
Cunningham, 
Knobf & 
Erdos 
(2007) 
USA 

Beskriva behovet av 
information och stöd hos 
kvinnor efter behandling 
av bröstcancer 

Kvalitativ design med 
semistrukturerade intervjuer. 
Sammanlagt 8 st personliga 
intervjuer och 12 st 
telefonintervjuer 

24 st kvinnor med 
bröstcancer 
tillfrågades och 4 
stycken deltog ej 
n=20 

Kvinnor upplever olika 
fysiska och psykiska 
symtom samt behöver få 
konkret information och 
stöd även efter behandling. 
Informationen bör 
innehålla olika effekter av 
behandling, emotionell 
stress och den förändrade 
livsstilen 

Tematisk analys Grad 1 

Demir, 
Donmez, 
Ozsaker & 
Diramali 
(2008) 
Turkiet 

Att undersöka patienters 
erfarenheter av excisional 
bröstbiopsi 

Kvalitativ design med 
fenomenologisk ansats och 
ett hermeneutiskt perspektiv. 
Öppna ostrukturerade 
intervjuer, varje varade 1 tim. 

20 st kvinnor som 
genomgått 
excisional 
bröstbiopsi 

Kvinnorna som genomgått 
excisional bröstbiopsi 
hade större behov av 
information och andligt 
behov. De upplevde en 
rädsla för att ha cancer, att 
dö i kirurgi eller att förlora 
sina bröst 

Fenomenologisk 
metod 

Grad 1 

Dubois & 
Loiselle 

Att öka förståelsen av 
informativt stöd till 

Mixad design. Först en 
kvantitativ ansats med 

Kvantitativa delen 
n=250 

Det var ett signifikant 
samband mellan 

”Mixadanalys” 
och 

Grad 1 
Grad 1 

B
ilag

a 4. Ö
versikt av in

klu
d

erad
e artiklar 



 

 

(2009) 
Kanada 

personer som nyligt fått 
diagnosen cancer samt hur 
de använder hälso- och 
sjukvårdens tjänster 

självrapporterande 
frågeformulär. Sedan en 
kvalitativ ansats med öppna 
djupa intervjuer, varade 
mellan 55-150 min 

Kvalitativa delen 
n=20 

informationsstöd och 
hälso- och sjukvårdens 
tjänster. Patienter som fick 
intensiv informationsstöd 
personligen tillbringade 
mer tid med 
sjuksköterskan. Dessa 
patienter kände sig bättre 
förbered för konsulta-
tioner och behandlingar  

innehållsanalys 

Griggs, 
Sorbero, 
Mallinger, 
Quinn, 
Waterman, 
Brooks, 
Yirinec & 
Shields 
(2007) 
USA 

Att undersöka relationen 
mellan den mentala hälsan 
och tillfredsställelsen med 
information hos kvinnor 
som tidigare behandlats för 
bröstcancer 

Mixad design. Standardiserat 
frågeformulär, 12 st 
fokusgrupper, varje möte 
varade 90 min 

231 deltagare och 
av dessa var 70 st 
med i 
fokusgrupper. 

Många av kvinnorna var 
nöjda med informationen 
inför behandlingen. Det 
fanns ett starkt positivt 
samband mellan 
information och livslusten, 
den mentala hälsan. De 
fann en negativ relation 
med smärta  

Statistisk 
analysmetod och 
innehållsanalys 

Grad 1 
Grad 2 

Halkett & 
Arbon 
(2006) 
Australien 

Att undersöka patienternas 
perspektiv på 
bröstsjuksköterskans roll 

Kvalitativ design med ett 
hermeneutiskt 
fenomenologiskt teoretiskt 
perspektiv. Djupgående 
intervjuer 

18 kvinnor som 
genomgått 
tidigare 
behandling för 
bröstcancer  

Patienterna med 
bröstcancer påtalade i 
studien upprepade gånger 
vikten av 
bröstsjuksköterskans roll. 
Stödet som de erbjöd var: 
kommunikation, 
medvetenhet, trygghet 
samt praktisk information 

Tematisk analys Grad 1 

Landmark, 
Bøhler, 

Att undersöka hur kvinnor 
med nydiagnostiserad 

Kvalitativ design med 
fokusgrupper som träffades 

8 st kvinnor med 
bröstcancer som 

Kvinnornas upplevelse 
relateras till två kategorier, 

Innehållsanalys  Grad 1 



 

 

Loberg & 
Wahl 
(2008) 
Norge 

bröstcancer upplever sina 
behov i ett hälso- och 
sjukvårdssammanhang 

6gånger under 3 mån. varje 
träff varade i 90 min 

var under 
behandling 
tillfrågades. 7 st 
deltog och 1 
tackade nej. 
n=7 

behovet av kunskap och 
behovet av psykosocialt 
stöd. Dessa behov 
påverkar deras förmåga att 
hantera förändringar i 
olika livs situationer 

Liao, Chen 
M.F., Chen 
S.C. & Chen 
P.L. 
(2007) 
Taiwan 

Att undersöka förändringar 
när det gäller vårdbehovet 
av stöd under den 
diagnostiska perioden, 
samt vilka faktorer som 
påverkar detta hos kvinnor 
med misstänkt bröstcancer 

Kvantitativ design med en 
deskriptiv longitudinell 
design. Datainsamlingen 
användes ett standardfråge-
formulär med 46 frågor, 
besvarades vid tre tillfällen 

153 st samtyckte 
att delta, 23 st av 
dessa avslutade 
pga. ångest 
n=127 

Behovet av stöd och 
information var större före 
diagnosen än efter hos 
dessa kvinnor. Det 
framkom att kvinnorna var 
i större behov av 
information som var 
relaterad till sjukdomen 
och behandlingen än det 
emotionella stödet  

Beskrivande och 
jämförande 
statistik 

Grad 1 

Liao, Chen 
M.F., Chen 
S.C., Chen 
P.L. & Chen 
Y.H. 
(2009) 
Taiwan 

Undersöka effekten av 
stödjande vård från hälso- 
och sjukvården samt 
behovet av stöd för kvinnor 
med misstänkt bröstcancer 
under den diagnostiska 
perioden 

Kvantitativ design med 
kvasiexperimentell design. 
Experimentella gruppen fick 
stöd och undervisning om 
diagnosen samt tre 
individuella sessioner. 
Kontrollgruppen fick 
rutinmässig vård 

145 st 
rekryterades, 23 st 
deltog ej. 
Experimentella 
gruppen n=62 
Kontrollgruppen 
n=60 

Behovet av vård och stöd 
före och efter diagnosen 
var signifikant lägre hos 
den experimentella 
gruppen än hos 
kontrollgruppen 

Beskrivande och 
jämförande 
statistik 

Grad2 



 

 

Pinheiro, 
Silva, 
Mamede & 
Fernandes 
(2008) 
Brasilien 

Att förstå innebörden av 
stödgrupper för kvinnor 
med bröstcancer 

Deskriptiv studie med en 
kvalitativ ansats. Data 
samlades in med 
semistrukturerade intervjuer 
som varade ca 20 min. 6st 
stödgrupper med 5 kvinnor i 
varje  

30 kvinnor med 
bröstcancer som 
genomgått 
mastektomi 

Kvinnor som genomgått 
mastektomi och som 
deltog i stödgruppen hade 
en möjlighet att utbyta 
sina erfarenheter samt ge 
stöd, information om 
sjukdomen och dess 
behandling 

Tematisk 
innehållsanalys 

Grad 2 

Power & 
Hegarty 
(2010) 
Irland 

Att undersöka kvinnornas 
förväntningar, motiv och 
erfarenheter av att delta i 
ett stödprogram för 
kvinnor med bröstcancer 

Kvalitativ, deskriptiv design 
med fokusgrupper. 
Deltagarna träffades 1 
ggr/vecka under sju veckor. 
Varje möte var 2,5 tim 

8 st kvinnor med 
bröstcancer. 

Visar att det är viktigt att 
stödprogrammet anpassas 
för att möta kvinnornas 
behov av stöd. Det fanns 
ett särskilt behov för att 
kvinnorna ska få ett 
ömsesidigt utbyte och stöd 
när det gäller håravfall 

Innehållsanalys Grad 2 

 


