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Abstrakt 

Introduktion: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor i Sverige. Vid tidig 

upptäckt ökar chansen för överlevnad. Bakgrund: Brist på information och stöd i samband med 

sjukdomen har en negativ inverkan på livskvaliteten för de drabbade. God kommunikation och 

relation är viktigt för att patienterna ska få förtroende för sjuksköterskor. Syfte: Syftet var att 

beskriva sjuksköterskors roll i omvårdnaden av kvinnor med bröstcancer. Metod: 

Litteraturöversikt baserad på 1 kvantitativ, 10 kvalitativa och 4 mixade studier. 

Databassökningar utförda i PubMed, Cinahl och PsychINFO. Resultat: Resultatet presenteras 

med tre huvudkategorier; Bröstcancerdrabbades behov av stöd, Kvinnors upplevelser av 

relationen till sjuksköterskor och Kvinnors erfarenheter av information under 

sjukdomsförloppet. Resultatet visar att kvinnor upplevde sjukdomen och diagnosen som 

emotionellt påfrestande. Kvinnor uttryckte ett ökat behov av stöd och information anpassat till 

deras individuella situation. Det framgick att relationen mellan patienter och sjuksköterskor var 

en viktig del i omvårdnaden. Diskussion: I diskussionen användes Joyce Travelbees 

omvårdnadsteori för att knyta an till resultatet. Teorin belyser betydelsen av att se människor 

som individer. I diskussion har sjuksköterskors upplevelser av omvårdnaden vid bröstcancer 

jämförts med resultatet som belyste kvinnors erfarenheter. Slutsats: Stöd, skapandet av en god 

relation och information är viktiga delar i sjuksköterskors roll.  

 

Nyckelord: Bröstcancer, Information, Kvinnor, Sjuksköterska-patient relation, Sjuksköterskans 

roll, Stöd 
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Introduktion 

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor. 8000 kvinnor i Sverige vilket 

motsvarar 30 % av nydiagnostiserade cancerfall får diagnosen bröstcancer varje år 

(Socialstyrelsen, 2014b). Reaktionerna vid konstaterad diagnos kan skilja från person till person 

men de allra flesta upplever den första tiden som emotionellt påfrestande (Mertz et al., 2012). I 

samband med undersökning och utredning har respekt, omsorg och förtroendeskapande stor 

betydelse för att kunna bemöta dessa kvinnors frågor och reaktioner. Information är en viktig 

del i hanteringen av sjukdomen och för att patienterna ska känna sig väl omhändertagna 

(Rottmann, Helmes & Vogel, 2010).  

 

Bakgrund 

Bröstcancer 

Med tanke på omfattningen av bröstcancer är det många kvinnor som delar erfarenheten av att 

diagnostiseras samt behandlas för bröstcancer (Thige, Mollasiotis, Morris & Richardson, 2011). 

Enligt Willis, Lewis, Ng och Wilson (2014) har bröstcancer en negativ inverkan på kvinnornas 

livskvalitet inklusive fysiskt, psykiskt, social och sexuellt välbefinnande. I samband med 

sjukdomen finns en hög risk att dessa kvinnor utvecklar psykiska sjukdomar så som ångest och 

depression relaterat till den psykiska påfrestningen som diagnosen medför. Hall, Fallowfield 

och A’Hern (1996) förklarar att brist på information och stöd till kvinnor med bröstcancer ger 

ökade känslor av chock, skuld samt ilska. De flesta blir ändå friskförklarade om cancern 

upptäcks tidigt (Socialstyrelsen, 2014b). Sedan 1960-talet har antalet bröstcancerdiagnoser 

stadigt ökat i Sverige (Socialstyrelsen, 2014b; Hedin-Larsson, Speck, Schmitz, Johansson, 

Lundvik-Gyllensten, 2014). Trots att antalet insjuknanden har stigit har samtidigt överlevnaden 

ökat, idag ligger 5-års överlevnad på 89 % enligt Hedin-Larsson et al. (2014). 
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Diagnostik och behandling 

När symtom för tumörer i bröstet uppvisas görs en trippeldiagnostik vilket består av klinisk 

undersökning, mammografi och finnålsbiopsi. Den kliniska undersökningen består av 

systematisk palpation av bröst och av lymfkörtlar (Frisell, Fornander & Ekendahl, 2014). 

Kvinnor mellan 40-74 år erbjuds av landstingen/regionerna mammografiscreening. Syftet med 

mammografi är att särskilja godartade tumörer från elakartade samt att tumörer som är så små 

att de inte ger några symptom kan upptäckas i ett tidigt stadium innan de hinner växa och 

spridas i kroppen (Cancerfonden, 2015; Frisell et al., 2014). Om en knöl upptäcks vid den 

kliniska undersökningen görs alltid en finnålsbiopsi (Frisell et al., 2014). En finnålsbiopsi 

innebär ett cellprov av den misstänkta tumören. Tidigt ställda diagnoser och utveckling av 

behandling har lett till att fler överlever (Cancerfonden, 2015). 

Det finns en rad olika behandlingsalternativ vid konstaterad bröstcancerdiagnos, den mest 

använda behandlingen är kirurgi. En av de vanligaste operationerna består av bröstbevarande 

kirurgi vilket innebär att en del av bröstet som innefattar tumören samt omkringliggande 

vävnad tas bort. Strålbehandling, cytostatikabehandling och hormonbehandling är andra 

vanliga åtgärder för att förhindra att cancersjukdomen kommer tillbaka (Cancerfonden, 2015). I 

samband med behandlingen finns stora risker för biverkningar, särskilt för de som behandlas 

med cytostatika. Håravfall, hudutslag, hormonrubbningar, illamående och kräkningar är bara 

fem av de biverkningar som läkemedlen kan orsaka (Hansson, 2014).  Behandlingen av 

bröstcancer kan vara svårt att hantera i synnerhet då många kvinnor upplever fysiska och 

psykiska besvär som kan yttra sig som känslor av förlust, tomhet, rädsla samt trötthet (Oxlad, 

Wade, Hallsworth, Koczwara, 2008). Att ha kunskap om biverkningar och hur dessa kan 

behandlas är viktigt för att kunna bemöta samt ge omvårdnad till dessa kvinnor enligt 

Wengström och Gustavsson (2013). 

Sjuksköterskans roll 

Enligt svenska akademins ordbok definieras ordet roll, ”... ett uppträdande som förväntas av en viss 

person med en viss uppgift eller ställning” (SAOL, 2015). 
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Sjuksköterskor bör ta tillvara på det friska hos patienter, ha förmågan att självständigt bedöma 

samt tillämpa de omvårdnadsåtgärder som situationen kräver. Kommunicera med patienter och 

deras närstående är en av de delkompetenser som legitimerade sjuksköterskor bör praktisera 

enligt socialstyrelsen kompetensbeskrivning. Relationen mellan sjuksköterskor och patienter är 

en stor del i omvårdnadsarbetet och bygger på tillit, respekt och empati. Information och 

undervisning ingår i sjuksköterskans roll, de ska därigenom förvisas sig om att patienter 

och närstående har förstått dessa. Informationen ska tillämpas med hänsyn till tidpunkt, 

form och innehåll (SIS, 2002). Forskning visar att patienterna upplever vården som splittrad då 

den information de fick från vårdpersonalen inte var enhetlig. Detta leder till att patienterna kan 

uppleva frustration, ilska samt ångest. Sjuksköterskor är de som patienter i första hand väljer att 

kontakta då de är i behov av information som rör deras hälsa (Lafferty et al., 2011).  

Omvårdnad 

”Nursing encompasses autonomous and collaborative care of individuals of all ages, 

families, groups and communities, sick or well and in all settings. It includes the promotion 

of health, the prevention of illness, and the care of ill, disabled and dying people.” (WHO, 

2015) 

 

Omvårdnad av bröstcancerpatienter enligt Börjeson och Johansson (2013) bygger på god 

kommunikation och relation. Sjuksköterskor måste vara lyhörda inför patienterna, visa respekt 

samt empati för att erhålla förtroende. God kommunikation kan tillämpas genom att vara 

öppen, ge utrymme för reflektion samt att notera tecken som patient visar angående upplevelser 

och symptom. 

Patienters delaktighet är en förutsättning till god omvårdnad samt en ömsesidig vårdrelation. 

Genom att involvera patienterna och deras närstående ökar också förutsättningarna till god 

kommunikation och tillförliten till vården som behövs innan, under och efter behandlingen 

(Lundh-Hagelin & Johnsson, 2013). Det är sjuksköterskors uppgift att förmedla information om 

behandling, förväntade biverkningar, finnas som stöd samt vara tillgänglig för att kunna bemöta 

patienters och närståendes frågor. För att kunna bemöta dessa frågor behövs fördjupade 

kunskaper inom området och erfarenhet (Börjeson & Johansson, 2013). Det är av stor betydelse 
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att vårdpersonalen bejakar det friska hos varje patient och ger stöd (SFS 1982:763; Lundh-

Hagelin & Johnsson, 2013) samt råd om hur kvinnorna kan underlätta sin vardag (Lundh-

Hagelin & Johnsson, 2013). Bröstcancerpatienter har ett behov av stöd i samband med 

diagnos och behandling detta stöd kan tillämpas av vårdpersonal, familj och vänner. 

Behovet av stöd och information varierar under sjukdomsförloppet och mellan 

individer (Petersson, Arving & Johansson, 2013). Känslor som uppkommer i samband 

med sjukdomen ger upphov till behov av olika sorters stöd, bland annat emotionellt 

stöd (Landmark, Bøhler, Loberg, & Wahl, 2008). 

Teoretisk referensram  

En mellanmänsklig process är definitionen av omvårdnad enligt Joyce Travelbee för att den 

alltid innefattar människor, direkt eller indirekt. Omvårdnaden är en process vilket betyder att 

det är en erfarenhet, händelse eller serier av händelser mellan sjuksköterskor och individer i 

behov av assistans (Travelbee, 1971 s. 7-8). Syftet med omvårdnad är att assistera en individ, 

familj eller ett samhälle genom att förebygga eller hantera erfarenheter av lidande och sjukdom. 

Sjuksköterskor ska om det är möjligt hjälpa dessa individer att finna mening i erfarenheterna 

(Travelbee, 1971 s. 16). Travelbee (1971, s. 7) beskriver att omvårdnad alltid är i kontakt med 

människor och med kunskap samt erfarenhet ökar förutsättningarna till att möta individens 

enskilda behov. Hon menar att begreppet ”patient” inte finns, dessa individer är människor, 

människor i behov av vård, service och assistans av andra människor. Sjuksköterskor ska sträva 

efter att etablera en relation mellan människor och människor och inte mellan sjuksköterska och 

patient (Travelbee, 1971, s. 26). Enligt Travelbees interaktionsteori är god kommunikation 

mellan patient och sjuksköterska grunden till god omvårdnad. Travelbee betonar också 

betydelsen av att se varje patient som en unik människa som skall bemötas med empati 

(Travelbee, 1971, s. 9).   
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Problemformulering 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor, risken att drabbas har ökat från 80 

till 190 antal fall per 100 000 under perioden 1970 till 2013 enligt Socialstyrelsen (2014a). För att 

möta dessa kvinnors behov av stöd och information bör sjuksköterskor ha kunskap och 

erfarenhet angående bröstcancer. Att känna till dessa kvinnors upplevelser, behov av vård och 

deras erfarenhet, behövs för att kunna ge dem adekvat omvårdnad (Socialstyrelsen, 2014b). 

Psykiska konsekvenser av sjukdom och behandling ska bemötas vid omvårdnad av denna 

patientgrupp (Willis et al., 2014; Petersson et al., 2013). Omvårdnadsarbetet blir mer utmanande 

och komplext då den medicinska utvecklingen ständig går framåt enligt Socialstyrelsen (2014b). 

Kvinnor med bröstcancer kräver inte enbart omvårdnad av sjukdomens fysiska problem utan 

även de psykiska och psykosociala besvären som kan uppkomma vid insjuknande. Dessa 

kvinnor har mycket kontakt med sjuksköterskor genom sjukdomsförloppet och bra bemötande 

och visad respekt från sjuksköterskor har god effekt på hur omvårdnaden tas emot av de 

drabbade kvinnorna. I denna litteraturöversikt vill författarna belysa det stöd och den 

information som kvinnor med bröstcancer är i behov av. Genom att få ökade kunskaper om 

detta önskar vi att få veta vad kvinnorna anser är viktigt i relationen med sjuksköterskor. Som 

tidigare nämnts påverkas det emotionella välmåendet av sjukdomen. Det viktigt att 

sjuksköterskor bejakar detta i omvårdnaden av dessa kvinnor.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva vilket stöd och vilken information kvinnor 

med bröstcancer får av sjuksköterskor?  

Frågeställningar 

⁃  Vilket behov av stöd har kvinnor med bröstcancer? 

⁃  Hur upplever bröstcancerpatienter relationen med sjuksköterskor? 

⁃  Hur upplever bröstcancerpatienter informationen? 
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Metod 

Design 

15 stycken vetenskapliga artiklar har granskats, analyserats och sammanställts i en 

litteraturöversikt för att skaffa information om kunskapsläget gällande sjuksköterskors roll vid 

omvårdnad av kvinnor med bröstcancer. En litteraturöversikt är en studie med sammanställt 

material som ska ge en beskrivande överblick av ett område (Friberg, 2012, s. 133-134). Målet 

med litteraturöversikten är att få ökad kunskap i det valda ämnet samt ge förberedelse inför det 

framtida vårdarbetet (Segesten, 2012, s. 100). Litteraturöversikten är baserad på 

förstahandskällor det vill säga originalartiklar utförda av forskaren som utförde studien, syfte är 

att beskriva originalstudiernas resultat, tillförlitlighet samt luckor i evidens. Följande översikt 

ska även bidra till förslag på vidare forskning inom ämnet (Polit & Beck, 2012, s. 125). 

Litteratursökning 

De databaser som har använts för att utföra sökningarna är databaser med hälsoperspektiv 

vilket tjänade det syfte och infallsvinkel som detta arbete fordrade. PsychINFO söktes i för att 

hitta artiklar som beskrev upplevelser och känslor, denna databas har en mer psykologisk 

inriktning. Databassökningarna har utförts under perioden 3 sep – 25 sep 2015. Booelsk 

sökteknik har använts i databaserna för att bestämma sambandet mellan sökorden. Exempel på 

hur sök-operatorer har använts i databasen Cinahl; (MH Breast neoplasm) AND nurse 

experienc* där ”AND” kopplar samman Cinahls Heading för bröstcancer och sjuksköterskans 

erfarenhet. Då det inte är den grammatiska formen av begreppet ”sjuksköterskans erfarenheter” 

som eftersöks har sökfunktionen ”trunkering” använts. Det innebär att själva ordstammen 

avslutas med trunkeringstecknet ”*” vilket betyder att fler ändelser av ordet kommer med i 

sökningen (Östlundh, 2012, s. 68). Databasernas egna ämnesordlistor har använts för att 

specificera sökningarna (Östlundh, 2012, s. 66). I PubMed har databasens ämnesordlista, MESH, 

använts tillsammans med fritextord som har informationsbärande betydelse från syftet i detta 

arbete. I Cinahl har ämnesordlistan Headings och fritextord använts. Sökningarna i PsychINFO 

har genomförts med ämnesordlistan Thesaurus samt fritextord, se tabell 1. Ämnesorden ”Nurse 

role” i PubMed och ”Nurse attitudes” i Cinahl har samma betydelse. Sökorden som redovisas i 
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tabellen gav relevanta artiklar till syftet och mättnad uppstod då dubbletter förekom i träfflistan. 

Fritext sökningar på informationsbärandeord i frågeställningarna har delvis inte utförts eller gav 

inte adekvata artiklar. Manuella sökningar har gjorts genom att de valda artiklarnas 

referenslistor har genomsökts efter titlar som svarar mot syftet samt de valda ämnet. De artiklar 

som sedan inkluderats i arbetet har granskats på samma sätt som de databassökta artiklarna.  

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar 

Databas  
Datum Sökord Avgränsningar 

Antal 

träffar  Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

Cinahl 
150903 

(MH "Breast 

Neoplasms") AND 

nurse perspect* 

Språk: Engelska, 

svenska. Kön: 

Kvinnor 
Peer reviewed 

29 28 12 3 1 

Cinahl 
150903 

(MH Breast 

neoplasm) AND 

nurse experienc* 

Språk: Engelska, 

svenska. Kön: 

Kvinnor 
Peer reviewed 

106 73 33 13 3 

PsychINFO 
150909 

SU.EXACT("Nursi

ng") AND 

SU.EXACT("Breast 

Neoplasms") 

Språk: Engelska, 

Svenska 
Kön: Kvinnor 
Peer reviewed 

27 12 6 3 2 

Pubmed 
150909 

("Breast 

Neoplasms"[Mesh]

) AND "Nurse's 

Role"[Mesh] 

Språk: Engelska, 

Svenska 
Kön: Kvinnor 
 

187 88 67 13 5 

Cinahl 
150914 

(MH "Breast 

Neoplasms+") 

AND nurse care* 

AND experienc* 

OR perception* 

Språk: Engelska, 

Svenska 
Kön: Kvinnor 
Peer reviewed 

84 30 17 7 2 

Cinahl 
150925 

(MH "Breast 

Neoplasms+") 

AND nurse-

patient relations 

NOT specialist 

nurse  

Språk: Engelska, 

Svenska 
Kön: Kvinnor 
Peer reviewed 

79 17 1 0 0 

Cinahl 
150925 

(MH "Breast 

Neoplasms") AND 

(MH "Patient 

Satisfaction") AND 

nursing care 

Språk: Engelska, 

Svenska 
Kön: Kvinnor 
Peer reviewed 

10 6 2 0 0 

150925 Manuella 

sökningar 

Språk: Engelska, 

Svenska 
Kön: Kvinnor 

 36 23 11 2 

Totalt   522 290 161 50 15 

Urval 1 är valda artiklar efter lästa rubriker, Urval 2 valda artiklar efter läst abstrakt, urval 3 valda artiklar efter läst 

artikel och urval 4 valda artiklar efter kvalitetsgranskning.  
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Urval och granskning 

För att få en bred översikt av kunskapsläget är följande litteraturöversikt baserad på 10 

kvalitativa, 1 kvantitativ och 4 mixade artiklar, se bilaga 4. För att undersöka huruvida 

tidskrifterna som artiklarna var publicerade i var vetenskapliga har dessa kontrollerats via 

UlrichsWEB. För att bedöma att artiklarna har en vetenskaplig design har de kontrollerats att de 

innehåller introduktion, metod, resultat samt diskussion (Polit & Beck, 2012, s. 63). Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmall användes då denna var för granskning av både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar, se bilaga 2 och bilaga 3. I bedömningsmallen (Carlsson & Eiman, 2003) 

finns det tre grader av kvalitet. Bedömningsmallen är strukturerade efter ett poängsystem som 

sedan genererar en procentsats. I denna litteraturöversikt är de två högsta graderna, I och II 

inkluderade, vilka har mött procentsater över 70 % av poängen. Frågan som rör ”Patienter med 

lungcancer” har strukits och dessa poäng har gjorts avdrag för. De mixade artiklarna är 

granskade utifrån den kvalitativa granskningsmallen då dessa artiklar hade en större tyngd i 

denna ansats. Artiklarna granskades separat av författarna. Träfflistan på sökningarna har 

granskats först efter alla rubriker för att fastställa relevans efter syftet av denna 

litteraturöversikt. Därefter granskades abstrakten av de artiklar som svarade mot syftet efter 

rubrikurvalet, de som exkluderades i detta steg berörde inte omvårdnaden som sjuksköterskor 

gav till bröstcancerpatienter. I nästa steg lästes alla artiklar som fanns att tillgå. 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle vara skrivna på engelska eller svenska, 

inkludera etiska aspekter, ha vetenskaplig karaktär och vara peer reviewed i de databaser som 

erhöll den funktionen. Peer reviewed innebär att databaserna har kontrollerat att artiklarna är 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 81). Artiklarna 

skulle endast inkludera kvinnor med bröstcancer som erhöll omvårdnad från sjuksköterskor. 

Artiklarna skulle även vara tillgängliga via Mittuniversitetets bibliotek eller i Google Scholar. 

Exklusionskriter har varit män och andra cancersjukdomar då syftet endast innefattar kvinnor 

med bröstcancer. Målet har varit att exkludera artiklar som berör sjuksköterskor med 

specialistutbildning. 
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Data analys 

Deduktiv ansats har använt vid data analysen vilket innebär att utgå från områden som 

bestämdes i frågeställningarna. Därefter har alla artiklar lästs grundligt av författarna och 

likheter och olikheter sorterades in under respektive frågeställning. Relevanta delar i artiklarnas 

resultat har fördelats in i de redan bestämda områdena. Författarna har gemensamt analyserat 

de valda artiklarna med inspiration av Friberg (2012, s. 127-129). Analysen har varit djupgående 

genom att artiklarna har granskats i sin helhet utifrån metod, syfte och resultat. 

Sammanställning av varje artikels resultat har sammanfattats för att sedan diskuterats av 

författarna. Sedan har skillnader och likheter identifierats i en tabell. Meningsenheter från 

artiklarna fördes in i tabellen som sedan tolkades och kodades vilket slutligen ledde till 

framtagande av tydliga beskrivningar av huvudkategorier och underkategorier, se bilaga 1. När 

denna process var färdig såg författarna mättnad i sammanställning av artiklarna. 

Etiskt ställningstagande 

Etik är en viktig del i vetenskaplig forskning (Polit & Beck, 2012, s. 150) därför har författarna 

valt att inkludera artiklar som har ett etiskt resonemang och är godkända av en etisk kommitté. 

Författarna har haft ett objektivt förhållningssätt till artiklarna under analysprocessen genom att 

diskutera egna förutfattade meningar som kan påverka tolkningen. Översättningen av artiklarna 

har genomförts med ytterst noggrannhet av författarna. Detta för att inte förvanska data från 

originalkällorna. Citaten i litteraturöversikten är ordagrant skrivna. 

 

Resultat 

Genom granskning och analys av samtliga artiklar framkom huvudkategorier med 

underkategorier, se Figur 1.  
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Figur 1. Huvudkategorier och underkategorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bröstcancerdrabbades behov av stöd 

Stöd vid diagnos och behandling var viktigt i omvårdnaden enligt kvinnorna med bröstcancer. 

Detta stöd skulle anpassas till individen, beskedet och behandlingen gav upphov till 

individuella reaktioner. Sjukdomen påverkade kvinnorna emotionellt och stödet skulle anpassas 

till känslor som uppkom under sjukdomsförloppet. 

 

Stöd anpassat till individen 

Att få diagnosen bröstcancer upplevde kvinnor som en chock (Drageset, Lindstrøm, Giske & 

Underlid, 2012; Halkett, Arbonb, Scutter & Borg, 2006; Jennings-Sanders & Anderson, 2003; 

Remmers, Holtgrädwe & Pinkert, 2010; Pålsson & Norberg, 1995). I samband med diagnosen 

utryckte kvinnorna ett behov av individuellt anpassat stöd (Halkett et al., 2006). En kvinna 

beskrev att det var svårt att hantera diagnosen samt att ta in den information hon fick under 

diagnostillfället relaterat till den chock hon upplevde. Hon ansåg att i samband med detta 

behövde hon mer stöd, sjuksköterskorna samtalade öppet med kvinnorna om de utmaningar de 

stod inför vilket underlättade situationen (Halkett et al., 2006). 
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“Totally stunned, my brain was completely out of order… I did not know where I was. I 

only felt my ears buzzing.” (Pålsson & Norberg, 1995, s. 280) 

 

Pålsson och Norberg (1995) och Drageset et al. (2012) beskriver att diagnosen togs lättast emot 

då det skedde ett personligt möte med en läkare samt när närstående var närvarande. Detta 

ledde till att närstående kunde ställa frågor och senare återge mötet för den drabbade kvinnan. 

När och hur kvinnor upplevde behovet av stöd skiljde sig ifrån person till person enligt Halkett 

et al. (2006), vissa kvinnor var i mer behov av stöd i samband med diagnosen samt de beslut 

som följde. Andra kvinnor upplevde att de var i mer behov av stöd i beslutsfattandet i samband 

med behandling. Kvinnorna reagerade enligt Holtzmann och Timm (2005) olika efter 

diagnosbeskedet, gemensamt för alla var att de uttryckte förtvivlan och sårbarhet. I denna 

situation var det betryggande att möjligheten fanns att göra en bröstrekonstruktion i direkt 

anknytning till behandlingen, detta hjälpte kvinnorna att återfå kontrollen över deras liv. 

 

Den stödjande förmågan var en av de viktigaste delarna i sjuksköterskors roll enligt kvinnorna i 

Kadmon et al. (2015) och Halkett et al. (2006) både känslomässig och praktiskt (Halkett et al., 

2006). Det framgår av Halkett et al. (2006) att om informationen och stödet som gavs var 

anpassat för kvinnornas individuella situation underlättades deras väg genom sjukdomen. 

Remmers et al. (2010) visar att i första hand hade kvinnorna en önskan om att bli behandlade 

med respekt, som människa samt som en individ. De ville att sjuksköterskor anpassade stödet så 

att det passade kvinnornas individuella behov. Stödet tillämpades genom att sköterskorna inte 

enbart fokuserade på fysiska behoven, men också att de var medvetna om psykologiska och 

känslomässiga påfrestningar som sjukdomen bidrog till. Dessutom ville kvinnorna ha en känsla 

av att deras farhågor och frågor togs på allvar av sjuksköterskorna samt att deras individuella 

process att hantera sin situation accepterades. 

 

Tilltro enligt kvinnornas beskrivningar, är att ha förtroende för en annan person eller sig själv. 

Sjuksköterskor indikerar känslan av tillit genom kunnighet, kontinuitet samt tillgänglighet. 

Detta gav kvinnorna en känsla av trygghet. (Boman, Andersson & Bjorvell, 1997) 
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“I would probably have felt totally abandoned if S.L. [the contact nurse] had not been there 

to smooth out all difficulties and give a fine feeling of security” (Boman et al., 1997 s. 27) 

 

Att finnas tillgänglig behövde inte nödvändigtvis vara en fysisk kontakt. Oavsett om det var via 

telefon, e-post eller ansikte mot ansikte var det viktigaste att tillgängligheten existerade 

(Drageset et al., 2012). Familj och närstående hade en stödjande funktion enligt Halkett et al. 

(2006) och Pålsson och Norberg (1995). Samtidigt ansåg kvinnorna att det var svårt för 

närstående att hantera situationen, detta bidrog till svårigheter för närstående att ge stöd 

(Pålsson & Norberg, 1995). Kvinnorna som hade drabbats av bröstcancer kände att det var 

betryggande att veta att sjuksköterskorna fanns nära till hands. När de var hemma kunde de 

ringa och få stöd över telefon (Halkett et al., 2006). Stödet från sjuksköterskorna uppskattades av 

kvinnorna, det var lätt att få kontakt. De ansåg att sjuksköterskorna var mer lättillgänglig på 

grund av deras roll i jämförelse med läkare (Eley, Rogers-Clark & Murray, 2008; Kadmon et al., 

2015). De kvinnor som upplevde att de hade stöd från både närstående och sjukvårdpersonal 

ansåg att de hade mental styrka och kände trygghet inför vad de behövde gå igenom i samband 

med sjukdomen. Sjuksköterskor och vårdpersonalens stöd och information var ovärderlig för de 

kvinnor som inte hade något socialt nätverk (Drageset et al., 2012). 

 

Clark et al. (2009) har jämfört sjuksköterskor och läkare i deras stödinverkan i samband med 

psykisk ohälsa från bröstcancerpatienters perspektiv. Kvinnor med bröstcancer som samtidigt 

erhöll kriterierna för depression upplevde mindre nivåer av stöd. De rankade kirurgerna samt 

avdelningssjuksköterskor som de som indikerade minst support. Bröstsjuksköterskorna var de 

som ansågs ha gett mest stöd hos både de kvinnorna med depression och de utan. 

 

Kvinnors upplevelser av emotionellt stöd 

Behovet av emotionellt stöd var särskilt stort bland kvinnor som drabbas av bröstcancer då 

diagnosen gav upphov till många negativa känslor (Bayram, Durna & Akin, 2014; Remmers et 

al., 2010). Det som påverkade kvinnorna mest negativt under den medicinska behandlingen var 

det emotionella välmåendet. Kvinnorna uttryckte rädslor för döden, sorg och oro för sin hälsa 

(Bayram, Durna & Akin, 2014; Remmers et al., 2010) Kvinnorna ansåg att det var 
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sjuksköterskorna som genom sin närvaro samt uppmuntran kunde lugna kvinnorna om att de 

skulle ta sig ur den kris som sjukdomen gav upphov till (Remmers et al., 2010). Emotionellt stöd 

uttrycktes som att ha någon som lyssnade, tröstade och accepterade kvinnornas känslor vilket 

ledde till minskad fruktan för sjukdomen (Pålsson & Norberg, 1995; Jennings-Sanders & 

Anderson, 2003). 

 

De bröstcancerdrabbade kvinnorna ansåg att sjuksköterskor gav emotionellt stöd genom att 

samtala, svara på frågor, stötta och uppmuntra (Jennings-Sanders & Anderson, 2003). Kadmon 

et al. (2015) visade att 78 % av kvinnorna ansåg att sjuksköterskorna var hjälpsamma samt gav 

stöd till kvinnorna vid diagnostillfället, 67 % tyckte att de fick uppmuntran till att uttrycka och 

hantera sina känslor. 

 

“She is empathetic, has a calming effect, provides guidance and puts things in proportion” 

(Kadmon et al., 2015, s. 41) 

 

Kvinnorna uttryckte att emotionellt stöd innebar att sjuksköterskorna fanns vid deras sida i 

svåra situationer, som exempelvis genom att de följde med dem under obehagliga 

undersökningar och gav dem uppmuntrande eller tröstande ord. Emotionellt stöd behövde inte 

huvudsakligen vara ett samtal, det kunde lika väl vara en gest, beröring eller närhet. Kvinnorna 

belyser betydelsen av att sjuksköterskorna hade kunskaper i att avleda och distrahera dem från 

sjukdomen samt relaterad sorg. Detta kunde uppnås genom humor, vardagliga samtal och 

glädje (Remmers et al., 2010). 

 

“I noticed there and in hospital if the breast care nurses touched you it meant ‘I care’, to feel 

some humanity, it helped” (Halkett et al., 2006, s. 52). 
 
 

Kvinnornas upplevelser av relationen till sjuksköterskor 

Relationen mellan kvinnorna och sjuksköterskorna hade betydelse för hur omvårdnaden togs 

emot av kvinnorna. Det fanns situationer som påverkade relationen negativt och det kunde leda 

till att kvinnorna miste sin tilltro till sjuksköterskorna.  
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Betydelsen av relationen mellan sjuksköterskor och patienter 

En stöttande relation byggde på att sjuksköterskorna visade ett genuint intresse för kvinnorna 

som individer samt var måna om deras välmående enligt Halkett et al. (2006). Egenskaper som 

sjuksköterskorna beskrevs ha var bland annat medkänsla, omsorg, intresse samt empati 

(Kadmon et al., 2015). Dawe, Bennett, Kearney och Westra (2014) och Eley et al. (2008) beskriver 

att kvinnorna talade gott om vårdpersonalen samt uttryckte tacksamhet för att sjuksköterskorna 

hade hjälpt dem igenom deras svåra diagnos och behandling. Sjuksköterskorna gjorde detta 

genom att förklara behandlingen och ge stöd genom processen. De hjälpte kvinnorna att hantera 

oron som deras närstående hade, samt med kommunikationen med läkaren (Eley et al., 2008).  

 

Enligt Boman et al. (1997) och Holtzmann och Timm (2005) ansåg kvinnorna att 

sjuksköterskorna hade varit vänliga, trevliga, omtänksamma och artiga samt ha gett personlig 

uppmärksamhet. 

 

“I was treated with dignity…in the hospital, the nurse was very professional.” (Dawe et 

al., 2014, s. 22) 

 

Relationen mellan bröstcancerpatient och sjuksköterska var i de flesta fallen beskriven som 

bekräftande, vilket uppnåddes när sjuksköterskorna visade förståelse, gav positiv återkoppling, 

visade respekt och intresse för kvinnorna som individer samt när samtalet var tillåtande 

(Pålsson & Norberg, 1995). Kvinnorna förväntade sig mer av sjuksköterskorna än enbart de 

professionella och tekniska arbetsuppgifterna. De ville att sjuksköterskorna skulle sätta sin 

personliga prägel på relationerna enligt Remmers et al. (2010). Sjuksköterskorna beskrevs inte 

enbart som någon mild och stödjande person utan skildrades samtidigt som en stark, driftig och 

beslutsam individ (Kadmon et al. 2015). 

 

Pålitlighet beskrevs av kvinnorna i Remmers et al. (2010) som ständig närvaro av vårdpersonal 

samt att de uppnådde detta genom kontinuitet och bra samarbete inom arbetsgruppen. Detta 

ansåg kvinnorna ha märkbar positiv effekt eftersom det vänliga och avslappnade klimatet 
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bidrog till att kvinnorna upplevde en känsla av välbefinnande.  

 

 

 

Brister i relationen mellan sjuksköterskor och patienter 

Respektlös bemötande beskrev kvinnorna som att inte bli bemötta som människor utan istället 

som paket (Boman et al., 1997). Några kvinnor beskrev att det fanns brister i relationen med 

sjuksköterskor (Boman et al., 1997; Holtzmann & Timm 2005) som utmanade kvinnornas tillit till 

sjuksköterskorna (Boman et al., 1997). En kvinna beskrev att hon blev behandlad respektlöst när 

hon förflyttades till en annan avdelning och i samband med detta var tvungen att ytterligare 

prata med ny vårdpersonal om sin situation vilket gav upphov till missnöje (Boman et al., 1997).  

 

“Not to be treated as a parcel, as when I was driven to the operating theater at a galopp by 

assistans under stress, who pressed a cap on my head, saying ‘you ‘ave to have this on’” (Boman 

et al., 1997, s. 29) 

 

Kvinnornas tillit till och respekt för sjuksköterskorna utmanades då sjuksköterskorna 

intervjuade patienterna samtidigt som det var andra människor i salen. Kvinnorna upplevde att 

de blev exponerande (Boman et al., 1997). Enligt Holtzmann och Timm (2005) kände kvinnorna 

sig negligerade av sjuksköterskorna när de hade besvär som inte rörde den primära diagnosen 

för sjukhusvistelsen, när de inte längre var sängliggande upplevde de bristande 

uppmärksamhet från vårdpersonalen. 

 

Brutna löften gav kvinnorna en känsla av misstro i relationen till personalen. Exempel på då 

kvinnorna miste sin tillit till sjuksköterskorna kunde vara då de ej erhöll den kontinuitet de hade 

lovat eller att de inte gav dem information vid utlovad tid (Boman et al., 1997). Enligt 

Holtzmann och Timm (2005) upplevde kvinnorna att de hamnade i ett vakuum efter 

utskrivningen och att de hade önskat telefonkontakt med en sjuksköterska under perioden efter 

utskrivningen.  
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Kvinnors erfarenheter av information under sjukdomsförloppet 

Bröstcancerdrabbade kvinnor upplevde att det var viktigt med information i samband med 

diagnos och behandling. Kvinnorna beskrev både positiva och negativa erfarenheter av 

information från sjuksköterskor.  

Erfarenheter av otillräcklig information 

Många kvinnor kände chock sedan de hade fått diagnosbeskedet av läkaren och de upplevde att 

de inte tagit till sig av den information som gavs till dem under mötet (Pålsson & Norberg, 1995; 

Dragesetet al., 2012). Enligt Dawe et al. (2014) upplevde kvinnorna att de i samband med 

diagnosen fick mycket information i form av broschyrer och böcker. Detta upplevdes som svårt 

att hantera och kvinnorna valde istället att följa de råd de fått verbalt av de olika vårdgivarna. 

Behandlingsprocessen upplevdes som påfrestande för kvinnorna vilket ökade behovet av 

information och utbildning (Korber et al., 2011). Lacey (2002) visar att kvinnorna fick 

information om behandlingen i form av skriftligt material och videofilmer men denna 

information erbjöds endast efter att behandlingen hade påbörjats. 

 

Kvinnorna i Luker, Beaver, Leinster och Glynn Owens (1996) upplevde att sjuksköterskorna var 

stressade och för upptagna för att svara på frågor, varför de istället hade sökt information på 

annat håll, exempelvis TV och radio.  

 

There's nobody to ask. There's not enough information afterwards. I've spoken to others 

who feel the same. You feel you're being babyish. (Luker et al., 1996, s. 492) 

 

Enligt Boman et al. (1996) och Luker et al. (1996) upplevde kvinnorna att deras behov av 

information inte var tillfredsställt. Vid uppföljning uppgav 66 % av kvinnorna att de inte hade 

fått tillräckligt med information, speciellt angående sjukdomens ärftlighet (Luker at al., 1996). 

Kvinnorna i Boman et al. (1996) upplevde brist på information i samband med utskrivning 

gällande kosthållning, eventuell bröstkonstruktion och rehabilitering. De ansåg sig okunniga om 

hur mycket fysiskt arbete de fick utföra. De uttryckte ett behov av att den skriftliga 

informationen borde kompletteras med muntlig information samt instruktioner. 
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Goda erfarenheter av information 

Att träffa en sjuksköterska för stödsamtal och uppföljning i samband med den information som 

gavs vid diagnostillfället upplevdes som betryggande (Pålsson & Norberg, 1995; Dragesetet al., 

2012; Halkett et al., 2006; Kadmon et al., 2015). Med information och råd fick kvinnorna 

kunskap, förklaring, rådgivning samt vägledning från sjukvårdpersonalen (Drageset et al., 

2012). 

 

“It felt good to talk to a nurse who explained and provieded information when you needed it.” 

(Drageset et al., 2012, s. 43) 

 

Repetition av information samt att få svar på frågor beskrevs som viktigt. Särskilt viktigt var det 

för kvinnor utan socialt nätverk. Efter ha fått diagnosen upplevde vissa kvinnor att det var svårt 

att skilja på fantasi och verklighet. Dessa kunde i efterhand kontakta sjuksköterskan för 

information samt stöd. Kvinnorna upplevde att informationen från sjuksköterskorna och 

vårdpersonalen var ovärderlig (Drageset et al., 2012). Information och patientutbildning ansågs 

väsentligt för att ta sig igenom sjukdomen (Korber et al. 2011). Enligt Korber et al. (2011) ansåg 

kvinnorna att det var bra att ha kontakt med en sjuksköterska som kunde sammanfatta och 

förtydliga informationen från de andra vårdgivarna. 

 

Det upplevdes nyttigt att träffa en sjuksköterska för att diskutera behandlingsalternativ och de 

biverkningar som behandlingen medförde. Sjuksköterskan gav information och utbildning om 

detta samt försäkrade sig om att kvinnorna förstod vad de hade att vänta sig (Halkett et al., 

2006; (Jennings-Sanders & Anderson, 2003). Kvinnorna ansåg att de var välinformerade och att 

informationen var adekvat i förhållande till deras sjukdom (Halkett et al., 2006; Kadmon et al., 

2015). Informationen från sjuksköterskorna ansågs vara till största delen tillräcklig enligt 

kvinnorna (Pålsson och Norberg 1995). 
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Metoddiskussion 

Författarna valde området bröstcancer då detta var ett ämne båda kände ett engagemang inför 

och ville utveckla sina kunskaper inom. Det är väsentligt att känna till hur dessa kvinnor 

upplever sjukdomen då det är en stor patientgrupp inom vården.  

Design 

Författarna anser att en litteraturöversikt är ett lämpligt tillvägagångssätt för att ta reda på 

forskningsläget angående det valda ämnet. Resultatet bygger på kvalitativa, kvantitativa och 

mixade artiklar och på så vis har ingen relevant data fallit bort samt att större bredd av 

forskning inom det valda ämnet inkluderats, vilket ökar trovärdigheten av det presenterade 

resultatet.   

Litteratursökning 

Några av fritextorden i databassökningarna speglar sjuksköterskans perspektiv trots detta gav 

dessa sökningar övervägande fler artiklar från kvinnornas bild av sjuksköterskans roll. När 

sökningarna gjordes mer specifikt på sökord med kvinnornas erfarenheter ansåg författarna att 

artiklarna inte gav träffar som svarade på syftet. En svaghet med litteratursökningen är att alla 

informationsbärandeord från frågeställningarna ej utförts. De sökningar som har utförts utefter 

frågeställningarna gav inte relevant data. Författarna ansåg det lämpligt att komplettera 

databassökningarna med manuella sökningar i de valda artiklarnas referenslistor för att 

ytterligare försäkras om att så mycket relevant data som möjligt kommit med. Det kan vara 

nämnvärt att artiklar som inkluderats i redan publicerade vetenskapliga tidskrifter även är 

kvalitetsgranskade av mer erfarna forskare vilket styrker anledningen att göra manuella 

sökningar.  

Urval och granskning 

Ingen årtalsbegränsning gjordes på sökningarna, det resulterade i att originalartiklarna i denna 

översikt är publicerade mellan 1996-2015. Författarna ansåg att trotts utvecklingen av 

behandling och diagnostik av bröstcancer har utvecklats genom åren (Socialstyrelsen 2014b) är 

kvinnors behov av omvårdnad detsamma. För att ytterligare stärka detta val kan det vara 
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nämnvärt att ta upp att Travelbees omvårdnadsteori från 1971 har använts som teoretisk 

referensram och den har använts inom vården under många år och gör det fortfarande. Med 

hänsyn till dessa argument är författarna medvetna om att denna litteraturöversikts aktualitet 

kan ha påverkats. Målet med sökningarna har varit att exkludera artiklar som berör 

sjuksköterskor med specialistutbildning då denna litteraturöversikt är skriven på grundnivå. 

Vissa artiklar som berör specialistsjuksköterskor har inkluderats. En av anledningarna till detta 

är att några artiklar tar upp allmänsjuksköterskors roll och specialistsjuksköterskors roll i 

omvårdnaden av kvinnor med bröstcancer. Utbildningsnivån ser annorlunda ut i olika delar av 

världen och sjuksköterskorna har beroende på land olika benämningar på sjuksköterskor som 

vårdar kvinnor med bröstcancer. Diskussioner har pågått genom analysprocessen gällande 

detta. Slutligen fattades beslutet att så länge det inte framgick specifikt i artiklarna vilken grad 

av utbildning dessa sjuksköterskor hade, inkluderades benämningar på rollerna som 

navigatörsjuksköterska, bröstsjuksköterska, avdelningssjuksköterska, kontaktsjuksköterska och 

sjuksköterska. En svaghet med denna litteraturöversikt är att två artiklar utgår från 

sjuksköterskors och kvinnors upplevelser, men endast kvinnornas perspektiv har inkluderats. 

Artiklar som berörde män exkluderades, detta minskar överförbarheten av litteraturöversikten 

på omvårdnaden av kvinnor med bröstcancer, då män också kan drabbas av sjukdomen.  

För att begränsa feltolkningar har artiklarnas kvalitet, bedömning och relevans diskuterats. 

Denna metod anser författarna stärka trovärdigheten på denna litteraturöversikt. Att 12 av de 15 

inkluderade artiklarna mötte kravet för grad I av kvalitet anser författarna vara en styrka i 

resultatet.   

Data analys 

I analysprocessen har författarna reflekterat över sin objektivitet för att minska risken för bias. 

På grund av den mänskliga faktorn kan det inte helt uteslutas att feltolkningar har skett av 

författarna (Polit & Beck, 2012, s. 176). Analysprocess har genomförts gemensamt och under 

pågående diskussioner för att ytterligare minska bias. Nackdel med analysmetoden är att 

författarna har valt ut de meningsbärande enheterna som de själva anser är artiklarnas 

huvudresultat samt svarar på denna litteraturöversikts frågeställningar. Annan analysmetod 
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eller andra frågeställningar hade kunnat generera andra kategorier. I resultatet har talande citat 

presenterats vilket ger en ökad trovärdighet.  

Etiskt ställningstagande 

Majoriteten av de forskningsresultat som inkluderades i litteraturöversiktens resultat har blivit 

godkänt av etiska kommittéer samt alla artiklar har redovisat ett etiskt resonemang, vilket ses 

som en styrka. I en av de inkluderade artiklarna har deltagarna fått betalt för att delta, detta har 

diskuterats av författarna men då det inte framgick att det var anledningen till deltagande har 

författarna valt att inkludera denna artikel. Etiskt ställningstagande kring bortfall samt 

rekrytering av deltagande har författarna reflekterat kring då det kan påverka 

forskningsresultat. Författarna har även reflekterat och diskuterat kring den egna objektiviteten i 

skrivprocessen.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt har varit att beskriva sjuksköterskors roll i omvårdnaden av 

kvinnor som drabbats av bröstcancer. Resultatet visar att i samband med cancerdiagnosen 

upplevde många kvinnor chock, detta skapar ett behov av stöd i från sjuksköterskorna. Många 

kvinnor uttryckte ett behov av att prata efter diagnosbeskedet, detta styrks också av 

sjuksköterskor som beskriver betydelsen av att möta kvinnor med bröstcancers behov av stöd. 

Sjuksköterskorna ansåg att många kvinnor var i behov av att prata och att de var viktigt att 

avsätta tid samt ta sig tid att tillgodose detta för att skapa tillförlit. Det första mötet beskriver 

sjuksköterskorna som viktigt samt nödvändigt för att skapa tillit, förtroende och en god relation 

med kvinnorna. Genom att förankra en god relation med kvinnorna kan detta ge upphov till 

mer djupgående konversationer och på så sätt skapa gynnsammare förutsättningar för 

sjuksköterskan i hens stödjande roll (Ödling, Norberg & Danielsson, 2002). Travelbee (1971, s. 

130-132) menar att sjuksköterskan bör vara medveten om att redan vid det första mötet finns det 

stereotypa uppfattningar och förväntningar från båda parter. Vidare menar hon att detta kan 

undvikas genom att sjuksköterskan går utanför sig själv och visar sitt intresse för andra 
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människor och på så sätt upptäcker den unika individen i kvinnan. 

Det är viktigt att vara medveten om hur kvinnors psykiska välmående påverkas i samband med 

att de drabbas av bröstcancer, för att kunna möta deras psykosociala behov. Travelbee (1971, 

s.121) styrker detta genom att beskriva betydelsen av att sjuksköterskan skapar en god relation 

till kvinnan och att kvaliteten på kontakten är avgörande för hur personen mottar 

omvårdnaden, i detta fall stödet.  

Resultatet visar att emotionellt välmående var mest negativt påverkat i samband med 

behandlingen, rädslor för konsekvenser av sjukdomen gav upphov till ökat behov av 

emotionellt stöd från sjuksköterskorna. Detta styrks av Lindholm, Holmberg och Mäkelä (2005) 

som beskriver kvinnornas känsla av både hopp och hopplöshet i samband med sjukdomen. Den 

medicinska behandlingen gav direkt känsla av hopplöshet samt osäkerhet. Hopp kunde väckas 

när sjuksköterskorna inspirerade kvinnorna om att det fanns en framtid, kvinnorna ville att de 

skulle vara uppmuntrande och ärliga samt att inte undanhålla sanningen. I kontrast till detta 

uttryckte sjuksköterskorna i Ödling, Danielson, Christensen, och Norberg (1998) att drabbas av 

bröstcancer gav upphov till en dyster framtid. Sjuksköterskor bör med tanke på ovanstående 

förmedla hopp till kvinnor med bröstcancer, trots hotet mot hälsan och livet vilket också styrks 

av Travelbee (1971, s. 165) som anser att en viktig del i omvårdnaden är att hjälpa människor att 

finna mening i sin situation.  

I resultatet framkommer att kvinnorna förväntade sig att sjuksköterskor skulle se dem som 

individer, sätta sin egen prägel på omvårdnaden samt skapa en god relation. Reed, Scanlon och 

Fenlon (2010) visar att sjuksköterskor som arbetade med denna patientgrupp uppgav att de 

hade önskat att de kunde ge dessa kvinnor bättre omvårdnad men att det fanns brister i 

kunskap om sjukdomen och behandling. Några av sjuksköterskorna uttryckte ovana att ge 

omvårdnad till dessa kvinnor och att de varken hade kunskap eller skicklighet att hantera denna 

känslomässigt tunga patientgrupp (Reed et al., 2010).   

För att kunna uppnå kvinnornas förväntningar samt tillämpa den relation som de önskar bör 

sjuksköterskor ha mer kunskap inom omvårdnad och medicinsk behandling vid bröstcancer, 
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samtidigt bör de vara lyhörda genom att skapa en öppen atmosfär och tillåtande dialog. 

Travelbee (1971, s. 61, 64) menar att lidande är en individuell upplevelse som ofta är kopplad till 

sjukdom som kan innebära en förlust av olika dimensioner av integritet. Hon menar att 

sjuksköterskor bara kan ta del av kvinnornas upplevelser genom att fråga individen hur just hon 

känner inför sitt lidande. 

Resultatet visar att kvinnorna i de flesta artiklarna fick tillräckligt med information samt att 

sjuksköterskan var den person som tillhandahöll denna i uppföljningen av diagnostillfället, 

detta upplevdes betryggande för dessa kvinnor. Vidare framkommer att en allmän positiv bild 

från kvinnornas perspektiv av att få information. Souminen, Leino-Kilpi och Laippala (1993) har 

jämfört sjuksköterskors och bröstcancerpatienters upplevelse av information, de kom fram till 

att kvinnorna och sjuksköterskorna inte hade samma upplevelse av information. 

Sjuksköterskorna hade en mer positiv syn på tillhandahållandet av information i jämförelse med 

kvinnorna, dock ansåg sjuksköterskorna att kvinnorna inte var tillräckligt informerade.  

Information är en central del i sjukdomsförloppet, därför är det viktigt att sjuksköterskorna 

försäkrar sig om att kvinnorna har tagit del av samt förstått informationen för att denna skall 

vara till någon nytta. Det är viktigt att vägleda kvinnorna med rätt information vid rätt tillfälle, 

detta påstående styrks av Baum et al. (1998). En välinformerad patient har ökad kunskap om 

sjukdom och behandling, som i sin tur leder till att dessa kvinnor får större möjlighet att 

formulera och ställa frågor (Souminen et al., 1993). Detta kan öka förutsättningarna för en god 

relation till sjuksköterskan samt stärka kvinnan i hennes väg genom sjukdomen. En patient som 

har god kännedom om sin sjukdom har större möjlighet att hantera de känslor som diagnosen 

och behandlingen kan bidra till. 

Det finns också resultat som visar på att kvinnorna kände att de inte hade fått tillräckligt med 

information i samband med behandling och utskrivning. De önskade att sjuksköterskorna skulle 

ha den kunskap som krävs för att ge information. Ödling et al. (2002) visar att sjuksköterskor 

såg ett ökat behov av information bland kvinnor i samband med kirurgisk behandling. Ibland 

ville kvinnorna ha mycket information om kirurgiska ingrepp vilket sjuksköterskorna upplevde 

att de inte kunde förmedla på grund av kunskapsbrist. Dessutom ansåg många sjuksköterskor 
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sig ha lite eller ingen erfarenhet i att möta kvinnornas och deras närståendes behov av att prata 

och få information. De ansåg att de saknade kunskap i omvårdnadsrutinerna för kvinnor med 

bröstcancer (Ödling et al., 2002). Travelbee (1971, s. 126-127) menar att sjuksköterskan ska ha 

vetskap om sina egna brister för att kunna avgöra om hen är i stånd i att tillgodose kvinnornas 

behov, om det inte är möjligt ska hen hänvisa till annan vårdgivare. Kunskap och insikt är 

väsentliga egenskaper som sjuksköterskan bör ha för att kunna identifiera och tillgodose 

kvinnornas behov. Sjuksköterskor bör sträva efter att få den kunskap som behövs för att kunna 

ge god omvårdnad och för att uppfylla de förväntningar som denna patientgrupp har på 

vården. För att möjliggöra denna utveckling av sjuksköterskans roll borde verksamheten skapa 

förutsättningar samt ge uppmuntran till kunskapsutveckling. 

 

Slutsats 

Stöd, skapandet av en god relation och information är viktiga delar i sjuksköterskors roll vid 

omvårdnaden av kvinnor som drabbats av bröstcancer. Litteraturöversikten ger en djupare 

förståelse för hur bröstcancerdrabbade kvinnor upplever sin situation och vilket stöd samt 

vilken information de är i behov av. Översikten visar på att en god vårdrelation ökar kvinnors 

tillfredställelse av omvårdnaden. Att bli sedd och behandlad som en individ ger gynnsamma 

förutsättningar för att öka kvinnornas trygghet och delaktighet. Bröstcancer medför emotionella 

påfrestningar och kvinnors reaktioner kan vara olika. Med goda kunskaper om detta kan 

sjuksköterskor anpassa stödet individuellt till kvinnorna. Närstående ger ett stort stöd under 

sjukdomsförloppet dock visar resultatet att kvinnorna också behöver det professionella stödet 

som sjuksköterskor kan bistå med för att hantera sjukdomen. Enligt denna litteraturöversikt bör 

sjuksköterskor ha kunskap om att kvinnor har ett stort behov av information vid rätt tillfälle och 

anpassat till deras situation. Sjuksköterskor kan ses som nyckelpersoner i vården av kvinnor 

med bröstcancer, det är av stor betydelse att ha insikt och förståelse av att personer som drabbas 

reagerar och hanterar sjukdomen individuellt.  
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Vidare forskning 

Under datainsamlingen uppmärksammade författarna att det saknas forskning kring vilka 

faktorer under behandlingen som påverkar det emotionella välmåendet negativt. Det vore av 

intresse att veta om det finns möjligheter att förmildra och minska det emotionella lidandet för 

dessa kvinnor.  

Klinisk tillämpning  

Denna litteraturöversikt riktar sig till sjuksköterskor som arbetar med bröstcancer men även 

andra vårdprofessioner som möter dessa kvinnor. Den ger även ökad kunskap som kan ha 

betydelse för vårdandet såväl för bröstcancerdrabbade kvinnor som för sjuksköterskor. 

Litteraturöversikten kan läsas av närstående till kvinnor som drabbas av bröstcancer för att få en 

ökad förståelse för vad dessa kvinnor går igenom.  
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Bilaga 1. Exempel på kodning 
 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategorier Huvudkategorier 

During the 

research interviews 

breast care nurses 

were continually 

identified as an 

important source of 

support, providing 

communication, 

rapport and an 

awareness of the 

women’s needs, 

availability, 

reassurance and 

practical 

information. 

(Halkett, Arbonb, 

Scutter & Borg, 

2006) 

Patienterna beskriver 

sjuksköterskans roll 

som viktig inom flera 

olika aspekter, stödet till 

kvinnan är en av de 

viktigaste och 

övergripande delarna i 

rollen och då både 

känslomässigt och 

praktiskt. 

Praktiskt och 

känslomässigt 

stöd 

Stöd anpassat till 

individen 

 

 

Breast care 

nurses showed a 

genuine interest in 

the women’s 

individual lives 

and were 

concerned about 

their well-being. 

(Halkett, Arbonb, 

Scutter & Borg, 

2006) 

Bröstsjuksköterskorna 

visade genuint intresse 

för kvinnornas 

individuella situation. 

Individanpassat 

stöd, intresse. 

Stöd anpassat till 

individen  

 

Primarily, the 

patients have the 

wish that they will 

be treated with 

respect as a human 

and individual, 

and that they feel 

addressed 

personally with 

their needs and 

wishes. 

(Remmers, 

Holtgrädwe & 

Pinkert, 2010) 

Först och främst önskar 

patienterna att bli 

behandlade med 

respekt, som människa 

och individuellt. 

Anpassar stödet så att 

det passar kvinnornas 

individuella behov.  

Respekt, 

individuellt 

anpassat stöd 

Stöd anpassat till 

individen 

Bröstcancerdrabbades 

behov av stöd 

Furthermore, they 

want to have the 

feeling that their 

fears and questions 

are being taken 

seriously and that 

Dessutom vill 

kvinnorna ha en känsla 

av att deras farhågor 

och frågor tas på allvar 

av sjuksköterskorna 

samt att deras 

Vill bli tagna på 

allvar, 

individuell 

process, 

acceptans 

Stöd anpassat till 

individen 

 



 

their individual 

process of coping 

with their situation 

is accepted. 

(Remmers, 

Holtgrädwe & 

Pinkert, 2010) 

individuella process att 

hantera sin situation 

accepteras. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2. Granskningsmall kvantitativ design Carlsson och Eiman  
 

Exempel på bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 

Poängsättning 0 1 2 3 

 

Abstrakt (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, tabeller 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 
    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

 

Slutsats saknas 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 

 

 
Grad I: 80% 

 

 

Grad II: 70% 
 

 

Grad III: 60% 
 

 

 

Titel 

Författare 

Total poäng (max 47 p) p p p p 

 p 

% 

Grad 

 



 

Bilaga 3. Granskningsmall kvalitativ design Carlsson och Eiman 

 
 
  

 
Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

Poängsättning 0 1 2 3 

 

Abstrakt (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 
    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

 

Slutsats saknas 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 

 

 
Grad I: 80% 

 

 

Grad II: 70% 
 

 

Grad III: 60% 
 

 

Titel 

Författare 

 

Total poäng (max 48 p) p p p p 

 p 

% 

Grad 

 



 

Bilaga 4. Översikt av inkluderade artiklar 
 

Författare  

Land  

Årtal 

Studiens Syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat (i förhållande 

till vårt syfte) 

Studien

s 

kvalitet 

Bayram, Z., 

Durna, Z., & 

Akin, S. 

2014 

Turkiet 

Utvärdera 

symtombördan och 

QOL för turkiska 

bröstcancer patienter 

som genomgår 

kemoterapi. 

Vad är nivån på 

patienttillfredsställelse

n på omvårdnaden 

under behandlingen? 

Vad är variablerna 

anknutna med 

sjuksköterska - patient 

QOL och 

tillfredsställelse med 

omvårdnaden?  

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie  

 

105 (/37) Frågeformulär ifyllda i 

privat rum.  

FACT-G=QOL 

MSAS=frekvens, 

svårighetsgrad och lidande 

av symtom.  

NSNS= 

patienttillfredsställelse med 

omvårdnaden.  

Likert skalor.  

Analyserad SPSS. 

Kolmogorov-Smirnov test.  

Emotionellt välmående hade 

störst negativ effekt.  

Patienter rapporterade hög 

tillfredsställelse med 

omvårdnaden. Högst 

tillfredsställelse med 

sjuksköterskors tillgång, 

hjälpsamhet, respekt för 

patienters privatliv och tid 

spenderad med pat. Lägst 

tillfredsställelse med frihet på 

kliniken och information från 

sjuksköterskor om patienters 

hälso-status och behandling.  

Positivt förhållande mellan 

högt NSNS och socialt och 

familj välmående.  

Grad I 

88 % 

 

Boman, L. 

Andersson J-

O., & Bjorvell, 

H.  

1997 

Sverige 

 

Beskriva behoven som 

uttrycks av en grupp 

kvinnor efter 

operation för 

bröstcancer vid en 

kortare 

sjukhusvistelse 

Kvalitativ 97 (/35) Kvinnor 

med bröstcancer 

Gounded theory  

66- punkts frågeformulär 

med öppna frågor. 

Innehållsanalys  

För att tillgodose patienternas 

behov av tillit behövs 

information, praktisk 

assistans, personlig 

behandling samt emotionellt 

stöd. 

Grad I 

85 % 

Clark, L., 

Holcombe, J. 

Hill, C., 

Downey, H., 

Fisher, J., 

Att jämföra 

upplevelsen av stöd 

av kirurger och 

sjuksköterskor hos 

deprimerade och icke 

Kvalitativ 355 (/19) Kvinnor 

med bröstcancer 

Enkät: ångest och 

depressions skala 0-8 

(HADS) samt en 5-point 

likertskala som mätte varje 

professions stödåtgärder. 

Resultatet visade att de 

kvinnor som var deprimerade 

upplevde mindre stöd i 

jämförelse med de kvinnor 

som inte var deprimerade.   

Grad II 

76 % 



 

Krespi, M. R., 

& Salmon, P. 

2009 

England 

 

deprimerade 

bröstcancerdrabbade 

kvinnor. 

Dataanalys  

Dawe, D, E. 

Bennett, L, R. 

Kearney, A., & 

Westra D. 

2014 

Kanada  

Syftet med artikeln är 

att redovisa resultatet 

av en studie som 

undersöker 

informations- och 

känslomässiga behov 

hos kvinnor som 

genomgår 

öppenvårdskirurgi i 

samband med 

bröstcancer. 

Kvalitativ 19 (/10) Kvinnor 

som genomgått 

öppenvårdskirurg 

för bröstkirurgi 

inom 6 månader 

5 deltagare intervjuades 

över telefon, 14 stycken 

intervjuades personligen. 

Semistrukturerade, öppna 

frågor. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades ordagrant. 

Innehållsanalys 

Emotionellt stöd och 

information var viktig i 

anslutning till operationen. 

 

Generellt upplevdes 

dagkirurgi positivt då 

patienterna erhöll stöd samt 

information. 

Grad I 

89 % 

Drageset, S., 

Lindstrøm, T. 

C., Giske T., & 

Underlid, K. 

2012 

Norge 

Beskriva kvinnor med 

bröstcancers 

individuella 

erfarenheter av de 

sociala stödet de 

erhållits mellan 

diagnostillfälle och 

kirurgi. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

21 (/ej angivet) 

Kvinnor med 

bröstcancer 

Semistrukturerade 

intervjuer baserade på 

författarnas tidigare 

forskning. Spelade inte 

intervjuerna sedan 

transkriberade dem 

ordagrann 

Kondenseringsanalys. 

Memos har använts.  

Socialt stöd till dessa kvinnor 

är en viktig komponent. 

Patienterna önskar att ha en 

professionell kontakt som 

kunde besvara de frågor som 

rörde deras hälsa men som 

samtidigt gav kvinnorna 

distans. 

Grad I 

87 % 

Elye, R. M., 

Rogers-Clark 

C., & Murray 

K. 

2008 

Australien  

Utvärdera 

bröstcancersjuksköters

kors stödjande roll till 

kvinnor på 

landsbygden I 

Queensland, 

Australien. 

Mixad studie    51 (/69) Kvinnor 

med bröstcancer 

 

18 (/32) ”Berörda 

aktörer” 13 

Kontors 

sjuksköterskor, 3 

läkare och 2 höga 

chefer. 

Mixad metod 

Undersökande 

frågeformulär samt 

telefonintervjuer. 

 

Deltagarna var eniga om att 

tidpunkt för kontakt, 

lättillgänglighet, information 

samt stöd som erbjudits var 

mycket värdefull för att 

kvinnornas behandling och 

återhämtning skulle bli lättare. 

 

Grad II 

71 % 



 

 

Halkett, G., 

Arbon, P., 

Scutter, S., & 

Borg, M 

2006 

Australien 

Att utforska 

bröstcancerpatienters 

perspektiv på 

sjuksköterskans roll. 

Kvalitativ, 

Hermeneutisk 

fenomenologi 

18 (/ej angivet) 

kvinnor med 

bröstcancer 

Fördjupade intervjuer som 

spelades in och sedan 

transkriberades ordagrant. 

Line-by-line stratergi. 

Tematiskanalys. 

Patienterna redogör för 

sjuksköterskans roll som viktig 

samt att de stöd de gav var via 

kommunikation, rapport samt 

medvetenhet om kvinnornas 

behov av tillgänglighet, 

trygghet och praktisk 

information. 

 

Grad I 

87 % 

Holtzmann, J., 

& Timm, H. 

2005 

Danmark 

Undersöka 

omvårdnaden för 

bröstcancer patienter 

som genomgår 

omedelbar 

bröstrekonstruktion.  

Kvalitativ 

Georgis 

psykologiska 

fenomenologisk

a metod 

användes. 

Kvantitativ 

Mixadstudie 

9 patienter (/2).  Bandinspelade intervjuer 

med patienterna, 

frågeformulär och data från 

omvårdnadsjournaler. 

Ordagrant transkriberade 

intervjuer. Frågeformulären 

analyserades efter mängd 

och typ av problem.  

Sjuksköterskor visade på social 

kompetens.  

Några kvinnor kände sig 

negligerade om de hade 

problem som inte rörde den 

primära diagnosen. Fick gott 

om information innan, men 

saknade information vid 

utskrivning.  

Grad I  

86 % 

 

Jenning-

Sanders, A., & 

Anderson, T. 

E. 

2003 

USA 

Beskriva hur äldre 

bröstcancer patienter 

uppfattar 

sjuksköterskor som 

handläggare. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Från en 

randomiserad 

studie.  

 

106 (/inget bortfall 

rapporterat, men 

169 deltog i den 

huvudstudien) 

3 öppna frågor 1 år efter 

diagnos. Data analyseras 

för betydelser och 

relationer 

av sådana ord och begrepp, 

och sedan slutsatser om 

meddelanden i texten. 

Sjuksköterskor är ett 

emotionellt stöd för äldre 

kvinnor med bröstcancer. 

Erbjuder information, patient 

utbildning. Hjälpte patienterna 

med hälso-och sjukvården.  

Grad I 

86 % 

 

Kadmon, I., 

Halag H., 

Dinur, I., 

Katz, A. 

Zohar, H., 

Damari, M., 

Undersöka effekterna 

av bröstcancer 

sjuksköterskor hos 

israeliska kvinnor 

med bröstcancer i alla 

skeden av sjukdom 

från diagnos, genom 

Kvantitativ och 

kvalitativ, 

mixad studie 

321(/23) Kvinnor 

med bröstcancer 

Beskrivande multicenter 

studie. 

Frågeformulär 

Data analys samt 

innehållsanalys 

87 % av kvinnorna 

rapporterade att de hade fått 

mycket- samt väldigt mycket 

stöd ifrån bröstsjuksköterskan. 

Grad I 

85 % 



 

Cohen, M., 

Levin, E., & 

Kislev, L. 

2015 

Israel 

 

behandling samt 

uppföljning. 

Korber, F. S., 

Padula, C., 

Gray, J., 

&Powell, M. 

2011 

USA 

Identifiera viktiga 

fördelar och barriärer 

för att fullfölja 

bröstcancer 

behandling, från 

patient perspektiv där 

deltagarna har 

genomgått ett 

navigatör program. 

Öppna frågor för att 

guida gruppen. 

 

Kvalitativ 

 

14 (/inget 

registrerat 

bortfall). 

Tidigare deltagare 

i navigatör 

programmet blev 

inbjudna att delta 

(109). 

2 Fokusgrupper samt 1 

telefonintervju. 

Bandinspelning.  

Transkriberat av ansvarig 

undersökare och granskat 

av densamme och en 

forskare oberoende av 

varandra. Tematisk analys= 

identifiering av 

generalisering och teman 

inom och mellan fallen.  

Lincoln och Cuba (1985) för 

trovärdighet.  

Information och utbildning var 

viktigt, sjuksköterskor hade en 

viktig roll i att klargöra, 

upprepa, förstärka och 

validera informationen som 

patienter fick från olika håll.  

Emotionellt stöd. Behov av 

tillgänglighet.  

Grad II 

77 % 

 

Lacey, D. M. 

2002 

USA 

Utforska och beskriva 

den levda 

erfarenheten av 

patienter med 

bröstcancer som 

använder besluts 

hjälpmedel innan 

diagnos, under 

diagnos och 

behandlings fasen.   

Kvalitativ  

Beskrivande 

fenomenologisk 

Enskilda 

deltagar-ledd 

intervjuer.  

12 (/8) Bandinspelade intervjuer. 

Reducering av det 

ordagrant transkriberade 

texten till teman (Colaizzi’s 

metod). För at fastställa 

rigor en enkät och de 

formulerade temana 

skickades ut till deltagarna.  

Kvinnorna uppgav att de inte 

sökte sjuksköterskorna för råd 

och att de endast upplevde 

sporadiskt möte med 

sjuksköterskorna. Svårt att 

skilja sjuksköterskorna från 

övrig hälso- och sjukvärds 

personal.  

Grad I 

89 % 

 

Luker K A , 

Beaver K , 

Leinster S J & 

Glynn Owens 

R  

Undersöka 

inställningarna som 

kvinnor med 

bröstcancer har av 

olika typer av 

Kvantitativ/Kval

itativ 

Uppföljnings 

studie.  

 

105 (/inget 

registrerat 

bortfall)  

Intervjuschema med 

slutliga öppna frågor.  

Öppna frågorna skrevs ner 

ordagrant. 9 informations 

behov som parades ihop 

Vid diagnos var den mest 

användbara informationen 

given av sjukhus-konsulten 

och bröstcancersjuksköterskor, 

verbalt och skriftlig. Vid 

Gad I 

86 % 



 

1996 

England 

information och om 

behovet förändras 

över tid.  

Vilka källor dessa 

kvinnor har och hur 

de har påverkats över 

tid sedan diagnosen.  

som gav totalt 36 par. 

Kvinnorna fick bedöma 

vilket behov som var 

viktigast.  

Deskriptiv statistik.  

uppföljningen ansåg få 

kvinnor att de hade fått 

tillräcklig information från 

bröstcancersjuksköterskorna.  

De hade svårt att ta in 

information vid diagnos. 66 % 

uppgav att de fortfarande var i 

behov av information.  

Pålsson, MB. 

E., & Norberg, 

A. 

1995 

Sverige 

Beskriva 

nydiagnostiserade 

bröstcancerpatienters 

erfarenheter av 

sjukdomen och 

sjuksköterskornas 

omvårdnad med 

fokus på emotionellt 

stöd. 

Kvalitativ. 

  

26 (/11) Semistrukturerade 

intervjuer som började och 

slutade med sociala samtal 

för att bygga en tillit till 

intervjuaren.  

45-90 min.  Bandinspelade 

intervjuer utom 3, då 

nyckelord antecknades.  

Ordagrant transkriberade. 

Analyserat av första 

författaren och 2 assistenter 

oberoende av varandra. 

Öppen kodning av mening 

och enheter för att få en 

grund till teman.  

Innehållet och teman 

diskuterades.  

Att möta sjuksköterskor efter 

diagnos för stöd och 

uppföljning upplevdes som 

viktigt, då de var chockade 

och hade svårt att ta in vad 

läkaren gav för information.  

Att ha någon som lyssnade 

och gav tröst.  

Grad I 

81 % 

 

Remmers, H., 

Holtgrädwe, 

M., & Pinkert 

C. 

2010 

Tyskland 

Att ta reda på vilka 

specifika 

påfrestningar som 

drabbar kvinnor med 

bröstcancer under 

behandling samt deras 

förväntningar på 

sjuksköterskan.  

Kvalitativ 42 (/ej angivet) 

Kvinnor med 

bröstcancer 

Semistrukturerade 

intervjuer som spelades in 

och sedan transkriberades 

ordagrant. Innehållsanalys.   

Resultatet visade att kvinnorna 

led mer av psykiska 

påfrestningar än fysiska. De 

uttryckte att det var viktigt 

med emotionellt stöd ifrån 

sjuksköterskan. 

Grad I 

85 % 

 


