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Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. Behandlingen är 

långvarig och innebär en stor fysisk och psykisk påfrestning. Tidigare forskning visar på att 

sjuksköterskan har en viktig uppgift i att stödja och undervisa dessa patienter från 

diagnostisering och framåt. Syfte: Belysa kvinnors upplevelser av sjuksköterskans stöd från 

diagnostisering av bröstcancer och framåt. Metod: En litteraturstudie med systematisk 

ansats valdes som metod. Totalt inkluderades 15 vetenskapliga artiklar. Resultat: Analysen 

av föreliggande studie resulterade i tre kategorier; emotionellt stöd, kognitivt stöd och 

materiellt stöd. Det framkom att en bra relation mellan patient och sjuksköterska var viktigt 

för att uppnå en god vård. De upplevde ett behov av individuellt anpassad information från 

sjuksköterskan och tid till att bearbeta informationen. Efter avslutad behandling upplevde 

många kvinnor brist på stöd trots att behovet visade sig vara stort. Diskussion: Mer tid till 

bearbetning av information efterfrågades för att öka förståelsen. En tydligare plan över 

stödjande funktioner efter avslutad behandling bör utformas och vilket ansvar 

sjuksköterskan har i att erbjuda materiella tjänster. Slutsats: Genom att ge kvinnor med 

bröstcancer stöd i form av utrymme och tid för funderingar, begriplig information och 

vägledning kan deras omvårdnadsbehov tillgodoses.  

Nyckelord: Bröstcancer, sjuksköterskans roll, stöd, upplevelse. 
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1. Introduktion 

Författarna till denna litteraturstudie har under tidigare arbete i vården mött och vårdat 

kvinnor med bröstcancer i olika skeden. Bröstcancer är en allvarlig diagnos som drabbar 

många vilket gör att oberoende på vilken vårdinrättning man arbetar som sjuksköterska 

kommer man sannolikt möta och behandla dessa kvinnor. Detta gav upphov till funderingar 

kring hur kvinnor med bröstcancer upplever vården och stödet av sjuksköterskan från 

cancerbeskedet och framåt. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Bröstcancer 

I Sverige drabbas årligen 57 000 människor av cancer. Av dessa är drygt 8 000 bröstcancer-

diagnoser som idag är den vanligaste cancersorten hos kvinnor. Bröstcancer kan delas in i 

flera olika former. Ductal cancer uppstår i mjölkgångarnas celler och lobulär cancer uppstår i 

mjölkkörtlarna. Det finns också enstaka fall där cancern har sitt ursprung i bindväven mellan 

mjölkkörtlarna. Kvinnor drabbas framförallt i övre medelåldern och medianåldern för ett 

bröstcancerbesked är 64 år. Strålbehandling, cytostatika, hormonbehandling och framförallt 

kirurgi är tillvägagångssätt för behandling av bröstcancer. De senaste åren har prognosen 

förbättrats tack vare att man kan upptäcka cancern i ett tidigt skede. Vid ett cancerbesked är 

det naturligt att känna oro och ångest. Det är vanligt att under behandling uppleva apati, 

förvirring och en känsla av overklighet då det är en vanlig uppfattning att cancer drabbar 

andra - inte en själv (Nystrand, 2014). 

 

2.2 Upplevelsen av cancer – patientperspektiv 

Vid ett bröstcancerbesked upplevde många först och främst rädsla att cancern skulle sprida 

sig och en oro för att livet skulle ta slut. Det fanns en osäkerhet inför framtiden och vilka 

konsekvenser behandlingen skulle ha (Kim & Gillham, 2013; Remmers 2009).  

 

Många drabbade kvinnor upplevde en osäkerhet att det skulle finnas genetiska anlag hos 

anhöriga och en rädsla för de sociala konsekvenserna så som att få en förändrad yrkes-och 

ekonomisk situation. På grund av en oro hur den sociala miljön skulle reagera fanns det 

kvinnor som höll sin sjukdom hemlig och undvek att ta emot hjälp (Remmers et al. 2009). 
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Under behandlingen upplevde deltagarna massiva biverkningar som smärta, överdriven 

trötthet och en känsla att förlora kontrollen över sitt eget liv. Det fanns en stor oro hos 

deltagarna för vad som skulle hända efter att behandlingen var klar. Arbete och 

karriärmöjligheterna blev stillastående på grund av behandlingen och det beskrevs som en 

av de stora svårigheterna. De psykiska påfrestningarna från cancerbehandlingen var att 

många kände sig socialt isolerade. Livet begränsades genom att de inte längre hade 

möjlighet att vistas i olika sociala sammanhang då det fanns en risk för deras medicinska 

tillstånd. De fick utesluta för andra så självklara saker som att åka kollektivt, gå på 

restaurang, äta färska frukter och bär, ta ett dopp i en sjö eller att konsumera alkohol. En 

deltagare beskrev hennes säng som en skyddad plats som hon inte kunde fly ifrån. De 

positiva erfarenheterna deltagarna beskrev efter cancerbehandlingen var att många kände att 

de såg på livet på ett annat sätt. De tog inte något för givet och de uttryckte en enorm 

tacksamhet till de människor som funnit där genom deras resa (Kim & Gillham, 2013). 

 

2.3 Definition av stöd 

I Jacobsons (1986) artikel definieras begreppet stöd i olika termer av resurser som kommer 

till för att möta individers behov. Utifrån detta kategoriseras stödfunktioner in i tre delar: 

emotionellt, kognitivt och materiellt stöd. Med emotionellt stöd menas beteenden som 

främjar känslor av komfort, trygghet och får individen att känna sig älskad och uppskattad. 

Kognitivt stöd innefattar kunskap, information och råd som kan hjälpa individen att förstå 

sin omgivning och vad som händer. Materiellt stöd är det praktiska som varor och tjänster. 

Författaren lyfter också upp vikten av timing för stöd. Det är viktigt att stöd i olika former 

ges successivt och anpassas efter individen så att det är hanterbart och mottagligt, annars 

riskerar stödet att snarare att bli en belastning istället för en hjälp (Jacobson, 1986). 

 

2.4 Teoretisk referensram 

Kirkevold (2012) beskriver att Joyce Travelbees omvårdnadsteori bygger på att man genom 

att förstå vad omvårdnad är och bör vara så måste man förstå vad som händer mellan patient 

och sjuksköterska. Man måste förstå hur interaktionerna mellan dem upplevs och vilka 

konsekvenser detta kan ha för patienten. Hennes fokus ligger på själva upplevelsen av 

sjukdomen och lidandet hos patienten och inte sjuksköterskans allmänna kunskap 

(Kirkevold, 2012). 
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2.5 Problemformulering 

Tidigare forskning visar på att stödet från sjuksköterskan har en betydande del i 

omvårdnaden för personer som drabbats av cancer. Att få ett bröstcancerbesked är för många 

ett trauma och behovet av stöd kan öka. Omtanke, tröst och stöd är alltid betydelsefullt men 

särskilt viktigt när man befinner sig i en kris. Vår litteraturstudie kommer att undersöka hur 

kvinnor som drabbats av bröstcancer upplever stödet från sjuksköterskor från cancer-

beskedet och framåt. 

3. Syfte 

Syftet med vår litteraturstudie är att belysa kvinnors upplevelser av sjuksköterskans stöd 

från diagnostisering av bröstcancer och framåt. 

 

4. Metod 

 

4.1 Design 

Vi har använt oss utav en systematisk ansats som metod för att besvara vårt syfte. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) innebär en litteraturstudie att systematiskt söka, kritiskt 

granska och därefter sammanställa publicerad litteratur inom ett bestämt problemområde 

eller ämne som besvarar det syfte man valt. I en systematisk litteraturöversikt står aktuell 

forskning inom det valda området i fokus och syftar till att hitta beslutsunderlag för klinisk 

verksamhet (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

4.2 Urval 

De inklusionskriterier författarna valt att använda är vetenskapliga artiklar skrivna på det 

engelska språket. Artiklarna ska vara utifrån ett patientperspektiv med deras upplevda 

erfarenheter av sjuksköterskans stöd. Artiklar med innehåll om flera olika cancerformer 

inkluderas med krav att systematiskt plocka ur de delar som tydligt visar på att handla om 

bröstcancer. Exklusionskriterier är artiklar som endast handlar om andra cancersjukdomar 

än bröstcancer. Artiklarna vi valt ut är publicerade de senaste 5 åren, mellan år 2009-2014. Vi 

har inkluderat både kvalitativa och kvantitativa artiklar.  

 

4.3 Etiska ställningstaganden 
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De vetenskapliga artiklar som inkluderats i denna studie har godkänts från en etisk 

kommitté eller har ett etiskt övervägande. Författarna till denna studie har objektivt tolkat de 

valda artiklarna och inte förvridit resultatet. 

 

4.4 Datainsamling 

Vi valde att använda oss utav databaserna PubMed, CINAHL och PsycInfo för att finna 

relevanta artiklar. Först av allt gjordes provsökningar på CINAHL, PubMed och PsycInfo för 

att få en inblick över vilket material vi hade att tillgå. Därefter startade den systematiska 

sökningen. De sökord vi fann relevanta var de som kunde svara på vår studies syfte. 

Sökorden samt sökkombinationen vi använde i vår systematiska sökning var Breast 

Neoplasms AND Nurse Patient Relations OR Nurses Role. Vår sökning avgränsades genom 

att endast inkludera artiklar publicerade mellan 2009-2014 i samtliga databaser. I 

databaserna PubMed och CINAHL användes även avgränsningen abstrakt. I endast PubMed 

användes de tidigare nämnda sökorden som meshtermer. Detta presenteras i tabell 1, 2 och 

3. I databasen PubMed startade vår sökning efter vetenskapliga artiklar där titlar och 

abstrakt lästes. Därefter valdes relevanta artiklar ut till att läsas i sin helhet för att sedan gå 

vidare till granskning. Sökningen i CINAHL och Psycinfo utfördes på samma systematiska 

sätt som den första i databasen PubMed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Söktabeller i databaser  

 

Tabell 1 Sökning i PubMed 2014-01-19 
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Nummer Sökord Limits Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal artiklar 

till 

granskning 

Antal 

artiklar till 

resultatet 

1 Breast 

Neoplasms  

[mesh] 

Abstract 

5 år 

42357 0 0 0 0 0 

2 Nurse Patient 

Relations 

[mesh] 

Abstract 

5 år 

2602 0 0 0 0 0 

3 Nurses Role 

[mesh] 

Abstract 

5 år 

3810 0 0 0 0 0 

4 1 AND 2 OR 3 Abstract 

5 år 

53 53 45 17 5 4 

 

Tabell 2 Sökning i CINAHL 2014-01-20 
Nummer Sökord Limits Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal artiklar 

till 

granskning 

Antal 

artiklar till 

resultatet 

1 Breast 

Neoplasms 

Abstract 

5 år 

7401 0 0 0 0 0 

2 Nurse Patient 

Relations 

Abstract 

5 år 

3635 0 0 0 0 0 

3 Nurses Role Abstract 

5 år 

7606 0 0 0 0 0 

4 1 AND 2 OR 3 Abstract 

5 år 

108 108 100 12 7 5 

 

Tabell 3. Sökning i PsycInfo 2014-02-26 
Nummer Sökord Limits Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal artiklar 

till 

granskning 

Antal 

artiklar till 

resultatet 

1 Breast 

Neoplasms 

5 år 3858 0 0 0 0 0 

2 Nurse Patient 

Relations 

5 år 491 0 0 0 0 0 

3 Nurses Role 5 år 4347 0 0 0 0 0 

4 1 AND 2 OR 3 5 år 45 45 32 8 6 6 

 

 

 

 

4.6 Kvalitetsgranskning 

 

Sammanlagt lästes 37 artiklar i sin helhet, utav dessa valde vi sedan att kvalitetsgranska 18 

av dem. Vi började med att sortera våra artiklar utifrån om de var kvalitativa eller 
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kvantitativa och sedan granskade vi dem efter olika granskningsmallar. Till de kvalitativa 

använde vi oss av Statens beredning för medicinsk utvärderings (SBU) granskningsmall som 

modifierats i en nyversion av Bahtsevani, ”Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik – patientupplevelse. Version 2012:1.4” (SBU, 2014). För granskning av de 

kvantitativa studierna använde oss utav en modifierad version av Forsberg & Wengströms 

(2003) ”Kvalitetsutvärderingsmall för kvantitativa deskriptivastudier” (Forsberg & Wengström, 

2003). Vi hade också med två artiklar som var utav mixad metod men dem granskade vi efter 

den kvalitativa granskningsmallen och fann det lämpligt då större delarna av artiklarna var 

kvalitativa. 

Artiklarna granskades och diskuterades gemensamt av båda författarna. Bedömningen av 

artiklarna utgick från låg, medelhög eller hög kvalité utifrån en helhetsbedömning. Utifrån 

vår bedömning av de kvalitativa artiklarna fick en artikel låg kvalité, sex artiklar fick 

medelhög och fyra fick hög kvalité. Av de kvantitativa så var fördelningen tre stycken med 

hög kvalité och tre med medelhög kvalité. Eftersom en artikel fick låg kvalité så valde vi att 

exkludera denna till vår litteraturstudie. När artiklarna granskats klart så gjordes 

artikelmatriser för att sammanfatta artiklarnas innehåll, separat för varje artikel. Matriserna 

sorterades sedan beroende på vilken sökmotor artiklarna var hämtade ifrån. Finns i tabell 4,5 

& 6. 

 

 

4.7 Analys 

Artiklarna bearbetades och analyserades enligt Forsberg & Wengströms (2013) 

innehållsanalys, vilket innebär systematiskt och stegvis fördelning av data för att finna 

teman och mönster (Forsberg & Wengström, 2013). De utvalda artiklarna som efter 

granskning fick medelhög och hög kvalité, lästes i sin helhet av båda författarna för att 

säkerställa att de kunde svara på studiens syfte. Artiklarna delades därefter upp mellan 

författarna och stycken färgindelades för att finna skillnader och likheter mellan artiklarna, 

som till exempel hur stödet från sjuksköterskan uppfattades under behandlingsfasen, så att 

användbart material kunde sorteras ut. Därefter användes en deduktiv ansats där författarna 

utgått ifrån Jacobsons (1986) definition av stöd.  Författarna bytte artiklar med varandra 

för att stämma av och jämföra färgkodningen i sin helhet och för att få en god överblick över 

materialet.  Därefter så skapades kategorier av det färgkodade materialet och utifrån dessa 

skapades subkategorier för att ge bättre struktur i arbetet. De valda kategorierna och 

subkategorierna presenteras i tabell 7. Ingen data kring materiellt stöd i eftervården gick att 
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finna i artiklarna men författarna valde ändå att behålla materiellt stöd som en subkategori 

under de två andra kategorierna.   

Tabell 7. Sammanställning av kategorier och subkategorier.  

Sjuksköterskans stöd under 

diagnostiseringsfasen 

Emotionellt stöd Kognitivt stöd Materiellt stöd 

Sjuksköterskans stöd under 

behandling 

Emotionellt stöd Kognitivt stöd Materiellt stöd 

Sjuksköterskans stöd under 

eftervården 

Emotionellt stöd Kognitivt stöd  

 

5. Resultat 

Studien utgick från en litteraturstudie med systematisk ansats som inkluderade 9 

vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats, 2 artiklar med mixad metod och 4 stycken med 

kvantitativ ansats.  Ursprungligen kom studierna från USA, Kanada, Australien, Skottland, 

Israel, Sverige, Finland och Norge. I 13/15 artiklar innefattade studierna endast kvinnliga 

deltagare. I de övriga två artiklarna innehöll studierna en mix utav de båda könen. I 

artiklarna där deltagarna var både manliga och kvinnliga så handlade det om både bröst- 

och prostatacancer men man kunde tydligt urskilja vad som handlade om vilken cancerform 

och därför inkluderades dem.  Ur analysen framkom tre stycken teman som berörde 

sjuksköterskans stödfunktioner under sjukdomens förlopp; Sjuksköterskans stöd under 

diagnostiserings-fasen, sjuksköterskans stöd under behandlingen och sjuksköterskans stöd 

under eftervården. Utifrån våra kategorier skapades tre subkategorier som är återkommande 

under varje kategori; Emotionellt, kognitivt och materiellt (tabell 7). 

 

 

 

 

 

 

5.1 Sjuksköterskans stöd under diagnostisering 

Emotionellt stöd  

Under diagnostiseringen av bröstcancer beskrev de deltagande kvinnorna att relationen 

mellan dem och den behandlande sjuksköterskan var positiv och stödjande i stort. 

Relationen mellan parterna var särskilt viktig i den tidiga diagnostiserings-fasen (Huibrie et 
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al. 2012, Dickersons et al. 2011). Sjuksköterskans känsla för att tillhandahålla med 

information, den goda omvårdnaden och att sjuksköterskan var personlig genom hela 

förloppet var uppmärksammat. Det emotionella stödet bidrog till att kvinnorna kände att de 

var i trygga händer hos sjuksköterskan, och att de fick hela bilden av situationen förklarat 

(Dickersons et al. 2011). 

Det emotionella stödet som visade sig genom att sjuksköterskan fanns där och gjorde 

kvinnorna delaktiga i deras behandling gav ett förtroende som var ovärderligt. Att 

sjuksköterskan tog initiativ och gjorde kvinnorna till ledaren i beslutsfattandet angående sin 

egen behandling var ett bra och ett uppskattat stöd (Huibrie et al. 2012; Dickersons et al. 

2011).  Det framkom i tidigare forskning att kvinnor som aktivt deltog i beslutsfattande kring 

sin behandling var mer nöjda över sin behandlingsprocess. De kvinnor som var nöjda med 

sjuksköterskans stöd var mer nöjd över behandlingsbesluten (Budden et al. 2013). 

Tid och utrymme skapade trygghet mellan patient och vårdare vilket underlättande i valet 

av behandling och valet av den behandlande personalen. Kvinnornas personliga behov av 

vård i olika situationer hade betydelse för hur sjukvårdspersonalen uppfattades. Många 

kvinnor kände en kompis-relation till sjuksköterskan när de gavs tid och fick känslan av att 

sjuksköterskan genuint brydde sig och såg kvinnan som en individ och inte som ett objekt 

(Huibrie et al. 2012). 

 

Kognitivt Stöd 

Under diagnostiseringsfasen visar tidigare forskning att behovet av information och 

utbildning till kvinnor med bröstcancer var stort. Kvinnorna önskade riklig och detaljerad 

information om sjukdomen i stort samt behandlingsmöjligheter. Informationen från 

sjuksköterskan var önskad både skriftligt och verbalt, så att ingen viktig del gick förlorad 

(Huiebrie et al 2012; Dickerson et al 2011; Pieters et al. 2012). Det framkom att kvinnor 

önskade att detta gavs med tid och utrymme då den nya informationen var främmande för 

många och krävde tid för bearbetning. När kvinnorna fick informationen återberättat flera 

gånger så var det lättare för dem att ta till sig av den nya informationen (Huiebrie et al 2012; 

Dickerson et al 2011).  Med en ny diagnos fann kvinnor att det var svårt att veta vilka frågor 

de skulle ställa i början då de inte visste mycket om sjukdomen eller eventuella biverkningar. 

Det var då viktigt för en del att med hjälp av familj och vänner med erfarenhet kunna 

lokalisera sådant som är viktigt för den berörda kvinnan att veta (Huibrie et al. 2012). 
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I tidigare forskning beskrevs det informativa stöder ifrån sjuksköterskan som varierande hos 

deltagarna. Det fanns svårigheter med att förstå informationen som gavs om sjukdomen eller 

om behandlingsplanen. Brist på information om vad som skulle hända framöver 

uppdagades och många upplevde att de inte fick några riktiga svar från sjuksköterskan och 

övrig vårdpersonal. Den bristfälliga tiden för frågor och samtal med sjuksköterskan gjorde 

att deltagarna inte kände det informativa stödet fullt ut (Pedersen et al. 2014). I en annan 

studie framkom att informationen om behandlingsalternativen var bristfälliga och att 

kvinnorna kände sig pressade till snabba beslut angående behandling då de visste att deras 

diagnos var livshotande (Pieters et al. 2012). 

Den skriftliga informationen som tillhandahålls ifrån sjuksköterskan var mer uppskattad hos 

kvinnorna om de var utformade med en mer lättläst text, genom informationsblad eller 

kortare informationshäften med relevant information. Tjocka böcker, valdes bort framför 

korta, mer konsista hos de allra flesta. Telefon och internet visade sig vara uppskattade källor 

till information (Huibrie et al 2012; Dickerson et al 2011). Det var önskvärt att sjuksköterskan 

tog sig tid att svara i telefon och ge information och råd till de drabbade kvinnorna för att det 

gav en försäkran om att de inte var bortglömda i väntan på den initiala behandlingen 

(Pedersen et al. 2014). 

De kvinnor med bröstcancer som tog emot informativt stöd genom att använda 

informationsteknik, IT, var mindre ångestfyllda över tid och mer nöjda särskilt under 

diagnostiseringstiden. De spenderade också mer tid till personliga möten med 

sjuksköterskan i jämförelse med de som tog emot vanlig vård. Många kvinnor upplevde mer 

ångest när de inte visste vad som skulle hända härnäst och rapporterade att väntetider till att 

få information gav stress. Ångesten och stressen minskade efter att deltagarna fått 

information för då kunde kvinnorna förbereda sig inför vad som skulle ske i behandlingen. 

Några av deltagarna upplevde det lättare att prata med sjuksköterskan än en psykiatriker 

(Dubois et al. 2009). 

Kvinnor som hade fått god information, tid och utrymme för diskussion i 

diagnostiseringsfasen var också valet av behandling lättare. Det informativa stödet handlade 

bland annat om behandlingens olika steg, biverkningar och påverkan på längre sikt (Huibrie 

et al. 2012). I en studie från Australien framkom det att majoriteten av deltagarna var nöjda 

med deras beslutsprocess av följande behandling. 69,3 % av deltagarna hade blivit erbjudna 

behandlingsalternativ att välja på och 44,6 % hade aktivt varit involverade i beslutet om 

behandling. Kvinnorna som inte var involverade i beslutsprocessen var mindre nöjda med 
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behandlingen (Budden et al. 2013). 

 

Materiellt Stöd 

Sjuksköterskan hade förmågan att kunna koordinera och hjälpa kvinnorna i processen. Hen 

verkade som medlare mellan kvinnorna och sjukvården, var till hjälp med att boka och 

planera processens steg och erhöll relevanta dokument. Det var ett viktigt stöd för kvinnorna 

under den ångestfyllda perioden och att sjuksköterskan kontrollerade att processen 

verkligen genomfördes ingav trygghet (Admi et al. 2011). 

 

5.2 Sjuksköterskans stöd under behandling 

Emotionellt stöd  

Det emotionella stödet från sjuksköterskan var högt värderat hos deltagarna under 

behandlingen. De deltagande kvinnorna med bröstcancer kände till viss del att det 

emotionella stödet från sjukvården var bristfälligt. Många kvinnor pendlade i mående och en 

tidig kontakt med psykolog eller terapeut hade varit önskvärt. Då osäkerhet och frustration 

var vanliga förekommande känslor i samband med bröstcancern, var det viktigt att veta vem 

de kunde kontakta vid frågor och funderingar och att få information om vad de kunde 

förvänta sig under behandlingen (Pedersen et al. 2014). 

Sjuksköterskan beskrevs som en hjälpande hand, en axel at luta sig emot och ett stort stöd 

som guidade dem på vägen. Kvinnor upplevde att sjuksköterskan var ett stöd under deras 

behandling och hade varit till stor hjälp under processen (Admi et al. 2011; Cruickshank & 

Humes, 2014).  När kvinnorna fann det jobbigt med besök hos bland annat onkologläkaren 

så fanns sjuksköterskan där som ett stöd som både följde med dem till dörren och finnas där 

under besöket som stöd. Sjuksköterskan liknande ett känslomässigt bollplank som 

kvinnorna kunde ventilera sina frågor och funderingar med (Admi et al. 2011). Att 

sjuksköterskorna visade förståelse och var uppmuntrande under behandlingen ingav 

kvinnorna hopp och tro på framtiden och det gav dem energi till att orka fortsätta. 

Kvinnorna hade behov av att någon lyssnade och visade förståelse för deras upplevelse av 

symtomen de upplevde (Admi et al. 2011; Cruickshank & Humes, 2014). 

Efter flera månader av behandling mot bröstcancern upplevde de deltagande kvinnorna att 

det fanns mycket fördelar med den navigerande sjuksköterskans stöd. Det var önskvärt för 

kvinnorna att samma sjuksköterska var med från början av behandlingen till den sista då en 
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speciell kontakt skapades mellan dem, och de fick förtroliga relationer till varandra (Pieters 

et al. 2011; Pedersen et al. 2014). 

I studien framkom det att det emotionella stödet från sjuksköterskan var en nyckel till en 

lyckad behandling. Stöd kunde av deltagarna definieras som att "bara finnas där". Många av 

kvinnorna upplevde att den emotionella utmaningen var känslan av att vara ensam genom 

behandlingen (Korber et al. 2011). Kvinnor definierade oftast sitt närmaste stöd som familj 

och vänner men en del angav även sjuksköterskan som ett av sina närmaste stöd. Stöd 

bidrog till ökad uppfattning av livskvalité, hälsa och funktion samt ökad sexuell funktion 

(Salonen et al. 2012). 

 

Kognitivt Stöd 

Sjuksköterskan beskrevs som kvinnans närmaste person inom hälso- och sjukvården, och 

ansågs vara den person man vände sig till med frågor och funderingar. Kvinnorna 

uppskattade hennes förmåga att förklara behandlingar och medicinska termer på ett sådant 

sätt och språk att alla kunde förstå (Admi et al. 2011; Korber et al. 2011; Dubois et al. 2009). 

Sjuksköterskan sökte svaren på frågor hon inte kunde och gav svar på en nivå där alla 

kändes som jämlikar. Sjuksköterskan lät inte de medicinska termerna begränsa hen utan 

kunde relatera till kvinnans känslor och ge information på ett finkänsligt och lugnt sätt som 

uppskattades av kvinnorna i deras ångestfyllda livssituation (Admi et al. 2011; Korber et al 

2011; Pieters et al. 2011). 

Det var viktigt att den navigerande sjuksköterskan kunde systemet för att kunna stödja och 

vägleda. Det är ett komplicerat system där de deltagande behövde någon som kunde guida 

dem genom hela processen (Pedersen et al. 2014). Den navigerande sjuksköterskan hade en 

viktig stödjande roll i att förstå och kunna ge information om den medicinska delen av 

diagnosen som eventuella biverkningar av behandlingen och vilka psykiska bekymmer man 

kan uppleva. Hen fungerande som en medlare mellan läkare och patient då många upplevde 

att läkaren pratade bortom deras förmåga att förstå (Korber et al. 2011; Pedersen et al. 2014). 

Kvinnorna berättade om vikten av god förberedelse, information och utbildning inför och 

under behandlingen. Att få information om hur det ska gå till väga, vad man kan förvänta 

sig etc. var viktig och uppskattad information ifrån sjuksköterskan (Greenslade et al. 2010; 

Pieters et al. 2011; Korber et al. 2011; Dubois et al. 2009). Det skapade ett lugn hos kvinnorna, 

lindrade ångest och minskade deras funderingar (Pieters et al. 2011). Kvinnor med 
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bröstcancer var överlag nöjda med sjuksköterskans stöd och omvårdnad under 

behandlingen. De upplevde att deras behov blivit tillgodosedda och de var tillfredsställda 

med hens engagemang. Trots att de flesta upplevt att de fått god information så framkom i 

en studie att 24 % av deltagarna inte visste vilket steg av cancer de hade (Hook et al. 2012). 

Dålig förberedelse och information inför och under behandling skapade en negativ bild av 

sjukvården hos kvinnorna och gjorde att de själva fick söka efter information (Greenslade et 

al. 2010). 

Sjuksköterskan hade som roll att hjälpa och stötta den egna individens möjlighet att hantera 

sina symtom. Många deltagare uttryckte ett intresse av att lära sig mer om alternativa 

behandlingsmetoder som exempelvis massage och Reiki-terapi. Det var också deltagare som 

uttryckte att det var viktigt att få veta vilka tjänster den navigerande sjuksköterskan kunde 

erbjuda samt när och hur de kunde kontakta hen (Korber et al. 2011). 

Timing för ny och riklig information var viktigt under behandlingen samt tid och utrymme 

att smälta den. Kvinnorna hade behov av det då den nya informationen väckte tankar och 

funderingar hos en del av kvinnorna (Greenslade et al 2010; Cruicshank & Humes, 2014). 

Under behandlingen var det viktigt med både timingen och varaktigheten av kontakten 

mellan kvinnan och sjuksköterskan. Kvinnorna beskrev att de önskade mer och längre 

kontakt med sjuksköterskan, särskilt när de befann sig i läge med osäkerhet inför framtiden. 

Deltagarna önskade att bli kontaktade av sjuksköterskan periodvis, istället för att själv 

behöva söka honom eller henne. Hinder som påverkade kontakten mellan dessa parter var 

att vissa deltagare upplevde rädsla att ringa eller att inte vara tillräckligt frisk för att orka 

ringa sjuksköterskan (Pedersen et al. 2014; Crucishank & Humes, 2014). 

I samband med bröstcancerbehandlingen kunde kvinnorna få hormonbehandling vilket 

medförde klimakteriebesvär som många kvinnor fann väldigt påfrestande. I början av 

behandlingen gavs information om menopaus och vad det praktiskt innebar med att mensen 

upphörde, dock informationsfattigt om de symtom och besvär detta kunde medföra. Många 

yngre kvinnor som sedan tidigare inte var i menopaus fann det extra jobbigt då de saknade 

kunskapen om symtomen vid klimakteriebesvär. De upplevde flusherna, svettningarna och 

framförallt sexuallivet som besvärligt och hade önskat mer information om hur 

behandlingen påverkar detta, men även hjälp för att underlätta. Symtomen som torrare 

slemhinnor och möjligheterna till att få barn på naturlig väg påverkades och det var 

information de önskade varit bättre inför behandlingen (Cruickshank & Humes 2014). 
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I Larssons et al. (2010) artikel visade det sig att kvinnorna var till största del nöjda med 

behandlingen och omvårdnaden de fått under deras vistelse på sjukhuset. Mer än 90 % av 

deltagarna upplevde att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal tog sig tid att erbjuda god 

vård och även tog sig tid till dem två veckor efter operation. 35 av 47 kvinnor tyckte att 

sjuksköterskan har ett hänsynsfullt sätt när de exempelvis avlägsnade drän. Sjuksköterskans 

stödjande omvårdnad upplevdes på ett bra sätt när hon eller han administrerade 

smärtlindring tidsanpassat (Larsson et al. 2010). 

Mejlkontakt var ett kommunikationssätt för informationsutbyte mellan kvinnorna och 

sjuksköterskan. Kontakten handlade om patientens upplevelser av symtom, egna frågor och 

funderingar relaterat till cancern. Överlag var kvinnorna nöjda med denna typ av stöd men 

en del upplevde att de inte fått hjälp med de psykiska och fysiska behoven. De saknade 

också mer information om fatigue som var ett vanligt problem under behandlingen samt att 

samtal om svåra ämnen som döden undveks (Grimsbo et al. 2011). 

 

Materiellt Stöd 

Många av kvinnorna upplevde att deras personliga kalender var fylld av olika möten, 

behandlingar och undersökningar med anknytning till deras diagnos. De kände stress, stor 

frustration och hopplöshetskänslor över det byråkratiska systemet, förmågan att hitta rätt 

samt att ha sådan stark koppling till sjukvården (Admi et al. 2011; Pieters et al. 2011). 

Sjuksköterskans förmåga att koordinera kvinnorna i processen, mellan institutioner och 

medla mellan kvinnan och sjukvården var till stor hjälp. Förmågan att hantera det 

administrativa arbetet parallellt med omvårdnadsarbetet och det medicinska var ovärderligt 

för kvinnorna. Sjuksköterskorna bidrog till behandlingskontinuitet, minskade förseningar 

och svårigheter i processen (Admi et al. 2011). 

Deltagarna upplevde att sjuksköterskan hade en viktig roll i arbetet med att vägleda dem 

genom att erbjuda praktiska tjänster. De kunde vara att genom den navigerande 

sjuksköterskan få hänvisning och kontakt till instanser som kunde hjälpa till med den 

finansiella delen, transporteringar och exempelvis barnpassning (Pedersen et al. 2014). 

 

5.3 Sjuksköterskans stöd under eftervården 

Emotionellt stöd 
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Efter att behandlingen för bröstcancer var avslutad var det kvinnor som upplevde sårbarhet. 

Uppmärksamheten och det emotionella stödet från sjuksköterskan var lika viktigt i denna fas 

då det visade sig att de deltagande kvinnorna upplevde känslor av ensamhet och att det inte 

längre fanns någon att ringa. En del av kvinnorna upplevde att tillfälle för att sitta ner och 

diskutera med sjuksköterskan inte längre gavs (Pedersen et al. 2014; Cruickshank & Humes, 

2014). 

Deltagarna beskrev det tomrum de kände när behandlingen var klar. Efter månader med 

intensiv behandling upplevde många rädsla för återfall när de lämnade den trygga miljön på 

sjukhuset (Korber et al. 2011). 

I Greenslades et al. (2010) artikel framkom ett stort problem som var att tid för stöd endast 

kunde ges under förutbestämda tider, d.v.s. öppettiderna. Andra kvinnor hade positiva 

erfarenheter och berättade om hur sjukvården redan samma kväll kontaktat dem för rapport 

på måendet. Kvinnorna betonade vikten av information som grunden för ett lugnt och tryggt 

mående, men också att det viktigaste i eftervården var den människliga kontakten. De 

uppskattade att ha någon där att dela tankar och funderingar med, om eftervården och 

framtiden (Greenslade et al. 2010). 

 

 

 

 

Kognitivt Stöd 

I Cruickshank & Humes (2014) artikel framkom att många kvinnor upplevde tiden efter 

behandlingen som en jobbig period. Då blev de medvetna om hur mycket dessa nya symtom 

påverkade deras liv och framtid. De hade höga förväntningar på sjukvården och hur 

uppföljningen skulle gå till men upplevde att när behandlingen var avslutad så försvann 

även stödet och ingen följde upp dessa nya symtom som de hade erhållit, trots att de hade 

antecknats vid tidigare besök (Cruickshank & Humes, 2014). 

Under återbesöken efter behandlingen så påverkades kvinnornas upplevelse och humör av 

hur tiden spenderades. Det visade sig att mer än 50 % av tiden vid återbesöken spenderades 

själv i undersökningsrummet. Sedan spenderades tiden på diskussioner om sjukdom och 

symtom, förståelse för patienten i sin helhet, planering och uppmuntrade samtal. Kvinnor 

som hade genomgått behandling kunde leva med rädsla för att cancern skulle komma 



18 
 

tillbaka. Sjuksköterskan hade en viktig roll i form av uppmuntrande konversationer som 

visat sig ha påverkan på humöret. När kvinnorna fick spendera mer tid med sjuksköterskan 

och tala om trygghet och framtiden så visade det sig att ilskan och rädslan för det förgångna 

minskade. Det skapade en familjär känsla mellan patient och sjuksköterska när tid 

spenderades på konversationer om familj, vänner och allmänt om patientens liv (Clayton & 

Dudley, 2009). 

 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1  Design 

Författarna valde att använda sig av en systematisk ansats till sin litteraturstudie. En 

systematiskt ansats ger en bred sammanställning av publicerad data inom ett valt 

forskningsområde vilket författarna fann lämpligt. Författarna hade kunnat valt att använda 

sig utav allmän litteraturstudie som kunde bidragit till ett bredare resultat men det saknar 

tillförlitligheten som en systematisk ansats ger (Forsberg & Wengström 2013). 

 

 

 

6.1.2 Urval  

Med våra inklusionskriterier och exklusionskriterier begränsades studien. Artiklarna söktes 

också med begränsningen på abstrakt och en tidsbegränsning på 5 år, mellan 2009-2014 för 

att få en exakt 5års period. Detta gav en begränsad mängd data som författarna kritiskt 

reflekterat över. Begränsningarna användes för att sammanställa senaste forskning samt för 

att få aktuell information om hur kvinnor upplever sjuksköterskans stöd vid bröstcancer. 

Med en bredare årsbegränsning och ingen begränsning angående abstrakt så hade fler 

vetenskapliga artiklar framkommit men då aktuell forskning och en hanterbar mängd data 

var önskvärt så valdes detta bort. 

Författarna diskuterade hur vida man skulle ta hänsyn till de drabbade kvinnornas ålder och 

ange en specifik åldersgrupp så som yngre kvinnor. Detta valdes bort då mängden data var 

begränsad samt att författarna inte ville utesluta annan åldersgrupps upplevelser av 

sjuksköterskans stöd. Bröstcancer drabbar vanligen kvinnor i medelåldern och uppåt, 
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medianåldern för insjuknandet är 64 år och det är endast ca 5 % av de drabbade som är 

under 40år (Nystrand, 2014). Med sådan information så valde författarna att begränsning på 

ålder gav litteraturstudien för specifikt resultat. Författarna gjorde heller ingen geografisk 

begränsning vilket kan ha påverkan på resultat beroende på härkomst, religion och kultur. 

 

6.1.3 Etiska ställningstaganden 

Författarna diskuterade hur vida man skulle inkludera artiklar trots att de saknade ett 

godkännande från etisk nämnd. Flertalet artiklar saknade ett godkännande från etisk nämnd 

men förde ändå ett tydligt etisk resonemang i sitt arbete. Efter noggrant övervägande valde 

författarna att inkludera artiklar som för ett etiskt resonemang med eller utan godkännande 

från etisk nämnd. Det kan ses som en svaghet i denna litteraturstudie att inte alla 

inkluderade artiklar har ett godkännande från etisk nämnd då det värderas högt i 

litteraturstudier (Forsberg & Wengström, 2013).  Författarna har tagit hänsyn till alla resultat 

utan att förvrida data efter egen ståndpunkt. 

 

 

 

6.1.4 Datainsamling 

Datainsamlingen inleddes med provsökningar i databaserna PubMed, CINAHL och 

PsycInfo för att undersöka om det fanns material till vår litteraturstudie. Dessa tre databaser 

innehöll alla relevant data till det valda ämnesområdet och användes därför. Sökningarna i 

databaserna gav tillräckligt många träffar för att finna de slutgiltiga artiklarna till studien.  

Författarna använde inledningsvis en sökterm var för sig i samtliga databaser för att kolla 

mängden artiklar. Därefter diskuterade författarna vilka söktermer och avgränsningar som 

var lämpliga att kombinera för att kunna svara på studiens syfte. Termen support hade varit 

önskvärt för att få en tydligare träffbild på artiklar som kunde besvara studiens syfte men då 

den termen inte var en meshterm uteslöts den. Författarna diskutera då att använda social 

support då det var en meshterm, men denna föll också bort då den inte gav sökningen ett 

lämpligt perspektiv. Den slutgiltiga kombinationen av sökord som användes i 

litteraturstudien genererade i en bra mängd artiklar som därefter värderades och 

granskades. 

I litteraturstudien valdes både kvalitativa, kvantitativa och artiklar med mixad metod in. 
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Kvalitativa studier fokuserar på att förstå, tolka och skapa mening för människans subjektiva 

upplevelse av omvärlden. Kvantitativa studier bygger på att klassificera, förklara och se 

samband på ett objektivt och förutsättningslöst sätt (Forsberg & Wengström 2013). 

Författarna ansåg att bägge ansatserna var lämpliga i litteraturstudien för att kunna besvara 

syftet. De kvalitativa studierna inkluderades på grund av att de beskriver individers 

upplevelser, och de kvantitativa inkluderades för att författarna använt en deduktiv ansats 

som utgick från Jacobson’s (1986) stödteori. Författarna har dock kritiskt reflekterat över att 

ha inkluderat båda ansatserna. Endast kvalitativa studier hade kunnat ge fördjupad kunskap 

om patienters upplevelser i litteraturstudien. 

 

6.1.5 Kvalitetsgranskning 

Granskningen av de 15 valda artiklarna inleddes med att författarna genom användning av 

granskningsmallen gemensamt värderade de kvalitativa artiklarna. Därefter granskades de 

kvantitativa artiklarna och sedan de två artiklarna som utgick från mixad metod. Författarna 

ansåg kvalitetsgranskningen som en något komplicerad process då tidigare erfarenhet av 

denna typ av värdering saknades. Författarna valde att gemensamt göra 

helhetsbedömningar av artiklarna och därefter värdera dem. Detta kan styrka trovärdigheten 

i litteraturstudien. De artiklar som bedömdes av hög kvalitet hade flest ja i 

granskningsmallen och hade ett tydligt etiskt resonemang. De artiklar som bedömdes av 

medelhög kvalitet hade flest ja men även några svarsalternativ av nej, oklart eller ej 

tillämpligt. Författarna valde bort två artiklar som fick låg kvalitet då de inte ansågs vara 

tillräckliga i metod-delen, och därför hade flest nej i granskningsmallen. Den sammanställda 

kvaliteten på artiklarna som slutligen användes i litteraturstudien var noggrant värderade 

vilket tyder på tillförlitlighet och trovärdighet. 

 

6.1.6 Analys 

Författarna diskuterade fram och tillbaka hur analysen skulle genomföras men kom fram till 

att innehållsanalys med färgkodning var ett lämpligt tillvägagångssätt. Genom denna 

analysmetod fick författarna en bra översikt över artiklarnas resultat och detta kunde 

sammanställas genom kategorier och subkategorier. Författarna fann till en början olika 

kategorier och subkategorier men kunde genom diskussion och fördjupad läsning av 

artiklarna enas om de aktuella kategorierna och subkategorierna. Detta kunde ses som en 

nackdel och andra kategorier och subkategorier hade kunnat framkomma av andra då 
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artiklarna kunde tolkats olika samt om annan analysmetod valts.  

Författarna valde att ta bort Materiellt stöd under sjuksköterskans stöd i eftervården på grund 

av bristen på data. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Emotionellt stöd 

I resultatet framkommer vikten av en god och stödjande relation mellan sjuksköterskan och 

patienten för att patienten skall kunna känna trygghet i sin vård. I Drageset et al. (2012) 

artikel bekräftas behovet av det emotionella stödet under diagnostisering. Kvinnor som 

erhåller diagnosen bröstcancer kan uppleva chock och emotionell stumhet och behovet av 

emotionellt stöd är viktigt redan i tidigt skede (Drageset et al. 2012). Resultatet visar också på 

att kvinnor som får emotionellt stöd av sjuksköterskan att bli mer aktiv i sitt behandlingsval 

blir också mer nöjd med sin behandlingsprocess. Därför bör det vara en självklarhet att 

vårdpersonal involverar kvinnorna i vården och i Socialstyrelsens (2005) 

kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor står det att hen har i uppgift att ge 

patienter och närstående stöd och vägledning för bästa möjliga delaktighet i behandlingen 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

Resultatet visar på att många kvinnor känner sig ensamma under behandlingen men att de 

känner sig tillfreds bara sjuksköterskan finns där. Sjuksköterskan är under behandlingen ett 

viktigt stöd för kvinnorna att få ventilera sina känslor och funderingar med. Både som ett 

psykiskt men också fysiskt stöd då det var värdefullt för kvinnorna att sjuksköterskan kan 

följa med på andra möten/träffar som ett stöd. Drageset et al. (2012) artikel ger stöd för 

behovet av det emotionella stödet. Vikten av att ha någon att anförtro sina frågor och 

funderingar med under den påfrestande processen då familj och anhöriga inte alltid har den 

möjligheten eller kompetensen (Drageset et al. 2012). Det framkom också i resultatet att 

kvinnorna önskar att ha samma sjuksköterska/sjuksköterskor genom hela processen. 

Författarna anser att det bör vara en självklarhet att i den mån det är möjligt erbjuda samma 

personal. Det ger en trygghet för patienten med kontinuitet i vården och författarna fann 

stöd för detta i Westman et al. (2006) artikel. I den artikeln kan läsa att kontinuiteten i vården 

både påverkades av den tidsbrist som råder i vården men också av den stora 

personalrotationen (Westman et al. 2006). Författarna menar att tidsbristen i sjukvården och 
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stora rotationer bland personal gör att kontinuiteten i vården av patienterna blir lidande. 

Travelbees omvårdnadsteori stödjer vikten av tid och kontinuitet där interaktionen mellan 

sjuksköterskan och patienten kan förklaras genom olika faser. Först framväxt av identitet 

sedan empati följt av sympati och slutligen ömsesidig förståelse och kontakt (Kirkevold, 

2012). Denna teori skulle kunna vara en grund för hur sjuksköterskan och organisationen bör 

utforma vården där fokus ligger på relation och trygghet framför den ständiga fokusen på 

att spara tid och resurser. 

 

I resultatet framkommer att de flesta kvinnorna i eftervården upplever att de tappar det 

emotionella stödet ifrån sjuksköterskan som de tidigare haft. Resultatet visar på att 

kvinnorna i eftervården önskar att de har någon att dela sina känslor med, både för 

känslostormen som kan följa efter behandlingen men också för att diskutera framtiden. Då 

majoriteten av de som drabbas av bröstcancer är äldre tänker författarna att detta kanske kan 

påverka det emotionella stödet i eftervården. Det styrks i Fenlons et al. (2013) artikel, äldre 

kvinnor upplever att de inte får samma individuella stöd i sin bröstcancer som yngre. Det 

emotionella stödet är viktigt till kvinnorna i eftervårdsprocessen och bör anpassas 

individuellt och inte låtas påverkas av kvinnornas ålder (Fenlons et al. 2013). Det är viktigt 

att sjuksköterskor blir medvetna om denna upplevelse och känsla hos patienten och istället 

strävar efter att göra omvårdnaden i eftervården individuellt anpassad för alla. Det finns 

stöd för detta i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor där 

det står att det ingår i hens komptenens att bemöta patienters specifika och basala 

omvårdnadsbehov (Socialsyrelsen, 2005).  Joyce Travelbees omvårdnadsteori förespråkar den 

individuellt anpassade vården där sjuksköterskans erfarenhet om sjukdom och förlopp inte 

får styra omvårdnaden utan att det är individens egen upplevelse av sjukdom som styr 

(Kirkevold, 2012). 

 

6.2.2 Kognitivt stöd 

I resultatet framkom att under diagnostiseringen av bröstcancer är kvinnorna i stort behov 

av information och utbildning. Det är viktigt att sjuksköterskan tar sig tid och ger 

informationen på ett begripligt sätt då en del kvinnor upplever att informationen är svår att 

förstå och att det inte finns tillräckligt med tid för eftertanke och frågor.  

 

Under behandlingen är det många kvinnor som beskriver hur sjuksköterskan är den 
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personen som de kan vända sig till när funderingar kring behandlingsprocessen kommer 

upp. Det är särskilt viktigt att från sjuksköterskan få information om eventuella symtom, 

bieffekter och den psykiska påfrestningen som ofta kommer med behandlingen för 

bröstcancer. Under behandlingen är det viktigt att kvinnorna får informationen varaktigt och 

får möjlighet till återkoppling med sjuksköterskan. Tankar om döden är för många kvinnor 

vanligt men också svårt att samtala om med sjuksköterskan. När behandlingen är avslutad 

upplever många kvinnor att stödet från sjuksköterskan avtar då information och 

återkoppling kring symtomlindring minskar. Många kvinnor upplever att 

uppföljningsbesöken inte lever upp till deras förväntningar.  

 

Författarna till denna litteraturstudie anser att det kognitiva stödet genom information och 

utbildning bör anpassas utifrån individen för att ge förutsättningar till förståelse. Enligt 

Kirkevolds (2012) tolkning av Travelbees omvårdnadsteori så lyfter man fram vikten av god 

information och att den bör ges individanpassad då alla individers upplevelser är unik 

(Kirkevold, 2012). Genom att göra det möjligt för patienten att hantera sin sjukdom bör 

sjuksköterskan ta sig tid att förklara och finnas tillgänglig i den mån som patienten behöver. 

När behandlingen är avslutad och eftervården tar vid bör sjuksköterskan ge tydliga direktiv 

till patienterna i hur återbesöken kommer att se ut för att ge trygghet och inge hopp inför 

framtiden. Patienternas upplevelse av bristen på stöd efter avslutad behandling bör tas på 

allvar och kunna tillgodoses genom en utarbetad plan för uppföljning. Detta styrks i 

Marbachs (2011) artikel där de beskrivs att sjuksköterskans informativa stöd genom 

utbildning och information är nödvändigt för att få förståelse för sin sjukdom och 

behandling. Ett starkt budskap som framkommer är att kvinnorna behöver tid för att 

bearbeta den informationen de fått. Förvirring och osäkerhet uppkommer hos kvinnorna då 

de inte vet vem de kan kontakta när informationen de får inte är förståelig. Många upplever 

att vårdpersonalen tar för givet att de förstår den medicinska terminologin och 

behandlingens olika steg vid diagnostisering och under behandling vilket ofta inte är fallet. 

Efter avslutad behandling är det många som önskar mer tydlighet och en utarbetad plan för 

återkoppling och eftervård. Kvinnorna efterfrågar både verbal och skriftlig information om 

eftervården samt hur de kan hantera de långsiktiga effekterna behandlingen kan ha. Många 

har tankar och funderingar kring återfall när behandlingen är avslutad men upplever att de 

inte finns någon tydlighet i vem de kan kontakta eller hur uppföljningen ska ske (Marbach et 

al. 2011). 
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6.2.3 Materiellt stöd 

I resultatet framkom att sjuksköterskans materiella stöd visade sig genom att kunna 

koordinera och stötta kvinnorna genom att verka som en medlare mellan kvinnorna och 

sjukvården under diagnostiserings-fasen. Sjuksköterskan kunde stödja kvinnorna genom att 

boka och planera processens olika steg och erhöll relevanta dokument. 

 

Under behandlingen uppmärksammade kvinnorna sjuksköterskans förmåga att hantera det 

medicinska arbetet, omvårdnaden med den administrativa delen parallellt med varandra. 

Sjuksköterskan hade en stödjande funktion i att vägleda dem genom att erbjuda praktiska 

tjänster som kontakt mellan olika instanser, hjälp med det finansiella och lösningar på 

barnpassning om det skulle vara aktuellt. 

Författarna reflekterade över bristen på mängden data angående materiellt stöd, och tankar 

kring det väcktes. En teori som författarna funderar kring är om det kan ha att göra med vad 

som faktiskt ingår i sjuksköterskans profession, vad man anser ingår i ens 

kompetensbeskrivning. Enligt ICN’s etiska kod är sjuksköterskans grundläggande 

ansvarsområden att förebygga sjukdom, lindra lidande, återställa hälsa och främja hälsa 

(ICN, 2007). Det står tydligt om hur sjuksköterskan skall tillhandahålla med information och 

hur omvårdnaden skall ges däremot går ingen information att finna om hur vida det ingår i 

sjuksköterskans kompetens att till exempel tillhandahålla med dokument som inte rör 

organisationen. Författarna menar att det kan bli en fråga om hur varje enskild sjuksköterska 

tolkar sin roll som vårdare och vad man anser ingår i ens profession. Vart skall gränsen gå 

och när arbetar man utöver sin kompetens och skyldighet var frågor som väcktes hos 

författarna. Författarna förespråkar vidare forskning i detta ämne med fokus på materiellt 

stöd och sjuksköterskans profession. 

 

7. Slutsats 

De fynden författarna vill lyfta i denna litteraturstudie är vikten av god information genom 

hela behandlingen, från diagnostisering och framåt. Att det är kvinnornas behov av stöd som 

skall styra omvårdnaden samt att det skall ges med respekt, tid och utrymme. Kvinnor som 

upplever sig fått god information och stöd ifrån sjuksköterskan upplever trygghet i sin 

bröstcancerbehandling. Författarna vill lyfta problematiken angående materiellt stöd och 
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vidare forskning kring ämnet bör göras med hänsyn till sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning. Bristen på stödet i eftervården vid bröstcancer, oavsett karaktär, var 

utmärkande och författarna menar att en tydligare plan för uppföljning bör utvecklas. 
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Bilaga 1. Cinahl 
Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare (/bortfall) Metod 

Datainsamling 

 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet 

Clayton et 

al. (2009) 

 

USA 

 

Syftet var att förstå innehållet, 

kommunikationen och den 

tidsmässiga strukturen i 

uppföljningsbesök för 

bröstcancer-överlevare. 

Kvantitativ, 

Beskrivande 

korrelation. 

60(/5) 

bröstcanceröverlevar

e, 6 

onkologvårdgivare 

Sekundäranalys av 55 

ljudinspelningar och 

självrapporteringsåtgärder 

användes. Annan data 

samlades in via intervjuer 

direkt efter 

uppföljningsbesöket till 

denna studie. 

Under uppföljningsbesöken bestod största 

delen av tiden av att vänta. Därefter att de 

pratade om symtomlindring. Större 

patientcentrering kunde uppnås om 

deltagaren fick mer utrymme att uttrycka 

sig. Alla upplevde ändå en patient-

centrerad vård efter varje besök. 

Medelhög 

Hjelmela-

nd -

Grimsbo et 

al. (2011) 

 

Norge 

Syftet var att undersöka 

individers upplevelser av att 

leva med cancer genom 

mejlkontakt mellan onkolog-

sjuksköterska och patient för att 

få en överblick.    

Kvalitativ design, 

innehålls-analys. 

60(ej angivit). Analys av meddelanden 

som handlade om patienters 

frågor, funderingar och 

orosmoment. 

Fyra huvudteman skapades; Leva med 

symptom och bieffekterna, leva med 

rädsla för återfall, oro för vardagen och 

sist omättat informationsbehov ifrån 

sjukvården. Det kom fram att deltagarna 

hade stort behov av stöd i form av 

information och att många kände sig 

utlämnade i sin diagnos. 

Medelhög 

Hook et al. 

(2012) 

 

USA 

 

 

Syftet var att utforska 

patienttillfredsställelsen bland 

nydiagnostiserade patienter 

med bröstcancer i en landsbygd 

med hjälp av en 

sjuksköterskenavigerande 

modell. 

Kvantitativ metod. 

Nonexperimental, 

deskriptiv studie. 

103 (/107). Ett frågeformulär som 

syftade till att utvärdera 

patienters tillfredsställelse 

med navigatorprogrammet. 

Navigatorprogrammet 

handlade om att ge patienter 

och anhöriga utbildning och 

stöd. 

 

  

I resultatet framkom att de flesta var nöjda 

med sjuksköterskans navigeringsprogram. 

Stöd och utbildning förbättrade 

deltagarnas upplevelse av cancer. För att 

göra vården patientcentrerad bör 

samarbetet mellan patient-sjuksköterska 

uppnås. 

Medelhög 

Korber et al. 

(2011) 

 

USA 

Syftet var att genom ett 

navigeringsprogram identifiera 

hinder som påverkar 

färdigställande av 

bröstcancerbehandling utifrån 

deltagarnas perspektiv 

Kvalitativ design, 

innehållsanalys. 

13(/1) Fokusgrupper, 

telefonintervjuer, 

semistrukturerade öppna 

frågor. 

Kvinnor som medverkat i 

navigeringsprogrammet upplevde att 

utbildning och information från 

sjuksköterskan var det viktigaste för att 

orka slutföra behandlingen. Behov av 

hjälp med att hantera symtom, ekonomi 

var också viktigt. 

Hög    
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Pieters et al. 

(2011) 

 

USA 

Syftet var att beskriva äldre 

kvinnors erfarenheter av 

bröstcancerbehandling gällande 

hinder i vården under 

diagnostisering och behandling. 

 

Kvalitativ, deskriptiv 

studie. Grundad teori. 

18(/17) Flygblad utdelades. 

Semistrukturerade, 

individuella intervjuer.   

Tre sammankopplade hinder för vård 

framkom. De upplevde brist på kunskap, 

sedan tidigare existerande sjukdomar, och 

många olika möten med sjukvården. De 

beskrev att onkologsköterskan var till 

hjälp och gjort deras framsteg möjliga. 

Medelhög 

 
 

Bilaga 2. Psycinfo 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare (/bortfall) Metod 

Datainsamling 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet 

Budden et 

al. (2013) 

Australien 

 

Syftet med denna studie var att 

undersöka kvinnors 

tillfredställelse vid 

beslutsfattande och nivåer av 

psykisk ohälsa vid behandling 

av bröstcancer i ett tidigt skede. 

Kvantitativ, prospektiv 

tvärsnittsstudie. 

104 (ej angivit). Bekvämlighetsurval. 

Frågeformulär via mejl 

angående hur nöjda de var 

över sin behandling samt hur 

en självskattningsskala där de 

fick skatta sitt psykologiska 

bekymmer. 

Kvinnor som var involverade i att välja 

sin behandling var mer nöjda med sitt 

beslut. Många kvinnor upplevde en kris 

efter bröstcancerbehandling och hade 

behov av långvarigt stöd. 

 

Hög 

Dickerson et 

al. (2011) 

USA 

Syftet var att beskriva de 

gemensamma betydelserna, 

delade erfarenheterna och 

praxis av socialt stöd för 

kvinnor mellan 

bröstcancerdiagnos och 

inledande behandling. 

Kvalitativ, 

sekundäranalys. 

Fenomenologisk 

studie. 

18 (ej angivit). Intervjuer genomfördes med 

öppna och tilläggsfrågor. 

Samt sekundäranalys av 

tidigare studie. 

Genom att balansera stödet individuellt 

för att ge hopp under väntetiden inför 

operation, var övergripande utifrån 6 

teman. Stöd, nätverk, kontrollera ångest 

genom distraktion, känsla av att vara i 

”goda händer”, skyddande/stark för att 

inge hopp & behålla en vårande roll och 

acceptera hjälp. 

Medelhög 

Dubois & 

Loiselle 

(2009) 

Kanada 

Syftet med studien var att förstå 

betydelsen av stöd/information 

från sjukvården till nyligen 

diagnostiserade patienter med 

bröst eller prostatacancer, samt 

användandet/nyttjandet av 

sjukvården. 

Mixad metod. Först en 

kvantitativ 

sekundäranalys, sedan 

en djupgående 

beskrivande, kvalitativ 

del. 

270 (ej angivit). Först en kvantitativ 

sekundäranalys av själv-

rapporteringsdata och 

därefter djupgående 

intervjuer. Dessa är 

sammanslagna och åter 

analyserade enligt mixad 

metod. 

Signifikant var att de som hade fått mer 

informativt stöd var de personer som 

hade tillbringat mer tid med SSK. Det 

framkom att kvinnorna litade mer till 

sjuksköterskan i fråga om omdöme av 

behandling framför onkologläkaren. 

Informativt stöd kunde uppfattas som 

positivt, icke stödjande eller blandat 

Medelhög 
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beroende på sammanhanget. 

Larsson et 

al. (2010) 

 

Sverige 
 

 

Syftet var att prospektivt 

utvärdera en grupp kvinnor 

med bröstcancer före och efter 

kirurgisk behandling gällande 

livskvalitet och tillfredställelse 

med sin sjukhusvistelse. 

Kvantitativ metod. 

Beskrivande, 

prospektiv studie. 

85 (/15) Två frågeformulär användes 

innan och efter operation. Ett 

formulär mätte deltagarnas 

livskvalité och det andra 

mätte tillfredsställelsen med 

vården före och efter 

operation. 

Kvinnornas livskvalité försämrades 

precis efter operation, särskilt på den 

fysiska och emotionella delen.  

Patienterna var mycket nöjda med 

vården. Tre av fyra kvinnor upplevde att 

vårdpersonalen hade en omtänksamt 

bemötande och omhändertagande. 

Medelhög 

 

Pedersen et 

al. (2014) 

Kanada 

 

 

Syftet var att beskriva 

onkologisjuksköterskans roll i 

ett patientnavigerande program 

utifrån yngre kvinnors 

erfarenheter. 

Tolkande, beskrivande 

kvalitativ studie. 

12 (/2). Öppna, semistrukturerad, 

bandinspelade intervjuer. 

Endast en via telefon. 

 

Redovisar onkologisjuksköterskans roll 

ifrån två aspekter; Processuella (praktiskt 

stöd, kartlägga processen etc) och 

personliga (empatiska, kännedom om 

behandlingssystemet). 

Hög 

Salonen et 

al. (2012) 

Finland 

 

Syftet med denna studie var att 

undersöka det sociala stödet 

ifrån det sociala nätverket och 

sjuksköterskan inom en 

6månaders period, och QOL för 

kvinnor med bröstcancer. 

Kvantitativ studie. 164 (ej angivit). Interventionsgrupp och 

kontrollgrupp. 

Longitudinell kvasi-

experimentell 

tvågruppsdesign. 

Intervjuer både via telefon 

och ansikte-mot-ansikte med 

interventionsgrupp. 

Påverkan och stödet ifrån det sociala 

nätverket minskade inom 6 mån. Ingen 

skillnad på stödet från sjuksköterskan i 

någon av grupperna. Socialt stöd visade 

sig påverka den sexuella funktionen, 

QOL, hälsa och funktion. Viktigt med 

socialt stöd, individuellt anpassat till 

kvinnorna. 

Hög 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(/bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet 

Admi et al. 

(2011) 

Israel 

 

Syftet var att utvärdera 

bröstcancer-sjuksköterskans roll 

utifrån patienters perspektiv, 

baserat på "tackbrev" och vidare 

intervjuer. 

Kvalitativ, 

deskriptiv 

innehållsanalys. 

113 kvinnor skrev 

brev varav 3 av 

kvinnorna 

intervjuades. (/ej 

angivit). 

Använt sig av ”tack”-brev 

sedan 3 öppna intervjuer.  

Intervju-guide med öppna 

frågor. 

Studien förklarar kvinnornas upplevelse 

utifrån tre huvudbegrepp, instrumentellt, 

kognitivt och känslomässigt. Bröstcancer-

sjuksköterskan fyller gapet i den 

biomedicinska sjukvården. 

Hög 

Cruickshank 

& Hume 

(2014) 

Skottland 

Undersöka förväntningar och 

erfarenheter ifrån kvinnor med 

bröstcancer och vårdpersonal i 

förhållande till klimakteriebesvär 

under bröstcancer. 

Kvalitativ, 

fenomenologisk, 

explorativ studie. 

26 (/12). Fokusgruppsintervjuer och 

individuella intervjuer. 

Intervju-guide, 

ljudinspelade intervjuer. 

 

Kvinnor upplevde klimakteriebesvär under 

sin bröstcancer och sjukvårdens 

agerande/engagemang hade betydelse för 

kvinnornas upplevelse. 

Medelhög 

Greenslade et 

al. (2010) 

Kanada 

 

Få förståelse för hur kvinnor 

upplever dagoperation som 

bröstcancerbehandling, samt hur 

vårdpersonalen kan förbättra sig. 

Kvalitativ. 13 (ej angivit). Konstruktivistisk metod. 

Bandinspelade, 

ostrukturerade intervjuer. 

 

Vid dagsoperationer var förberedelser, stöd 

och timing viktigt för att det skulle bli en 

positiv upplevelse för kvinnorna. De som 

hade starkt stöd, var förberedda och hade 

god kontakt med vården upplevde 

dagoperationer bättre än andra. 

Medelhög 

 

Pieters et al. 

(2012) 

USA 

Få förståelse för hur kvinnor över 

70år, som genomgått behandling 

för bröstcancer i tidigt skede, 

upplevde beslutsfattandet i 

behandlingen. 

Kvalitativ, 

deskriptiv studie. 

Grundad teori. 

18 (ej angivit). Semistrukturerade 

intervjuer. 

Intervjuguide, 

videoinspelade. 

Tre faktorer i vården framkom som viktiga 

för både vårdpersonal och kvinnorna: 

information (erhålla/ge), tolkningen i 

samtal, trovärdigheten i det kliniska. 

Hög 

 

 


