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Sammanfattning 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva de psykosociala och 

existentiella behov som kan uppstå hos kvinnor med bröstcancer samt i hur stor utsträckning 

bröstcancerpatienter upplever att dessa behov tillgodoses i vården. Dessutom var syftet att få 

en uppfattning om betydelsen av komplementär och alternativ medicin för 

bröstcancerdrabbade kvinnor. De vetenskapliga artiklar (n=25) som ingick i studien söktes 

datoriserat samt manuellt och en kvalitetsgranskning gjordes av litteraturen utifrån olika 

bedömningsformulär. Resultaten visar att de behov som uppstod hos kvinnorna med 

bröstcancer var behov av stöd, behov av information samt behov av kontinuitet i sjukvården. 

Majoriteten av kvinnorna upplevde att det psykosociala och existentiella stödet i sjukvården 

samt den information de fick hade stora brister. Detta ansågs i stor utsträckning bero på en 

bristfällig kontinuitet. De komplementär- och alternativmedicinska behandlingarna visade sig 

vara mycket betydelsefulla då de i stor utsträckning tillgodosåg de psykosociala och 

existentiella behoven hos bröstcancerpatienterna. Behandlingarna minskade psykiska symtom 

som oro, ångest och depression avsevärt hos kvinnorna samt hjälpte dem att hantera och 

bearbeta känslor förknippade med cancerdiagnosen och nå ett accepterande av sin sjukdom. 

Kontinuiteten upplevdes dock ibland som bristfällig även inom den komplementär- och 

alternativmedicinska vården. 

 
 
 
 
Nyckelord: breast cancer, needs, complementary medicine, efficacy 
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Introduktion 

Bröstcancer 

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och år 1999 diagnostiserades 

6 311 nya fall i Sverige. Sedan 1960-talet har antalet diagnostiserade fall av bröstcancer 

stadigt ökat och detta beror till stor del på mammografiundersökningarna som möjliggör tidig 

upptäckt av sjukdomen (Socialstyrelsen, 2001). Bröstcancer definieras som en malign tumör 

vilken utgår från körtelrör eller körtellobuli i bröstkörteln. Cancern kan antingen vara 

begränsad till själva bröstkörtelgången eller ha invaderat omgivande stödjevävnad, som då 

kan ge upphov till metastaser (Holmberg, Rydén, 2002). I Sverige dör varje år cirka 1 500 

kvinnor i bröstcancer (Reitan, Schölberg, 2003). 

 

Etiologiska faktorer 

Risken att insjukna i bröstcancer ökar i takt med stigande ålder. Före 40 års ålder är 

sjukdomen ovanlig men sedan sker en snabb incidensökning (Holmberg, Rydén, 2002). 

Orsaken till bröstcancer är inte helt känd men det finns vissa faktorer som innebär förhöjd risk 

att drabbas av sjukdomen. De kvinnliga könshormonerna har stor betydelse för sjukdomens 

uppkomst och kvinnor med tidig menstruationsdebut samt kvinnor som kommer in i 

klimakteriet sent riskerar i högre utsträckning att få bröstcancer. Barnafödande i tidig ålder 

liksom många födslar innebär en lägre risk att drabbas, medan övervikt och långvarigt 

användande av p-piller anses öka risken att utveckla bröstcancer. Mellan fem och tio procent 

av all bröstcancer är ärftlig och sjukdomen brukar i dessa fa ll uppträda tidigt i livet. 

Förekomsten av bröstcancer varierar mellan olika delar av världen och i Sverige råder hög 

bröstcancerincidens liksom i övriga västliga I-länder. Detta talar för att såväl ärftlighet som 

miljö- och livsstilsfaktorer har betydelse för bröstcancerns uppkomst (Socialstyrelsen, 2001).  

 

Symtom 

Det vanligaste symtomet på bröstcancer är en hård och oöm knöl i bröstet, men i vissa fall 

förekommer också smärta. Andra symtom är varig eller blodig sekretion från bröstvårtan eller 

hudförändringar såsom eksem på bröstvårtan och sår som inte vill läka. Ett senare symtom 

kan vara knölar i armhålan på grund av spridning till lymfkörtlarna (Socialstyrelsen, 2001).  

 



 5 

Diagnos 

Vid diagnostisering av bröstcancer sker vanligtvis en kombination av olika 

undersökningsmetoder. Palpation innebär att inspektera och känna igenom brösten och 

lymfkörtlarna i armhålan. Mammografi är en metod där bröstet röntgas och denna 

undersökning möjliggör upptäckt av små tumörer som inte kan kännas. Biopsi är ännu en 

metod där tumörceller kan tas ut från bröstet med hjälp av en nål och dessa celler undersöks 

sedan i mikroskop (Socialstyrelsen, 2001). Med hjälp av alla dessa tre undersökningsmetoder, 

så kallad trippeldiagnostik är risken mycket liten att en malignitet förbises (Holmberg, Rydén, 

2002). 

 

Behandlingsformer 

Den grundläggande behandlingen består av kirurgi, men även kompletterande terapi kan ges i 

form av strålning och cytostatika. Valet av behandlingsmetod styrs i stor utsträckning av på 

vilket stadium cancersjukdomen befinner sig. Då cancertumören upptäcks tidigt och spridning 

ej hunnit ske kan patienten botas helt genom kirurgiskt ingrepp. I vissa fall måste såväl bröstet 

som lymfkörtlar i armhålan tas bort men vanligtvis är det tillräckligt med att operera bort 

endast en del av bröstet. För att ta död på eventuella kvarvarande cancerceller sker ofta 

strålbehandling efter operationen. Stödjande cytostatika- eller hormonbehandling kan också 

ges ibland för att förhindra återfall i sjukdomen. Då cancern spridit sig i form av metastaser 

ges cytostatikabehandling eller behandling med anti-hormoner. I vissa fall ges immunterapi 

där antikroppar attackerar speciella receptorer för tillväxt som förekommer på ytan av 

cancercellerna (Socialstyrelsen, 2001). 

 

Prognos  

Prognosen ser olika ut beroende på i vilket skede cancern befinner sig och då bröstcancern 

upptäcks tidigt är prognosen relativt god. Nuförtiden är prognosen i sin helhet ganska god och 

dödligheten har stadigt minskat under de senaste årtiondena. Tioårsöverlevnaden är ungefär 

74 procent och femårsöverlevnaden cirka 84 procent (Socialstyrelsen, 2001). För att kunna 

bedöma prognosen krävs undersökning av tumörens storlek, typ och innehåll av 

hormonreceptorer. DNA-mönster och andel celler i DNA-syntesfas är mått på hur snabbt 

tumören växer vilket också är väsentligt för att få en uppfattning om prognosen (Holmberg, 

Rydén, 2002). 
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Psykiska reaktioner vid cancersjukdom  

Att få cancer kan medföra att individen hamnar i en psykisk kris. Hur djupgående och 

varaktig krisen blir styrs till viss del av de tidigare upplevelser personen i fråga bär med sig. 

Det största hotet är rädslan att dö men också rädsla för smärta och kirurgiska ingrepp kan 

upplevas hotande. Att få krisreaktioner av detta slag är helt normalt för cirka tre fjärdedelar av 

cancerpatienterna. Hos cirka en fjärdedel leder den psykiska påfrestningen till depression eller 

ångest som är så pass allvarlig att den kan jämföras med psykisk sjukdom (Holmberg, Rydén,  

2002). Cullberg definierar en traumatisk kris på följande vis: 

 

”Individens psykiska situation vid yttre händelse är av sådan art 

och grad att han upplever sin fysiska existens, sociala identitet 

och trygghet eller andra livsmål allvarligt hotade”  

(Cullberg, 2000, s.41). 

 

Den traumatiska krisen innefattar en läkningsprocess där individen genomgår olika faser. I 

den första, akuta fasen är individen i chock och energin går åt till att försöka orientera sig i 

tillvaron. Vissa människor kan ge ett sken av lugn trots att de underliggande känslorna är 

kaotiska medan andra beter sig utåtagerande. Efter någon timme eller någon dag övergår 

chockfasen till en reaktionsfas som kan pågå under veckor eller månader. Denna fas 

kännetecknas av att personen varken äter eller sover ordentligt, uttrycker ångest och försöker 

fly från situationen. I takt med att smärtan till viss del kan läggas åt sidan övergår individen 

till att börja tänka konstruktivt. Denna så kallade bearbetningsfas kan vara cirka ett halvår till 

ett år. I den sista fasen, nyorienteringsfasen är smärtan under kontroll och personen kan nu 

börja acceptera livet med cancersjukdomen. Tillgång till stöd är avgörande för om den 

cancersjuke ska kunna bearbeta krisen. Människor som arbetar sig igenom en kris kan 

utveckla en djupare förståelse för livet och vad det innebär (Cullberg, 2000).  

 

Cancer och psykosocial ohälsa 

Psykosocial ohälsa är vanligt förekommande hos patienter med cancer. Trots detta faktum är 

det endast mellan 15 och 25 % av patienter med psykisk ohälsa som upptäcks i vården och 

därigenom kan behand las. Många patienter har svårt att ta upp psykosociala problem av rädsla 

för att det inte ska finnas tillräckligt med tid över för den fysiska aspekten av sjukdomen. 

Patienter uttrycker ofta de problem som de tror att vårdpersonalen vill höra och många tror att 

det är mer passande att tala om fysiska problem än psykosociala. Vårdpersonal tar många 
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gånger för givet att patienter själva ska föra fram sociala och psykiska problem. Det finns 

också en utbredd rädsla hos personal att patienter ska bryta ihop och ge utlopp för en mängd 

starka känslor. Genom att undvika frågor kring cancerpatienters psykosociala problem kan 

vårdpersonalen hålla ett psykologiskt avstånd till patienten och därigenom slippa handskas 

med sina egna och patientens känslor (Faulkner,  Maguire, 1999). 

 

Upplevelser i samband med bröstcancer 

Bröstcancer innebär ett allvarligt hot mot hälsa och liv, men påverkar också den kvinnliga 

identiteten i högsta grad eftersom brösten är av central betydelse för kvinnlighet och 

moderskap. Att drabbas av just bröstcancer väcker naturligt starka känslor hos kvinnor 

(Holmberg, Rydén, 2002). En kvalitativ studie visade att kvinnor som opererat bort hela 

bröstet påverkades av den kroppsliga förändringen på flera olika sätt. De upplevde fysiska 

förändringar inte enbart i bröstregionen utan i hela kroppen i form av exempelvis domningar, 

stelhet, svullnad och smärta vilket tjänade som en konstant påminnelse om bröstoperationen. 

Flera kvinnor uttryckte att de kände sig deformerade, assymetriska och stympade. De kände 

sig annorlunda dels gentemot sig själva och dels i förhållande till andra kvinnor. Brösten 

förknippades med kvinnlighet och i sällskap med väninnor kände sig kvinnorna ofullständiga. 

Någon kvinna beskrev att hon kände sig obekväm tillsammans med sin partner och var rädd 

för fysisk beröring. En annan kvinna som levde ensam beskrev att hon efter bröstoperationen 

lämnat tankarna på ett nytt förhållande. Utöver den kroppsliga förändringen kände sig 

kvinnorna annorlunda på ett djupare plan av jaget. 

 

  ”I know that I don´t look any different from the 

 outside world but it´s difficult to put into words; it´s 

 just there. You are different and there´s no getting  

 away from it”   

(Bredin, 1999, s.1117). 

 

I en norsk studie intervjuades kvinnor som nyligen fått diagnosen bröstcancer. Att få en sådan 

diagnos satte igång starka känslomässiga reaktioner hos samtliga kvinnor och påverkade deras 

förmåga att hantera vardagen. Till en början var personerna i ett chocktillstånd men efterhand 

övergick de till att erkänna sjukdomen som något de måste ta sig igenom. Resultaten visade 

att när kvinnorna upplevde hela sin existens hotad mobiliserades all kraft i en vilja att 

överleva (Landmark, Wahl, 2002). En finsk undersökning visade också hur bröstcancersjuka 
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kvinnors reaktioner och känslor varierade vid olika tillfällen under sjukdomsprocessen. De 

flesta kvinnor upplevde ovissheten om diagnos och väntan på besked som svår och själva 

sjukdomsbeskedet kom för de flesta som en chock. Chocken framkallade känslor av ångest, 

rädsla och overklighet. Resultaten visar också att kvinnorna kände förtvivlan och sorg över 

förändringen i den egna kroppen som bröstoperationen förde med sig (Kovero, Tykkä, 2002). 

En studie undersökte skillnader i känslomässigt tillstånd mellan patienter som återhåller sina 

negativa känslor och de som uttrycker negativa känslor efter att de fått diagnosen bröstcancer. 

Resultaten visade att bröstcancerpatienter som höll inne med sina negativa känslor var mer 

oroliga, deprimerade och förvirrade efter att de fått diagnosen bröstcancer jämfört med 

patienter som uttryckte dessa känslor (Iwamitsu, Shimoda, Hajime, Tani, Kodama, Okawa, 

2003).  

  

Komplementär och alternativ medicin 

Komplementär och alternativ medicin, KAM kan definieras som de medicinska, diagnostiska 

och terapeutiska behandlingar som inte är allmänt accepterade av den ledande sjukvården 

(Öckerman, Bruset, 2000). Begreppen alternativ och komplementär medicin används ofta 

tillsammans trots att de egentligen har olika betydelse. Med komplementär medicin avses 

sådan terapi som används jämsides med konventionell behandling medan alternativ medicin 

nyttjas istället för traditionell vård (NCCAM, 2003). Inom alternativ och komplementär 

medicin framhålls att cancer främst är ett resultat av miljöproblem och/eller ett försvagat 

immunförsvar. De viktigaste orsakerna till cancersjukdomar som är miljörelaterade tros vara 

rökning, alkoholintag, solning, radioaktiv strålning och industriexponering. När det gäller 

orsaker bakom nedsatt immunförsvar har uppmärksamheten riktats mot faktorer som hör 

samman med psykologi och personlighet. Utövare av alternativ- och komplementärmedicin 

anser att cancerbehandlingen ska utgöra en kombination av skolmedicin för att utplåna 

cancercellerna samt alternativ medicin för att stärka motståndskraften (Reitan, Schölberg, 

2003).  

 

Inom komplementär och alternativ behandling är den övergripande målsättningen att stärka 

den kroppsliga motståndskraften mot sjukdomen vilket kan ske genom följande metoder: 

 

- Alternativ medicinsk behandling (t ex homeopati, traditionell kinesisk medicin) 

- Terapier för kropp och själ (t ex visualisering, avslappning, meditation) 

- Kroppsbaserade metoder (t ex kiropraktik, massage) 
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- Biologiskt baserade metoder (t ex vitaminer, örtmedicin) 

- Energiterapier (t ex qigong) (NCCAM, 2003). 

 
Det som idag betraktas som KAM i Sverige kan vara helt accepterat i andra länder och det 

som tidigare ansågs tillhöra KAM i vårt land är kanske numera införlivat i sjukvården. Några 

exempel på metoder som räknas till KAM är aromaterapi, ayurvedisk medicin, healing, 

homeopati, irisdiagnostik, kinesisk örtmedicin, kinesiologi och zonterapi. Metoder som står 

mitt emellan KAM och accepterade behandlingsåtgärder är t ex antroposofisk medicin, 

håranalys, magnetterapi, ortomolekylär terapi, qigong, shiatsu, vissa kosttillskott och 

kostterapier. Åtgärder som mer eller mindre accepterats är exempelvis akupunktur, fasta, 

naprapati, kiropraktik, osteopati och vegetarisk kost (Öckerman, Bruset, 2000). 

 

Komplementär och alternativ medicin förekommer i de flesta länder och 

Världshälsoorganisationen WHO har uttryckt följande tre sätt att förhålla sig till KAM: 

1. ”Att förbjuda den 

2.  Att låta den vara ifred, så länge den inte antar för patienterna riskabla former. 

3.  Att intressera sig för den, studera den och ta upp det som visar sig vara bra samt  

motverka det som inte håller” (s. 4482). 

 

WHO uppmanar medlemsländerna att ansluta till den tredje punkten. I Sverige har det 

rådande förhållningssättet varit i enlighet med modell 2 och inte sällan även modell 1 

(Öckerman, Bruset, 2000). 

 

Användande av KAM 

Utvecklingen inom KAM har förändrats kraftigt under senare år både i Europa och 

Nordamerika och alltmer forskning har bedrivits inom området (Öckerman, Bruset, 2000). 

Undersökningar i olika europeiska länder visar att mellan 20 och 70 % av befolkningen någon 

gång under sitt liv använt en alternativmedicinsk behandling (Johannessen, 2001). I USA år 

2000 hade KAM-terapeuter 50 % fler besök än läkare, och antalet besök ökade jämfört med 

läkarbesöken som var oförändrade (Öckerman, Bruset, 2000). 

 

Under lång tid har även det svenska folket vänt sig till alternativ- och komplementärterapi 

trots en del motstånd från medicinskt håll (Eklöf, 2001). I Sverige har användningen av 

alternativ och komplementärmedicin mer än fördubblats sedan mitten av 1980-talet. En 
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befolkningsstudie gjord i Stockholm år 2000 visade att 49 % av de tillfrågade någon gång 

hade besökt en alternativ eller komplementärmedicinsk behandlare. De behandlingar som var 

vanligast förekommande var massage, naturläkemedel, kiropraktik, naprapati och akupunktur 

(HSN- rapport 12/01). 

 

Studier i USA visar att cirka 73 % av bröstcancerpatienter använde någon form av 

komplementär eller alternativ behandling. De vanligaste behandlingsmetoderna var 

örtmedicin och meditation/avslappning (Ashikaga, Bosompra, O´Brien, Nelson, 2002, Shen, 

Andersen, Albert, Shekelle, 2002). Andra vanligt förekommande behandlingsformer var 

vitamintillskott och traditionell massage (Ashikaga et al, 2002). En annan amerikansk 

undersökning jämförde bröstcancerpatienter ur fyra olika etniska grupper. Resultaten visade 

att ungefär en tredjedel av kvinnorna använde minst en alternativ eller komplementär 

behandlingsform och valet av metod skiljde sig åt mellan grupperna. Bland svarta kvinnor var 

andlig healing vanligast och hos kinesiskor var nyttjandet av örtmediciner de mest 

förekommande. Latinamerikanska kvinnor använde främst dietmetoder samt andlig healing 

medan vita kvinnor nyttjade dietterapier, massage och akupunktur (Lee, Lin, Wrensch, Adler , 

Eisenberg, 2000). I en kanadensisk studie av kvinnor som överlevt bröstcancer framgår att 67 

% nyttjade KAM. Några av de mest använda behandlingsformerna var kiropraktik, 

akupunktur, örtmedicin och traditionell kinesisk medicin (Boon, Stewart, Kennard, Gray, 

Sawka, Brown, McWilliam, Gavin, Baron, Aaron, Haines-Kamka, 2000).  

 

En undersökning gjord i Schweiz visade att 62 % av bröstcancerpatienterna använde någon 

alternativ behandling i kombination med den konventionella behandlingen. Totalt bland alla 

cancerpatienterna hade 39 % använt sig av alternativ behandling minst en gång. 

Mistelpreparation var den mest populära med en prevalens på 74 %. Homeopati och 

cancerdiet användes också om än inte i lika stor utsträckning (24% respektive 12%) (van der 

Weg, Streuli, 2003). Enligt en italiensk undersökning bland bröstcancerpatienter som 

genomgick konventionell behandling nyttjade 16,5 % komplementärmedicin efter att de fått 

sin cancerdiagnos, jämfört med 8,7 % före diagnosen (Crocetti, Crotti, Feltrin, Ponton, 

Geddes  Buiatti, 1998). En engelsk studie över kvinnor som drabbats av bröstcancer visade att 

ungefär en tredjedel hade använt KAM sedan diagnosen (Rees, Feigel, Vickers, Zollman, 

McGurk, Smith, 2000). I Finland gjordes en studie som visade att cirka 30 % använde sig av 

någon komplementärmedicinsk behandlingsmetod efter insjuknande i bröstcancer 

(Salmenperä, 2002).  
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Orsaker till användandet av KAM 

Den vanligaste orsaken till användandet av KAM var att göra så mycket som möjligt själv för 

att bota sin cancersjukdom (Shen et al, 2002, van der Weg, Streuli, 2003, Salmenperä, 2002). 

Andra orsaker var: önskan om att känna sig mera hoppfull (van der Weg, 2003, Salmenperä, 

2002), bygga upp den mentala styrkan (van der Weg, Streuli, 2003) samt att minska stress och 

att stärka immunsystemet (Shen et al, 2002). Anledningen till användandet berodde i stor 

utsträckning på vilken behandling det gällde. De som använde sig av avslappning eller 

meditation uppgav stressreduktion och att stärka immunsystemet som de främsta orsakerna 

till användandet. Bland de som behandlades med örtmedicin uppgavs att bota cancern samt att 

stärka immunsystemet som den mest förekommande anledningen till användandet. KAM 

användes också för att minska biverkningssymtom från konventionell medicinsk behandling, 

som till exempel operation, strålning och cellgiftsbehandling (Shen et al, 2002). En femtedel 

av patienterna hoppades kunna bli botade av sin cancer genom alternativ behandling (van der 

Weg, Streuli, 2003).  

 

Att drabbas av en livshotande sjukdom som cancer innebär en mängd starka känsloreaktioner 

och många går då igenom en psykisk kris som blir mer eller mindre djupgående. Då 

människan ställs inför den egna dödligheten förändras hela livssituationen och nya behov kan 

uppstå. Mot bakgrund av detta är det angeläget att studera vilka slags behov som kan 

uppkomma hos kvinnor som drabbas av bröstcancer samt i hur stor utsträckning dessa behov 

uppmärksammas inom sjukvården. Allt fler människor söker sig till alternativa och 

komplementära behandlingsformer, inte minst cancerpatienter och det är därför även av 

intresse att undersöka vilken betydelse komplementär- och alternativmedicin kan ha för 

kvinnor med bröstcancer.  
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Syfte 

Syftet var att beskriva de psykosociala och existentiella behov som kan uppstå hos kvinnor 

med bröstcancer, samt få en uppfattning om i hur stor utsträckning bröstcancerpatienter 

upplever att dessa behov tillgodoses i sjukvården. Syftet var vidare att undersöka vilken 

betydelse komplementär och alternativ medicin har för denna patientgrupp.  

 

Frågeställningar 

- Vilka psykosociala och existentiella behov kan uppstå hos kvinnor med bröstcancer? 

- I hur stor utsträckning upplever bröstcancerpatienter att de egna psykosociala och 

existentiella behoven tillgodoses i sjukvården? 

- Vilken betydelse har komplementär och alternativ medicin för kvinnor med 

bröstcancer? 
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Metod 

Design 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie med hjälp av en innehållsanalys av 

de artiklar som ingick i studien. 

 

Urval av litteratur 

Litteratur till studien söktes manuellt och datoriserat vid högskolan Dalarnas bibliotek. Den 

datoriserade sökningen gjordes i databaserna Blackwell Synergy, EBSCO-host, ELIN, 

Elsevier, Pub Med och SweMed+. Sökorden som användes var: alternative, breast cancer, 

CAM, complementary, effect, efficacy, medicine, needs, therapy, treatment, alternativ,  

behandling, bröstcancer, KAM, komplementär, medicin och terapi. Sökorden användes i olika 

kombinationer och då sökningsresultatet blev för omfattande begränsades sökningen genom 

att ytterligare sökord kombinerades med de ursprungliga. De använda 

sökordskombinationerna presenteras i tabell 1 (bilaga 1). Där framkommer även antal 

referensuppslag, antal utvalda/beställda artiklar samt antal granskade och använda artiklar. 

 

Vid den datoriserade litteratursökningen lästes abstracten på de artiklar vars titel tycktes 

motsvara studiens syfte och frågeställningar. De artiklar som verkade vara av intresse skrevs 

ut i fulltext eller beställdes för att sedan läsas igenom i sin helhet. Fem artiklar beställdes då 

dessa inte gick att få ut i fulltext eller på grund av att tidskrifterna ej fanns att tillgå i 

biblioteket. Vid det första söktillfället togs 62 artiklar ut och efter att dessa lästs igenom 

valdes 29 ut som möjliga att ingå i studien. Av dessa 29 togs fyra artiklar bort då de inte helt 

svarade mot studiens syfte. Övriga 25 artiklar kom att ingå i studien då de alla efter 

granskningen uppfyllde kriterierna för inkludering. 

 

Den manuella sökningen gjordes genom att en del litteraturöversikter med dess referenslistor 

granskades för att få en god överblick över ämnet och få fram så relevanta referenser som 

möjligt till studien. En manuell sökning gjordes av en artikel på högskolan Dalarnas bibliotek 

eftersom tidskriften fanns att tillgå där, och artikeln behövde då inte beställas. Även 

innehållsförteckningarna till tidskriften Cancer Nursing, publicerade 2001-2004 gicks igenom 

manuellt då den ansågs vara en relevant tidskrift. 
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Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle bestå av studier genomförda med en 

kvantitativ eller kvalitativ metod samt ha ett vetenskapligt värde. Det vetenskapliga värdet 

mättes genom kvalitetsbedömning utifrån fyra olika granskningsmallar. Forsberg & 

Wengströms (2003) granskningsmallar för RCT-studier, kvasi-experimentella studier och 

studier med kvalitativ metod (bilaga 2-4) användes, samt en omarbetad version av Willman & 

Stoltz (2002) checklista för studier med kvantitativ metod (bilaga 5). Denna omarbetades för 

att passa de kvantitativa icke-experimentella studier, exempelvis deskriptiva studier vilka inte 

passade in på någon av de övriga mallarna. Genom dessa fyra olika bedömningsformulär 

täcktes alla de olika artiklarna in. För att en artikel skulle inkluderas i vår studie krävdes att 

den uppfyllde minst 70 % av den totala poängsumman vid granskningen. Studierna skulle 

även svara mot syftet och frågeställningarna. En studie fick dock ingå trots att 2 av 10 

personer i urvalsgruppen inte var bröstcancerpatienter. Studien bedömdes ändå som högst 

relevant för vårt syfte då den belyste en viktig aspekt av ämnet bröstcancerpatienters behov. 

Övriga inklusionskriterier var att studierna skulle vara publicerade 1997 eller senare för att 

eftersträva så aktuell forskning som möjligt. Detta tidsintervall valdes med hänsyn till en 

artikel från 1997 som ansågs betydelsefull för vår studie. Övriga artiklar var från 1998 och 

senare. Sökningarna begränsades till svensk och engelskspråkig litteratur. 

 

Avsikten med att inkludera både kvantitativa och kvalitativa artiklar till studien var att få en 

så bred beskrivning som möjligt utifrån vårt syfte eftersom dessa båda typerna av studier 

kompletterar varandra. De kvantitativa artiklarna ger en vidare och mer allmän bild av ämnet 

medan de kvalitativa studierna belyser de djupare upplevelserna då de studerar enskilda 

personer. Kravet var att samtliga studier i resultatet skulle vara primärkällor. Litteraturstudier 

och litteraturöversikter exkluderades därför från att ingå i studien och användes enbart till att 

granska referenser för att få uppslag till primärkällor för vår studie.  

 

Datainsamlingsmetod 

Artiklarna granskades i den grupp de indelades i utifrån design. I bedömningsmallen för 

randomiserade kontrollerade studier, så kallade RCT-studier (bilaga 2), värderades det 

vetenskapliga värdet genom att följande områden granskades: syfte med studien, design, 

inklusions- och exklusionskriterier, powerberäkning inför urval, antal i experiment- 

respektive kontrollgrupp, presentation av intervention(erna), beskrivning av mätmetoder 

inklusive dess reliabilitet och validitet, beskrivning av analys med bortfall samt beskrivning 

av resultatet och dess generaliserbarhet. Bedömningsmallen för kvasiexperimentella studier 
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(bilaga 3), innehöll liknande områden samt beskrivning av urvalsmetod. I bedömningen av de 

kvalitativa artiklarna (bilaga 4), granskades följande faktorer: syfte och metod, design, 

urvalskriterier och metod, beskrivning av undersökningsgrupp, metoder för datainsamling, 

metod för dataanalys, resultatbeskrivning, resultatets trovärdighet och metodologiska brister. 

Bedömningsmallen för de icke-experimentella studierna (bilaga 5), konstruerades utifrån 

Willman &Stoltz (2002), checklista för kvantitativa studier genom att de frågor som hörde till 

studier av experimentell karaktär togs bort. Frågor om intervention byttes till mätinstrument 

och några områden lades till: plats för studiens genomförande, inklusionskriterier, statistisk 

analys, slutsatser  samt klinisk relevans.   

 

Vid granskningen poängsattes artiklarna utifrån bedömningsformulären. Därefter skattades de 

procentuellt utifrån den maximala poängen och indelades i tre olika grupper efter 

kvalitetsvärde: grupp I står för hög kvalitet, grupp II för medelhög kvalitet och grupp III för 

lägre kvalitet. De olika procenttalen för respektive bedömning ses överskådligt i tabell 2 

nedan.  

 

Tabell 2. Andel i procent för kvalitetsbedömning I-III 

Andel i procent 
 

Bedömning 

90 – 100 % 
80 – 90 % 
70 – 80 % 

I 
II 
III 

 

Som framgår av tabell 2 krävdes 70 % av den totala poängsumman för att artiklarna skulle 

inkluderas i litteraturstudien. En redovisning av resultatet efter granskningen med antalet 

artiklar för respektive bedömning redovisas i tabell 3 nedan.  

 

Tabell 3. Redovisning av resultat: bedömning och antal artiklar 

Bedömning 
 

Antal 
artiklar 

Antal 
artiklar i 
procent 

I 
II 
III 

12 
9 
4 

48 % 
36 % 
16 % 

 



 16 

Som framgår av tabellen hade majoriteten (48 %) av artiklarna ett högt vetenskapligt värde 

med 90 % eller mer av maximal poäng vid granskningen. Det procentuella medelvärdet för 

studierna efter bedömningen var 87 % av den totala summan. En översikt av alla inkluderade 

studiers bedömning återfinns i tabellerna 4 och 5 av de artiklar som ingick i studiens resultat 

(se resultatdelen). Alla artiklarnas poängsumma samt motsvarande andel i procent finns 

beskriven i tabell 6 (bilaga 6).  

 

Kvalitetsbedömningen av materialet gjordes genom att författarna granskade hälften av 

artiklarna var och därefter läste varandras bedömningar. Av de 25 studier som kom att ingå i 

resultatet hade 11 av artiklarna en kvantitativ ansats och 14 var kvalitativa. Av de kvantitativa 

studierna var fyra RCT-studier, en var genomförd utifrån kvasiexperimentell metod och de 

resterande sex var av icke-experimentell karaktär. De artiklar som valdes att ingå i 

litteraturstudien innehöll vidare etablerade formulär, testmetoder och bedömningsskalor. De 

kvalitativa studier som valdes att ingå var av stor relevans för ämnet då de besvarade 

frågeställningarna klart och tydligt samt svarade mer djupgående mot syftet genom sin 

kvalitativa design. Därigenom bedömdes att en heltäckande bild utifrån frågeställningarna 

kunde uppnås såväl på bredden som på djupet. 

 

Analys och tolkning av data 

Den valda litteraturen analyserades genom en innehållsanalys för att reducera, skapa mening 

och till viss del tolka materialet. Målet med analysen var att skapa trovärdiga slutsatser som 

svarade mot studiens syfte och frågeställningar.  

 

De 25 artiklarna lästes noggrant igenom och översattes från engelska till svenska. Därefter 

bearbetades och analyserades litteraturen utifrån frågeställningarna. Materialet 

kategoriserades efter innehåll i olika teman/underrubriker till varje frågeställning. Varje tema 

strukturerades sedan vidare genom att belysa olika aspekter. 14 av artiklarna svarade på de två 

första frågeställningarna där olika teman framkom vilka belyste olika behov hos 

bröstcancerpatienter samt hur dessa tillgodosågs i vården. Till den sista frågeställningen 

användes de resterande 11 artiklarna, där olika teman framkom. Två av dessa artiklar 

användes även till den första frågeställningen då de förutom att behandla alternativa 

behandlingars betydelse även belyste bröstcancerpatienters behov. 
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En sammanställning av de artiklar som ligger till grund för studiens resultat presenteras i 

tabellerna 4 och 5 (se resultatet), där författare, nationalitet, årtal, design, population/urval, 

metod samt kvalitetsbedömning finns presenterade. 

 

Etiska aspekter 

Eftersom detta är en litteraturstudie innehållande redan publicerat, och därmed godkänt 

material, anses inget forskningsetiskt problem föreligga. Författarnas intentioner har varit att 

förhålla sig objektivt i sin tolkning av den valda litteraturen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

Resultat 

Resultatet inleds med två tabeller över de artiklar som ligger till grund för studiens resultat. 

Därefter presenteras resultatet utifrån frågeställningarna. 

 
Tabell 4. Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet. Studier som har 
undersökt behov hos bröstcancerpatienter samt hur dessa behov tillgodoses i vården. 
 
Författare 
(år) 

Nationalitet Design Urvals-
grupp 

Metod / 
Instrument 

Analys Kvalitet 

Arman & 
Rehnsfeldt 
(2002) 

Sverige Kvalitativ, 
fenomenologisk 

n = 4 
42-54 år 

Intervjuer, öppna 
frågor 

Kvalitativ, 
fenomenologisk 
analys 

II 

Brown et al 
(2000) 

Australien Kvalitativ, 
hermeneutisk, 
dialektisk 

n = 6 
 

Djupintervjuer, 
öppna frågor 

Colaizzi´s metod II 

Iwamitsu et 
al (2003) 

Japan Kvantitativ, icke-
experimentell 

n = 87  
 

Frågeformulär - 
POMS, CECS 

ANOVA III 

Koinberg et 
al (2002) 

Sverige Kvalitativ, 
deskriptiv 

n = 19 
40-82 år 
 

Semistrukturerade 
intervjuer utifrån 
intervjuguide 

Fenomenografisk 
analysmetod 

I 

Lacey M 
(2002) 

USA Kvalitativ, 
fenomenologisk, 
deskriptiv 

n = 12 Intervjuer 
38-68 år 

Colaizzi´s metod I 

Landmark 
& 
Strandmark 
(2002) 

Norge Kvalitativ n = 10 
39-69 å r 

Djupintervjuer 
 

Grounded theory I 

Lindop  & 
Cannon  
(2001) 

England Kvantitativ, icke-
experimentell 

n = 971  Frågeformulär 
med sju 
kategorier och 
likert -skala 

t-test I 

Lindop & 
Cannon 
(2001) 

England Kvalitativ n = 12 
26-58 år 
 

Djupintervjuer QSR*NUDIST II 

Lugton J 
(1997) 

Skottland Kvalitativ n = 35 Intervjuer, 12 
öppna frågor  

Grounded theory, 
Discourse analysis  

III 

Pennery & 
Mallet 
(2000) 

England Kvalitativ, 
deskriptiv 
tvärsnittsstudie 

n = 24 Semistrukturerade 
intervjuer med 
öppna och slutna 
frågor 

Induktiv analys I 

Raupach & 
Hiller 
(2002) 

Australien Kvantitativ, 
deskriptiv 
tvärsnittsstudie 

n = 217 
24-90 år 

Frågeformulär 
med 148 frågor 
(140 slutna och 8 
öppna frågor) 

Stata release 5 och 
6, chi²-test 

I 

Tuls 
Halstead & 
Hull (2001) 

USA Kvalitativ, 
explorativ 

n = 10 
45-70 år 

Två semi -
strukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor  

Grounded theory I 

Wilson et al 
(2000) 

USA Kvalitativ n = 128 
40-83 år 
 

Fokusgrupp, 
diskussion utifrån 
diskussionsguide 
med öppna frågor 

Tematisering I 

Ödling et al 
(2002) 

Sverige Kvalitativ, 
deskriptiv 

n = 31 
sjuksköter
skor, 21-
61 år 

Semistrukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

II 
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POMS=Profile of Mood States  
CECS= Courtauld Emotional Control Scale 
ANOVA = Analysis of Variance 
QSR*NUDIST = Qualitative Solutions and Research, Non-Numerical Unstructured Data Indexing Searching 
and Theorising 
 
 
Tabell 5. Sammanställning över artiklar som ligger till grund för resultatet. Studier som har 
undersökt effekter av alternativ och komplementär medicin hos bröstcancerpatienter. 
 
Författare 
(år) 

Nationalitet Design Urvals-
grupp 

Metod / Instrument  Analys Kvalitet 

Arman et al 
(2002) 

Sverige Kvalitativ, 
fenomenologisk 

n = 3 
42-54 år 

Semistrukturerade 
intervjuer efter 
frågeguide 

Fenomenologisk 
fallstudiemetod 

I 

Bakke et al 
(2002) 

USA Kvantitativ, icke-
experimentell 

n = 25 
 

Intervention, Image-Ca, 
POMS, WCC, SHSS.  

t-test, ANOVA  III 

Bredin 
(1999) 

England Kvalitativ, 
explorativ 

n = 3 
 

Intervention, Två 
semistrukturerade 
Djupintervjuer  

Guba & Lincoln 
Research methods 

II 

Canales & 
Geller 
(2003) 

USA Kvalitativ, 
explorativ 

n = 66 
30-85 år 

10 fokusgrupp- och 3 
intervjusessioner under 
9 mån. 

N*Vivo, QSR I 

Kinney et al 
(2003) 

USA Kvantitativ, 
deskriptiv 
tvärsnittsstudie 

n = 51 
38-78 år 

Intervention, BDI-II, 
FACT -B, FACIT-SP, 
PWS.  

t-test I 

Kolcaba & 
Fox (1999) 

USA Randomiserad, 
kontrollerad studie 

n = 53 
37-81 år 

Intervention, 
frågeformulär; RTCQ 
vid tre tillfällen, SAI 

SPSS II 

Moschèn et 
al (2001) 

Österrike Kvantitativ, icke-
experimentell 

n = 117 
 

FQCI, PUK, EORTC 
QLQ-C30, POMS.  

chi²-test, U-test II 

Samarel et 
al (1998) 

USA Randomiserad 
kontrollerad studie 

n = 31 
31-84 år 

Intervention, STAI, 
ABS, VAS-Pain 

SPSS/PC 6.1, 
MANCOVA  

III 

Shapiro et 
al (2003) 

USA Kvasi-experimentell, 
explorativ 

n = 63 
18-80 år 

Intervention, 
frågeformulär, POMS, 
BDI, PENN, STAI, 
FACIT-B, SCI, SOC.  

SAS PROC GLM II 

Targ & 
Levine 
(2002) 

USA Randomiserad 
kontrollerad studie 

n = 181 
26-78 år 

Intervention, FACIT, 
POMS, FACIT-Sp 
 

“intent-to-treat” 
model, t-test, 
MANOVA  

II 

Walker et al 
(1998) 

England Randomiserad 
kontrollerad studie 

n= 96 Intervention, EPQ-L, 
CECS, RSCL, GQOL, 
MRS, SCID, HADS  

SPSS MS, “intention-
to-treat”method, 
MANCOVA, 
RMANOVA, 
RMANCOVA, chi²-
test 

I 

 
FACIT = Functional Assessment of Chronic Illness Therapy 
POMS= Profile of Mood States 
MANOVA = Multiple Analysis of Variance 
FQCI = Freiburg Questionnaire for Coping with Illness 
PUK = Causal Attribution Questionnaire 
EORTC QLQ -C30 = European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life 
Questionnaire 
BDI-II = Beck Depression Inventory (2nd ed.)  
FACIT-B = Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Breast Cancer 
FACIT-SP = Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Spirituality 
PWS = Perceived Wellness Survey 
Image-Ca = Image-Cancer 
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WCC = The Ways of Coping Checklist 
SHSS = The Stanford Hypnotic Susceptibility Scale 
ANOVA = Analysis of Variance 
BDI = The Beck Depression Inventory 
PENN = The Penn State Worry Questionnaire 
STAI = The State-Trait Anxiety Inventory 
SCI = The Shapiro Control Inventory 
SOC = Sense of Coherence 
SAI = The State Anxiety Inventory 
RTCQ = Radiation Therapy Comfort Questionnaire  
ABS = The Affects Balance Scale 
VAS-Pain = Visual Analogue Scale -Pain 
MANCOVA = Multivariate analysis of covariance 
EPQ-L = Eysenck Personality Questionnaire-L-scale 
CECS = Cortauld Emotional Control Scale 
RSCL = Rotterdam Symptom Checklist 
GQOL = Global Self-rated Quality of Life 
MRS = Mood Rating Scale 
SCID = Structured Clinical Interview for Diagnosis DSM-III 
HADS = Hospital Anxiety and Depression Scale 
RMANOVA  = Repeated measures analysis of variance 
RMANCOVA = Repeated measures analysis of covariance 
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Psykosociala och existentiella behov hos bröstcancerpatienter 

De behov som kan uppstå hos kvinnor med bröstcancer kan indelas i tre huvudgrupper; behov 

av stöd, behov av information samt behov i kontakt med sjukvården. Dessa typer av behov 

inbegriper såväl psykosociala som existentiella behov. Huvudgrupperna har sedan delats in i 

mindre underrubriker för att tydliggöra typen av behov som framkommit i studierna. 

 

Behov av stöd 

Stödbehoven kan delas in i psykosocialt stöd och existentiellt stöd. 

 

Psykosocialt stöd 

Flera studier visade att kvinnor med bröstcancer var i stort behov av psykosocialt stöd, 

framförallt från familj och anhöriga (Wilson, Andersen, Meischke, 2000, Canales, Geller, 

2003, Tuls Halstead, Hull, 2001, Arman, Rehnsfeldt, 2002, Landmark, Strandmark, Wahl, 

2002, Lugton, 1997, Raupach, Hiller, 2002, Lindop, Cannon, 2001A). I några studier 

framkom också att bröstcancerpatienter hade behov av kontakter med andra kvinnor som 

överlevt bröstcancer (Wilson et al, 2000, Tuls Halstead, Hull, 2001, Landmark et al, 2002, 

Lugton, 1997, Raupach, Hiller, 2002).  

 

Av Landmarks studie, där tio kvinnor genomgick djupintervjuer, framgick att det 

psykosociala stödet påverkade kvinnornas förmåga att hantera sin livssituation med 

bröstcancer i positiv riktning medan bristande psykosocialt stöd hade motsatt effekt. Nära 

vänners förståelse och stöd hade en stark inverkan på kvinnornas kamp mot cancersjukdomen. 

Arbetskamraters stöd fyllde en stor funktion för att få kvinnorna att känna uppskattning i sitt 

arbete, vilket var betydelsefullt för dem (Landmark et al, 2002). Arman och Rehnsfeldt (2002) 

visade att behovet av stöd var viktigt för att kvinnorna skulle kunna leva ett så autentiskt liv 

som möjligt utifrån sina behov och önskningar, trots cancersjukdomen. Nära relationer var 

värdefulla då de medförde större acceptans och insikt i den nya fördjupade synen på livet och 

meningen med det. 

 

Det psykosociala stödet hade också betydelse för upprätthållandet och förändringen av 

identiteten. Psykosocialt stöd reducerade kvinnornas stress av bröstcancerdiagnosen då 

känslan av hot upplevdes mindre överväldigande. Stödet hjälpte också kvinnorna att bibehålla 

sin identitet eller anpassa sig efter de nya omständigheterna. Många uttryckte ett behov av att 

bli accepterad som den person de alltid varit, med dess olika roller och få bekräftelse av den 
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friska identiteten. Behovet av en vänskapskrets eller någon form av socialt nätverk var stort 

för kvinnorna då daglig kontakt med andra människor upplevdes mycket värdefullt (Lugton, 

1997). I en annan studie uttryckte några kvinnor ett behov av nätverk med människor runt sig 

för att kunna samtala och komma ifrån tankarna på sjukdomen (Koinberg, Holmberg, 

Fridlund, 2002). Lindop och Cannon (2001A) fann att kvinnor ibland ansåg familjen vara 

alltför medkännande vilket upplevdes jobbigt. För många kvinnor utgjorde barnen en viktig 

del i sammanhanget och sågs som något att oroa sig för men likväl som en källa till support 

och något värt att kämpa vidare för. I en annan undersökning uppgav kvinnor med 

bröstcancer att det var värdefullt att träffa andra som genomgått sjukdomen då det ingav en 

känsla av hopp. En kvinna uttryckte sig på följande sätt:  

 

”The most encouraging thing that happened to me after the surgery 

was a visit from a lady I knew quite well. She told me that she had 

breast cancer 25 years ago. I had no idea! At that point, I knew there 

was life after breast cancer”. 

(Wilson et al, 2000, s.672). 

 

Flertalet studier pekade på kvinnliga bröstcancerpatienters behov av emotionellt stöd (Lugton,  

1997, Lacey, 2002, Tuls Halstead, Hull, 2001, Landmark et al, 2002, Wilson et al, 2000, 

Brown, Koch, Webb, 2000, Pennery, Mallet, 2000). I Lugtons (1997) studie framgick att 

emotionellt stöd i form av uppskattning och kärlek gav kvinnorna en känsla av trygghet. 

Cancerpatienterna kände att de fick känslomässigt stöd när andra människor brydde sig om 

dem och fick dem att känna sig ”säkra på relationen” och detta stöd behövdes från vänner, 

arbetskamrater, släktingar och familjemedlemmar. Det var också viktigt för kvinnorna att få 

bekräftelse från make, vänner och andra bröstcancerpatienter att de såg normala ut med hjälp 

av bröstprotesen. En öppen och stödjande dialog mellan maken och kvinnan var betydelsefull 

för att stärka den sexuella identiteten (Lugton, 1997). Kvinnorna betonade den fysiska 

närheten som stödjande för dem (Landmark et al, 2002). 

 

 

Lugton (1997) visade i sin undersökning att bröstcancerpatienter behövde stöd i att möta 

känslor av ovisshet när de konfronterade sin egen dödlighet och då uppgavs familj, vänner 

eller personer som befunnit sig i samma situation som det viktigaste stödet. En kvinna säger 

om stödet från sin make: 
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”If I wanted to talk about even the blackest side of things, he was 

prepared to talk about that. I found that extremely helpful”. 

  (Lugton,  1997, s.1187). 

 

Existentiellt stöd 

Flera studier tog upp den andliga utvecklingsprocess det innebär att drabbas av cancer (Tuls 

Halstead, Hull, 2001, Arman, Rehnsfeldt, 2002, Wilson et al, 2000, Canales, Geller, 2003). I 

en undersökning gjord av Tuls Halstead och Hull (2001) studerades den andliga 

utvecklingsprocess som kvinnliga cancerpatienter går igenom. I studien framträdde olika 

slags behov under förändringsprocessens skiftande faser. I den första fasen försökte kvinnorna 

finna en mening med cancersjukdomen och de hade ett stort behov av att komma i kontakt 

med sitt inre. De flesta behövde vara nära familjen och i de fall där deras behov av stöd inte 

blev tillgodosett sökte sig kvinnorna exempelvis till stödgrupper och kyrkliga organisationer. 

I den andra fasen kom kvinnorna till insikt om mänsklighetens begränsningar och här ökade 

behovet av andlig support. Samtliga kvinnor i studien uttryckte en gudstro och de sökte efter 

andliga resurser för att öka känslan av att stå i kontakt med någonting större. Det andliga 

stödet var också betydelsefullt för att kunna uppbåda den inre styrka som krävdes för att 

kvinnorna skulle klara av att leva upp till rollförväntningar och krav i det vardagliga livet. 

Den tredje fasen handlade om att lära sig leva med osäkerhet. Nya dimensioner uppstod som 

handlade om att omvärdera meningen med cancersjukdomen, att identifiera andligt växande, 

att göra andra prioriteringar och att ställa sig inför tanken på ett möjligt återfall. I studien av 

Wilson et al (2000) studie framgick att vissa bröstcancerpatienters förlitan till andlig eller 

religiös tro fungerade som en värdefull copingstrategi.  

 

Kvinnliga bröstcancerpatienter upplevde en ökad medvetenhet kring relationen mellan liv och 

död. De blev mer öppna inför skönheten och det essentiella i livet vilket ökade behovet av att 

leva sitt liv i enlighet med de egna värdena. Dessa kvinnor kände en vilja att fullborda egna 

behov och önskningar (Arman, Rehnsfeldt, 2002, Canales, Geller, 2003).  

 

”Well you definitely appreciate life more and you definitely don´t take 

it for granted…like just going for a walk on the beach, you just take in 

every little moment, you know, you do, you  

appreciate it more, not like before, where you didn´t realize what life 

was really about, and now you do”   (Canales, Geller, 2003, s.15). 
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Behov av information  

Flertalet studier visar det stora behovet av information som fanns hos kvinnor med 

bröstcancer (Brown et al, 2000, Wilson et al, 2000, Lindop , Cannon, 2001A, Landmark et al, 

2002, Koinberg et al, 2002, Raupach, Hiller, 2002, Lacey, 2002). De största behoven gällde 

hur återinsjuknande kan upptäckas, chanserna att bli botad och risken för familjemedlemmar 

att drabbas av bröstcancer (Raupach, Hiller, 2002, Brown et al, 2000). Andra 

informationsbehov gällde (i fallande skala) olika slags antiöstrogenpreparat, sjukdomens 

påverkan på familjen, besvär i armar och lymfödem, instanser som kan erbjuda stöd, fysiskt 

utseende efter operation, komplementära- och alternativa behandlingar, hormonbehandlingar 

och menopaus, proteser, sexualitet och relationer samt bröstrekonstruktion. Kvinnor med 

bröstcancer var i behov av denna information såväl vid sjukdomsdiagnosen som en tid efter. 

Endast informationsbehovet kring sexualitet och relationer sjönk med tiden. Studien visar 

kvinnor över 69 år uttryckte ett lägre behov inom vissa frågor jämfört med kvinnor mellan 50 

och 69 år. Dessa områden var sexualitet och relationer, bröstrekonstruktion, 

hormonbehandling och menopaus samt fysiskt utseende. Kvinnor under 50 år rapporterade ett 

större behov av information kring komplementära- och alternativa behandlingsformer, 

hormonbehandling och menopaus, sexualitet och relationer samt bröstrekonstruktion jämfört 

med äldre kvinnor. I en annan undersökning framgick att behovet av information var större i 

åldersgruppen 20-45 år jämfört med kvinnor över 54 år (Lindop, Cannon, 2001A).  

 

Önskemål kring hur information bör ges skiljde sig åt mellan bröstcancerpatienter (Brown et 

al, 2000, Koinberg et al, 2002). I några studier uttryckte kvinnliga bröstcancerpatienter ett 

behov av att få lite information åt gången då det var svårt att ta in allt på en gång, särskilt just 

efter cancerbeskedet (Koinberg et al, 2002, Brown et al, 2000). En kvinna beskriver hur hon 

kände sig då hon fick beskedet att hon hade bröstcancer:  

 

”I want to go home, I just don´t want to be here any more, I think 

you´ve got to come to terms with the fact that, OK, I have got cancer 

now, have your cry, yell and scream and Why me? And kick the walls 

and all that sort of thing…When you´re trying to deal with the fact 

that you´ve got cancer, you can´t take in all the other information as 

well. You can only deal with one thing at a time”.  

(Brown et al, 2000, s.720) 
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Andra efterfrågade möjligheter att själva styra informationen genom att kunna kontakta någon 

och ställa frågor när de kände att de hade behov av det (Koinberg et al, 2002). Några studier 

visade att kvinnor med bröstcancer efterfrågade en tydlig och ärlig information (Landmark et 

al, 2002, Brown et al, 2000). Enligt Wilson et al (2000) var behovet av information lika stort 

hos kvinnor med bröstcancer oavsett vilket stadium av sjukdomen de befann sig på.  

 

Behov av kontinuitet i vården 

I flera studier framkom betydelsen för bröstcancerpatienter att ha en god relation med 

vårdgivaren (Wilson et al, 2000, Pennery, Mallet, 2000, Landmark et al, 2002, Koinberg et al, 

2002). Koinberg et al (2002) visade i sin studie vikten av kontinuitet i vården. Patienterna 

uppgav att det var värdefullt att få träffa en sjuksköterska de redan kände. Andra uttryckte ett 

behov av att ha en läkare de kunde lita på och ha förtroende för. 

  

I en studie av Ödling et al (2002) intervjuades 31 sjuksköterskor om sin syn på 

bröstcancerpatienters behov av stöd. Nästan alla sjuksköterskor var eniga om att behovet att få 

samtala var det mest framträdande hos denna patientgrupp. Genom att få tala med någon 

kunde kvinnorna känna stöd. En sjuksköterska uttalar sig kring detta: 

 

”They have a great need for support, in the sense that you have time 

to talk with them and can just take time to be with them”.  

(sid.80) 

 

Många av sjuksköterskorna trodde att behovet att prata uppstod som en följd av att sjukdomen 

upplevdes skrämmande, att tankarna kretsade kring osäkerhet inför framtiden och en hotande 

känsla av risk för stympning. Sjuksköterskorna upplevde att yngre kvinnor med små barn var 

i särkilt behov av att få tala med någon. De ansåg att det var värdefullt att lära känna 

patienterna och bygga upp en god relation redan på ett tidigt stadium för att skapa möjligheter 

till djupare samtal med kvinnorna. Sjuksköterskorna kände att det ofta var tillräckligt att bara 

vara närvarande för att patienterna skulle känna trygghet. Behovet av att ha någon att tala med 

uppgavs vara särskilt stort nattetid då det var vanligt att cancerpatienterna uttryckte oro när 

tankarna kretsade kring familjen och framtiden (Ödling et al, 2002).  

 

Kvinnor med bröstcancer hade behov av att bli sedda, uppmärksammade och lyssnade på i 

kontakten med sjukvården (Landmark et al, 2002, Koinberg et al, 2002, Lacey, 2002, Wilson, 
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et al, 2002). Enligt Landmark et al (2002) var dessa behov centrala både i den pre- och 

postoperativa fasen i samband med bröstcanceroperation. Kvinnorna uppgav vikten av ett 

individuellt tillmötesgående i vården där en meningsfull dialog kunde få dem att känna ett 

socialt stöd. Kvinnornas upplevelser av förtroende och trygghet gjorde att de kände social 

support.  

 

Bröstcancerpatienters upplevelser av i hur stor utsträckning de psykosociala och 

existentiella behoven tillgodoses i sjukvården 

  

Behov av stöd 

Bröstcancerpatienters upplevelser av stöd från sjukvården kan indelas i psykosocialt stöd och 

existentiellt stöd. 

 

Psykosocialt stöd 

Många bröstcancerpatienter efterfrågade mer känslomässigt stöd i vården (Wilson et al, 2000, 

Pennery, Mallet, 2000, Landmark et al, 2002). I Pennery och Mallet´s (2000) studie framkom 

att hela 79 % av bröstcancerpatienterna tyckte att det kändes obehagligt att framföra något 

känslomässigt bekymmer vid sitt rutinbesök. Enligt Wilson et al (2000) var kvinnliga 

bröstcancerpatienter i behov av mer känslomässigt stöd efter att de fått diagnosen oavsett 

vilket stadium av sjukdomen de befann sig på. En allmän efterfrågan på emotionellt stöd 

framkom också i studien. En kvinna uttryckte hur hon önskade att hennes läkare varit mer 

engagerad i hennes känslomässiga hälsa: 

 

”It would be nice if the doctor asked how you were doing emotionally. 

I mean, they ask are you vomiting, is your hair falling out, are you 

getting bladder infections. It would be nice if they asked if I was 

getting the support I need”.  

 (Wilson et al, 2000, s.673). 

 

En annan studie visade att bröstcancerpatienter generellt sett var nöjda med det emotionella 

stödet de fick från sjukhuset. Cancerspecialisten och kirurgen uppgavs vara de viktigaste 

källorna till stöd följt av allmänläkaren, psykiatrikern, psykologen och sjuksköterskan.  

Kvinnor under 50 år uppgav också att de fick stöd från alternativa- och komplementära 
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terapeuter i större utsträckning jämfört med kvinnor mellan 50 och 69 år (Raupach, Hiller, 

2002). 

 

Existentiellt stöd 

I studien gjord av Tuls Halstead och Hull (2001) uppgav endast två av tio bröstcancerpatienter 

att de erbjöds andlig omvårdnad av sina vårdgivare. Då vårdgivarna var lyhörda för de andliga 

behoven upplevde kvinnorna att de fick detta stöd i vården. Kvinnorna fick annars söka andlig 

vård på egen hand. Patienterna i undersökningen efterfrågade mer känslighet för individuella 

behov just för att kunna få andligt stöd och därigenom erhålla den styrka som krävs för att 

kunna leva sitt liv trots cancersjukdomen. 

 

Behov av information 

Enligt några studier var den viktigaste informationskällan för bröstcancerpatienter deras 

kirurg. Andra vanliga källor till information om sjukdomen var allmänläkaren, Internet, 

böcker eller annan skriftlig information (Brown et al, 2000, Raupach, Hiller, 2002). I studien 

av Raupach och Hiller (2002) upplevde vissa kvinnor att det gavs mycket information i 

början, efter att de fått diagnosen samt i anslutning till operation men däremellan fanns ingen 

information att tillgå, vilket patienterna hade behövt. Den första tiden efter behandling samt 

mellan återbesöken upplevdes av många kvinnor som svår då de hade mycket funderingar och 

frågor.  Av studien framkom att 13% fick information kring upptäckt av återinsjuknande, 32% 

om möjligheterna att bli frisk samt 12% om risken för familjen att få bröstcancer. Enligt 

studien av Brown et al, (2000) önskade några kvinnor att få information på ett lugnande och 

positivt sätt. De flesta kvinnor i studien ansåg att deras kirurg hade en betydande roll i att 

minska oro och inge en känsla av tillit i den givna informationen.  

 

Behov av kontinuitet och samspel med vårdgivare 

Enligt flera studier var behovet av kontinuitet i sjukvården stort för patienter med bröstcancer 

(Landmark et al, 2002, Koinberg et al 2002, Lacey, 2002, Pennery, Mallet, 2000). Bristande 

kontinuitet uppgavs vara ett återkommande problem (Landmark et al, 2002, Pennery, Mallet, 

2000). Pennery och Mallet (2000) fann i sin studie att hela 92% av bröstcancerpatienterna 

ansåg att kontinuiteten i sjukvården var oacceptabel. Kvinnorna tyckte det var viktigt med 

kontinuitet i läkarkontakten för att de skulle känna sig som en individ, en person och inte bara 

en siffra. Det ansågs betydelsefullt att läkaren kände till individens bakgrund och var insatt i 

det medicinska tillståndet (Pennery, Mallet, 2000). Enligt studien av Landmark et al (2002) 
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uppgav patienterna att det var viktigt att ha engagerad vårdpersonal som kände dem och höll 

sig informerade om deras tillstånd. Flera kvinnor i studien uttryckte bristen på kontinuitet 

bland läkarna som en smärtsam erfarenhet. En kvinna säger: 

 

”When I came for my check-up I had loads of questions, but then 

another doctor turned up. It was such a disappointment, it was so 

hurtful”.  

(Landmark et al, 2002, s.221). 

 

Att ha många olika läkare försvårade kvinnornas förmåga att hantera sin sjukdom och de 

uttryckte behov av kontinuitet och individuellt stöd (Landmark et al, 2002). Lacey (2002) 

undersökte bröstcancerpatienters upplevelser av stöd i beslutsfattande under sjukdoms-

förloppet. Där framkom att många upplevde att sjuksköterskor var otillgängliga eller 

oengagerade. Kvinnorna tyckte inte att sjuksköterskorna var delaktiga i beslutsfattande/valet 

av behandling utan uppgav att de endast hade sporadisk kontakt med dem. 

 

I en studie om bröstcancerpatienters upplevelser av rutinuppföljning uppgav hälften av de 

tillfrågade att de var nöjda med läkarens bemötande medan den andra hälften hade blandade 

åsikter. I samma undersökning framgick att 75% av patienterna ansåg att den avsatta 

läkartiden var för kort och att de kände sig jäktade under konsultationen. En typisk 

kommentar var: 

 

”You get the feeling that they haven´t got time for small talk, you have 

to get in there quickly before they nip off 

(Pennery, Mallet,  2000, s.141).  

 

I undersökningen av Wilson et al (2000) uppgav många patienter att förhållandet med 

vårdgivaren var som bäst när patienterna kunde träffa vårdgivaren med kort varsel för att ta 

upp medicinska problem, när de litade på vårdgivaren, när vårdgivaren lyssnade på dem och 

när de kände att de hade ömsesidig respekt. Ett flertal deltagare uppgav att ett bristfälligt 

samspel med vårdgivaren gjorde det svårare att hantera sjukdomen. Problemen inkluderade 

lång väntan på provsvar, dålig kommunikation med vårdgivaren och känslan av att bli 

ignorerad. Bröstcancerpatienterna efterfrågade sätt att förbättra kommunikationen mellan 

patienter och vårdgivare.  
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Betydelsen av komplementära och alternativa behandlingar hos bröstcancer patienter 

De komplementär- och alternativmedicinska behandlingar som bröstcancerpatienter enligt 

studier visat sig använda kan med hänvisning till introduktionen (s.5) anses tillhöra terapier 

för kropp och själ samt kroppsbaserade metoder. Dessa indelas i följande fyra huvudgrupper 

utifrån studiernas resultat; 

- Antroposofisk vård 

- Guided Imagery  

- Mind-Body-Spirit Programs  

- Therapeutic Touch och massage.  

Den generella betydelsen av komplementära och alternativa behandlingar presenteras 

inledningsvis. Här ges en förklaring till de olika begrepp och behandlingsmetoder som 

kommer att tas upp. 

 

Begreppsdefinition 

Antroposofisk medicin = Har den naturvetenskapliga medicinen som grund men använder 

naturmediciner, konstnärliga terapier, massage, bad och diet som ett komplement till 

skolmedicinen. Stor vikt läggs vid den vårdande relationen mellan vårdare och patient. 

Behandlingarna är mångdimensionella genom att de utgår från sambandet mellan kropp, själ 

och ande samt den livssituation som människan befinner sig i (Arman, Rehnsfeldt & Hamrin, 

2002). 

Visualisation/Imagery = ”Att genom sin föreställningsförmåga skapa positiva och önskvärda 

förändringar i en persons liv genom inre bilder” (Ryman & Rankin-Box, 2001, s.251).  

Guided Imagery= Behandling där guidade visualiseringsövningar ges i grupp eller individuellt 

av en ledare eller genom att deltagarna får lyssna på ett kassettband regelbundet (Ryman & 

Rankin-Box, 2001). 

Hypnotic-guided imagery = Djupare ledd behandlingsform av en ledare där visualiseringen 

sker utifrån ett hypnostillstånd. 

Hypnos = Att medvetet använda det naturliga transtillståndet hos människan som beskrivs 

som ett förändrat tillstånd av medvetenhet, där det medvetna sinnet förbinds med det 

omedvetna, för att öka känslan av hälsa och välbefinnande (Rankin-Box, 2001).  
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Mind-Body-Spirit Programs = Olika behandlingar som syftar till att skapa balans mellan 

sinne, kropp och själ. Behandlingarna kan bestå av dans/rörelseterapi, diskussionsgrupper, 

meditation, guided imagery, skriv- och målningsövningar samt avslappningsövningar (Targ & 

Levine, 2002) 

Mind, Body, and Spirit Self-Empowerment Program (MBSSP) = Ett behandlingsprogram som 

syftar till att integrera och skapa balans mellan sinne, kropp och själ. Programmet varar under 

12 veckor och innehåller en tre timmar lång undervisningssession per vecka i ”mind, body, 

and spirit education” där fokuserings- och avslappningstekniker lärs ut som stressreducering 

samt guided imagery. Deltagarna lär sig även meditation och drömtydning samt uppmanas att 

praktisera minst 45 minuter dagligen de övningar de fått lära sig. Programmet kombinerar 

österländska och västerländska filosofier med teorier från mysticismen och nutidens 

psykologi (Kinney, Rodgers, Nash, Bray, 2003).  

Mindfulness-Based Sress Reduction (MBSR) = En sex veckors behandling som innehåller två 

timmars träning i veckan av olika meditationstekniker; sittande meditation, kroppsrörelse; 

”Body Scan”, och ”Hatha Yoga” för att öka kroppsmedvetenheten samt balansera och stärka 

muskler och skelett (Shapiro, Bootzin, Figueredo, Lopez, Schwartz, 2003).  

Therapeutic Touch (TT) = ”En energimässig interaktion mellan två eller flera personer, med 

syfte att återskapa balans i energifältet för att främja avslappning och smärtlindring samt 

aktivera självhealing” (s.267). Behandlingen sker genom att utövaren placerar sina händer 

nära patientens kropp och försiktigt förflyttar dem över kroppen. Syftet är att identifiera 

subtila förändringar i kroppens energifält. Sedan fokuserar utövaren på specifika ställen på 

kroppen samtidigt som händerna hålls där, i syfte att återställa energibalansen (Sayre-Adams, 

2001). 

Therapeutic massage= Att medvetet ge en annan person beröring genom rytmiska rörelser på 

kroppen. Beröringen anpassas efter patientens behov och kan vara kraftig eller försiktig 

(Horrigan, 2001).  

 

Generell betydelse av komplementära och alternativa behandlingar hos bröstcancerpatienter 

Komplementära behandlingar har visat sig tillgodose ett psykologiskt behov hos 

bröstcancerpatienterna samt hjälpt dem att nå ett accepterande av sin sjukdom (Arman et al, 

2002, Moschén et al, 2001). Enligt ett flertal studier har KAM visat sig ha betydande effekter 

på psykologiska symtom så som depression och oro/ångest (Moschén et al, 2001, Walker, 
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Ogston, Heys, Ah-See, Miller, Hutcheon, Sarkar, Eremin, 1999, Bakke, Purtzer, Newton, 

2002, Kolbaca, Fox, 1999, Kinney et al, 2002, Targ, Levine, 2002, Samarel, Fawcett, Davis, 

Ryan, 1998, Bredin, 1999). Resultat har visat att KAM gav användarna en känsla av att själv 

vara aktiva i sin sjukdom samt att inte ha lämnat något oprövat, vilket upplevdes som mycket 

positivt (Arman et al, 2002, Moschén, Kemmler, Schweigkofler, Holzner, Dünser, Richter, 

Fleischhacker, Sperner-Unterweger, 2001, Canales, Geller, 2003). Användare av KAM 

utvecklade en mer aktivt problemlösande copingstil i att hantera sjukdomen jämfört med icke-

användare (Moschén et al, 2001, Bakke et al, 2002). De som använde ett större antal 

alternativa terapier (fler än tre) tenderade dock att ta sig an en mer depressiv copingstil samt 

uppgav högre känslomässig stress jämfört med de som nyttjade färre än tre terapier (Moschén 

et al, 2001).  

 

Betydelsen av antroposofisk vård 

Betydelsen av antroposofisk vård undersöktes i en svensk intervjustudie. Kvinnorna upplevde 

att den antroposofiska vården gav dem en känsla av trygghet och tilltro till sig själva vilket 

ökade viljan att leva vidare. Miljön på kliniken upplevdes som stärkande liksom de 

konstnärliga terapierna. De kände ett större engagemang från vårdpersonalen vid den 

antroposofiska kliniken jämfört med andra vårdinstanser. Möten med vårdpersonalen, samt 

med andra patienter upplevdes som mycket läkande och gav kvinnorna en känsla av trygghet. 

Dock upplevde kvinnorna en brist på kontinuitet i vården där de uttryckte en önskan att bli 

vårdad av färre personer för att därmed kunna skapa närmare relationer till dem. Kvinnorna 

upplevde trots det att de gavs utrymme och fick stöd i att tala om de stora livsfrågorna. Detta 

var betydelsefullt för bearbetningen av de känslor som väcktes i samband med 

cancerdiagnosen och hjälpte patienterna att acceptera sin sjukdom. Upplevelsen av helhet och 

skönhet gav näring åt de existentiella behoven: 

 

”Jaa, sen har jag, innan AK (Antroposofiska kliniken, förf. anm.), 

man söker, man söker, man funderar över andligheten, över döden 

och stora frågor och där fanns en atmosfär, en andlig atmosfär, och 

det kändes jättebra”  

(Arman et al, 2002, s.7). 
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Effekter av Guided Imagery  

Flera studier har visat att Guided Imagery är betydelsefull som komplementär behandling vid 

symtom som oro/ångest (Walker et al, 1999, Kolbaca, Fox, 1999) och depression (Walker et 

al, 1999, Bakke et al, 2002) hos bröstcancerpatienter. Behandlingarna ledde även till att 

kvinnorna skattade sin livskvalitet och sitt välbefinnande högre (Walker et al, 1999,  Kolbaca, 

Fox, 1999). 

 

En randomiserad kontrollerad studie visade att Guided Imagery och avslappning som 

komplement till sedvanlig cellgiftsbehandling hade betydande psykologisk effekt. Kvinnorna 

som genomgick dessa behandlingar kände sig mer avslappnade och lättare till sinnet samt 

hade färre psykologiska symtom som oro/ångest och depression jämfört med de som bara fick 

cellgiftsbehandling. De skattade även sin livskvalitet högre än kontrollgruppen. Skillnaderna 

mellan grupperna var dock inte signifikanta. Vid en jämförelse mellan de båda grupperna 

framkom även att interventionen hade effekt på kvinnornas förmåga att hantera sina känslor. 

Kvinnorna som genomförde behandlingarna var mindre benägna att undertrycka sina känslor, 

i synnerhet sorg. Detta var allra tydligast hos de kvinnor som utförde avslappnings- och 

visualiseringsövningarna dagligen (Walker et al, 1999).  

 

Effekterna av Guided Imagery när det gäller välbefinnandet hos bröstcancerpatienter i tidigt 

sjukdomsstadium undersöktes i en randomiserad, kontrollerad studie. Deltagarna fick lyssna 

på ett Guided Imagery ljudband en gång per dag under den period då de genomgick 

strålningsbehandling. Välbefinnandet mättes vid tre tillfällen; innan strålbehandling inleddes, 

tre veckor senare, samt tre veckor efter att strålbehandlingen avslutats. Behandlingsgruppen 

uppvisade signifikant högre välbefinnande vid  alla tre mätningarna jämfört med 

kontrollgruppen (p=0.05). Effekten av Guided Imagery var särskilt framträdande under de 

första tre veckorna av behandlingen (Kolbaca, Fox, 1999). 

 

Hypnotic-guided imagery 

Hypnotic-guided Imagery har visat sig vara effektiv när det gäller depression hos 

bröstcancerpatienter. I en studie där 25 patienter fullföljde ett 8-veckors träningsprogram 

framkom en signifikant ökad förbättring av depressionssymtom enligt POMS-test (p<0.04). 
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De andra variablerna i POMS-testet uppnådde inte statistisk signifikans trots att variabeln för 

förvirring (p<0.03) samt den sammanlagda förändringen i känslomässig avvikelse (Total 

Mood Disturbance) (p<0.06), mellan inledningen och efter 8 veckors behandling, var lägre. 

Dessa förändringar var även bibehållna vid en tre månaders uppföljning. Två skalor som 

mättes genom Ways of coping checklist (WCC) visade också en signifikant ökning; Positive 

reappraisal scale (RPS) (p<0.03) mellan inledningen och efter 8 veckors åtgärd och 

Responsibility scale (RS) (p<0.04) mellan inledningen och tremånadersuppföljningen. RPS 

beskriver förmågan att skapa positiv mening genom att fokusera på det personliga växandet 

och RS beskriver erkännandet av det egna ansvaret för problemen genom att aktivt försöka 

lösa situationen (Bakke et al, 2002). 

 

Effekter av Mind-Body-Spirit Programs 

Mind-Body-Spirit Programs har visat sig vara effektiva för bröstcancerpatienter som ett stöd i 

att uppnå en förbättrad livskvalitet, uppleva stressminskning samt nå ett högre välbefinnande 

trots cancersjukdom (Kinney et al, 2003, Shapiro et al, 2003, Targ, Levine, 2002).  

 

Mind, Body and Spirit Self-Empowerment Program (MBSSP) 

En studie visade att deltagarna i ett ”Mind, Body and Spirit Self-Empowerment Program” 

(MBSSP) skattade sig signifikant bättre på alla fyra mätningar som gjordes efter programmet 

jämfört med innan, när det gällde depression, generell livskvalitet, spirituellt välbefinnande, 

och upplevt välmående (p<0.01). Den största ökningen var i upplevd livskvalitet. Störst 

minskning efter programmet uppvisade deltagarna som hade två eller färre år från 

diagnostillfället, i skalan för depression (Kinney et al, 2002). 

 

En randomiserad kontrollerad studie utvärderade effekterna av en ”mind-body and spirit 

group” där deltagarna fick lära sig att använda meditation, affirmation och visualisering samt  

delta i en stödgrupp. En kontrollgrupp erhöll istället stöd genom en traditionell kognitiv-

beteendemetod. Resultatet visade att deltagarna i KAM-gruppen upplevde en signifikant 

förbättrad livskvalitet (p=0.008), minskad depression (p=0.004), minskad oro/ångest 

(p=0.0003) och ökat andligt välbefinnande (p=0.002) efter den 12 veckor långa behandlingen.  

Ju sämre deltagarna i interventionsgruppen mådde inledningsvis desto bättre resultat 
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uppmättes när det gällde livskvalitet efter behandlingen. Kontrollgruppen visade också en 

signifikant minskning i depression och oro/ångest och en signifikant ökning när det gällde 

upplevd livskvalitet och andligt välbefinnande men endast interventionsgruppen uppvisade 

ökade värden i andlig integrering (embracing life, spiritual practice, spiritual growth) 

(p=0.001) vilket även var signifikant mellan grupperna (p=0.003). Värdena i andlig 

integrering var också starkt korrelerade med variablerna livskvalitet och ökat välbefinnande. 

Interventionsgruppen uppvisade även minskade värden när det gällde generell emotionell 

stress (p<0.004) och undvikande beteende (p=0.01) medan kontrollgruppen visade signifikant 

minskning i förvirring och när det gällde känslor av hjälplöshet/hopplöshet (p=0.01). I slutet 

av behandlingen visade sig deltagarna i interventionsgruppen uppleva en högre 

tillfredsställelse med vården och den behandling de fick, samt hade färre avhopp jämfört med 

kontrollgruppen (Targ, Levine, 2002).  

 

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) 

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), visade sig enligt en amerikansk studie ha 

effekter på sömnbesvär orsakade av stress hos bröstcancerpatienter. Deltagarnas sömnkvalitet 

samt sömneffektivitet mättes genom att kvinnorna fick skatta sin sömnkvalitet och hur 

utvilade de kände sig i en sömndagbok dagligen en vecka före behandlingen startade fram till 

en vecka efter att den avslutats. MBSR gavs under två timmar, en gång i veckan, under sex 

veckor, där deltagarna fick lära sig olika meditationstekniker att utföra själva dagligen. En 

kontrollgrupp fick fritt välja avslappningsmetod att utföra varje vecka, vilket kunde vara att 

motionera, ta ett varmt bad eller tala med en vän. Användandet av MBSR gav signifikant 

förbättring när den dagliga sömnkvaliteten mättes. I genomsnitt utförde deltagarna MBSR 5 

minuter dagligen och de deltagare som uppgav att de använde sig av MBSR-träning i större 

utsträckning förbättrade sin sömnkvalitet signifikant mer än de som tränade mindre. 

Sömneffektiviteten var däremot inte signifikant relaterad till mängden mindfulness-övning 

(Shapiro et al, 2003). 

 

Effekter av Therapeutic Touch (TT) och massage 

I en randomiserad kontrollerad studie undersöktes effekterna av Therapeutic Touch (TT) och 

stödsamtal när det gällde pre- och postoperativ oro/ångest, sinnesstämning och smärta hos 

bröstcancerpatienter. Behandlingen innebar 10 minuter TT och 20 minuters stödsamtal vid ett 
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tillfälle 1-7 dagar före operation samt ett tillfälle 1-7 dagar efter operationen. Kontrollgruppen 

fick en behandling av 10 minuters tystnad och 20 minuters stödsamtal. Studien visade att 

kvinnorna som fick behandling med Therapeutic Touch och samtalsstöd uppvisade statistiskt 

signifikant lägre preoperativ oro/ångest än kvinnorna i kontrollgruppen (p=0.008). Inga 

skillnader påträffades dock när det gällde preoperativ sinnesstämning samt för några 

postoperativa mätningar. Båda grupperna skattade hög sinnesstämning och låg smärtintensitet 

vid alla mätningarna (Samarel et al, 1998).   

 

I en kvalitativ studie undersöktes betydelsen av terapeutisk massage för bröstcanceropererade 

kvinnors upplevelser av bröstförlust genom djupintervjuer.  Behandlingen innefattade även 

samtal genom aktivt lyssnande. Tre kvinnor intervjuades och samtliga upplevde massagen 

som positiv och betydelsefull för deras kroppsuppfattning. Två av kvinnorna upplevde att 

massagen hjälpte dem fysiskt genom att minska obehag i armarna från lymfödem efter 

operationen. Alla tre beskrev hur massagen hjälpte dem att slappna av, vilket var av stor 

betydelse för att hantera situationen med den förändrade kroppen. Två av kvinnorna beskrev 

att de sov bättre på nätterna av massagen. Massagen var betydelsefull då beröringen hjälpte 

kvinnorna våga närma sig och acceptera sina nya kroppar och våga visa dem för andra. Även 

tillbakahållna känslominnen kom upp till ytan genom massagen vilket upplevdes som viktigt 

hos en av kvinnorna då det hjälpte henne hantera och bearbeta känslor av sorg över sin 

cancersjukdom. Det upplevdes också värdefullt att få prata om sina känslor och upplevelser i 

anknytning till massagen som ett led i accepterandet av den nya kroppen. 

 

”Oh yes I`m feeling better because I suppose I´m coping with it better, 

accepting it I suppose that´s all you can do”      

(Bredin, 1999, s.1118).  
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Diskussion 

 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva de psykosociala och existentiella behov som 

kan uppstå hos kvinnor med bröstcancer samt i hur stor utsträckning bröstcancerpatienterna 

upplever att dessa behov tillgodoses i vården. Dessutom var syftet att få en uppfattning om 

betydelsen av komplementär och alternativ medicin för bröstcancerdrabbade kvinnor. 

 

Resultaten visar att en mängd psykosociala och andliga behov uppstår hos kvinnor med 

bröstcancer. De behov som framkom var olika slags behov av stöd, behov av information 

samt behov i kontakter med sjukvården. Patienterna hade ett stort behov av psykosocialt stöd 

främst från familj och närstående och att träffa andra som haft bröstcancer uppgavs också vara 

värdefullt för många patienter. Kvinnor som fått diagnosen bröstcancer gick igenom en andlig 

utvecklingsprocess och andlig eller religiös tro var för många kvinnor ett sätt att bemästra 

situationen.  De uttryckte även ett behov av psykosocialt och existentiellt stöd i samband med 

sjukvårdskontakter och många kvinnor upplevde att stödet var bristfälligt när det gällde dessa 

behov. Bröstcancerpatienter hade stora behov av information framförallt kring återfall i 

sjukdomen, möjligheter till bot samt risk för familjmedlemmar att drabbas. Trots det stora 

informationsbehovet tillgodosågs det inte alltid i vården. Många patienter uppgav betydelsen 

av kontinuitet i vården genom att få träffa samma vårdpersonal som var insatt i deras 

situation. Samspel med vårdgivaren i form av kommunikation och bemötande var ett annat 

viktigt behov vilket ibland upplevdes som bristfälligt.  

 

De komplementär- och alternativmedicinska behandlingarna visade sig vara mycket 

betydelsefulla då de i stor utsträckning tillgodosåg de psykosociala och existentiella behoven 

hos bröstcancerpatienterna. Behandlingarna minskade de psykiska symtomen som oro, ångest 

och depression avsevärt hos kvinnorna. Den egna copingförmågan stärktes då behandlingarna 

fick dem att känna sig aktiva i sjukdomen. Behandlingarna hjälpte också patienterna att 

hantera och bearbeta känslor förknippade med cancerdiagnosen samt nå ett accepterande av 

sin sjukdom. Kontinuiteten i vården upplevdes dock ibland som bristfällig. 
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Resultatdiskussion 

Psykosocialt stöd 

Att få en cancerdiagnos framkallar en mängd starka känslor och reaktioner hos den som 

drabbas (Holmberg, Rydén, 2002, Cullberg, 2000, Landmark, Wahl, 2002, Kovero, Tykkä, 

2002, Iwamitsu et al, 2003). Det största hotet är rädslan att dö (Holmberg, Rydén, 2002). 

Flertalet studier tar upp bröstcancerdrabbades stora behov av psykosocialt stöd där stödet från 

familjen och andra närstående uppgavs av många som mycket betydelsefullt (Wilson et al, 

2000, Canales et al, 2003, Tuls Halstead et al, 2001, Arman et al, 2002, Landmark et al, 2002, 

Lugton, 1997, Raupach, Hiller, 2002, Lindop, Cannon, 2001A). Lugtons (1997) studie visade 

att psykosocialt stöd hade stor betydelse då känslan av hot upplevdes mindre överväldigande 

och i studien av Landmark et al (2002) framgick att psykosocialt stöd kunde hjälpa kvinnliga 

bröstcancerpatienter att hantera sin livssituation på ett positivt sätt. Det psykosociala stödet i 

samband med svåra sjukdomar är mycket viktigt. Enligt Cullberg (2000) är tillgång till stöd 

avgörande i bearbetningen av den psykiska kris det innebär att få cancer. Vårdpersonal som 

arbetar med cancerpatienter måste uppmärksamma dessa behov samt se till kvinnans hela 

livssituation. Många har kanske inte några närstående att dela sina upplevelser med varför det 

sociala stödet måste komma från annat håll. Anhöriga till kvinnor med bröstcancer behöver 

också mycket stöd eftersom livshotande sjukdomar inverkar på hela familjens välbefinnande. 

Liksom den cancerdrabbade personen kan de närstående också uppleva känslor av vrede, 

rädsla och oro inför framtiden, känslor som de inte vill visa för den som är sjuk. Följden blir 

att de nära och kära upplever att de inte räcker till för att stödja den sjuka personen. 

Vårdpersonal måste därför lyssna till de anhörigas funderingar och sätta sig in i deras känslor 

för att kunna stödja dem i deras svåra situation.  

 

Wilson et.al (2000) visade i sin studie att kvinnor med bröstcancerdiagnos upplevde det 

värdefullt att träffa andra som haft sjukdomen och för många ingav det en känsla av hopp.  De 

som drabbas kan känna sig oerhört ensamma i denna nya svåra situation och att samtala med 

andra som upplevt samma sak kan medföra att känslan av ensamhet minskar. Kvinnor som 

gått igenom den process en cancersjukdom innebär kan ha en helt annan förståelse jämfört 

med de som inte delar den erfarenheten. Kvinnor som haft bröstcancer kan hjälpa 

cancerdrabbade att se att det går att ta sig igenom en dödlig sjukdom vilket kan göra att 

patienterna återfår hoppet. Vårdpersonal bör därför uppmuntra sina patienter att delta i 

stödgrupper eller föreningar för att få psykosocialt stöd. 
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I Bredins (1999) undersökning framgick att kvinnor som fått bröstet bortopererat kände sig 

stympade och ofullständiga och de hade svårt att acceptera sig själva och den förändrade 

kroppen. Att genomgå en bröstoperation framkallade känslor av sorg och förtvivlan hos 

många kvinnor (Kovero, Tykke, 2002).  Landmark et al (2002) påvisade i sin studie 

betydelsen av fysisk närhet där kvinnorna kände att de fick stöd.  Enligt Bredins (1999) studie 

hjälpte massage kvinnor med bröstcancer att närma sig den egna kroppen samt komma i 

kontakt med och bearbeta sina känslor. Beröringen medförde att det upplevdes lättare för 

kvinnorna att tala om sina känslor efter massagen jämfört med innan och detta var 

betydelsefullt som ett led i accepterandet av sjukdomen och den förändrade kroppen. 

Behandlingarna hjälpte kvinnorna att hantera och bearbeta sorgen över att ha drabbats av 

cancer. Då brösten hör nära samman med kvinnlighet kan det väcka starka känslor att förlora 

ett bröst. Det är viktigt att vårdpersonalen är medveten om att dessa reaktioner förekommer 

hos bröstcancerpatienter. Beröring i form av massage är värdefullt för kvinnor med 

bröstcancer varför massagebehandling vore ett välkommet inslag i vården av 

bröstcancersjuka.    

 

Det var också viktigt för kvinnor med bröstprotes att bli bekräftade för sitt nya utseende och 

den sexuella identiteten stärktes då kvinnan kunde ha en öppen kommunikation med sin man. 

Uppskattning och kärlek från omgivningen gjorde att kvinnorna kände sig trygga (Lugton, 

1997). Då kvinnan och hennes partner ges information samtidigt kan vårdpersonalen 

uppmuntra till en öppen kommunikation där makarna vågar närma sig varandra både 

känslomässigt och fysiskt. Även personer i kvinnans närhet kan uppleva en mängd känslor i 

samband med de kroppsliga förändringarna. Det är därför av stort värde att hela familjen ges 

stöd och information kring såväl den fysiska som psykiska förändring kvinnan genomgår i 

samband med en bröstoperation.  

 

Betydelsen av psykosocialt stöd i vården  

Många bröstcancerpatienter efterfrågade mer känslomässigt stöd i vården (Wilson et al, 2000, 

Pennery, Mallet, 2000, Landmark et al, 2000). En studie visade dock att patienterna var nöjda 

med stödet de fick (Raupach, Hiller, 2002). Flera studier visade att kvinnliga 

bröstcancerpatienter hade behov av att bli sedda och av att ha någon att samtala med i 

kontakten med sjukvården (Landmark et al, 2002, Koinberg et al, 2002, Lacey, 2002, Ödling 

et al, 2002, Wilson et al, 2002). Det är tydligt att kvinnor med bröstcancer har ett mycket stort 

behov av psykosocialt stöd även i kontakt med sjukvården. Att lyssna till kvinnornas tankar 



 39 

och känslor kan innebära att dessa kvinnor klarar av att bearbeta sina upplevelser. 

Sjuksköterskor ansåg att behovet av stöd var mycket stort hos kvinnliga bröstcancerpatienter, 

framförallt yngre kvinnor med småbarn. Genom att få samtala med någon kunde kvinnorna 

känna stöd (Ödling et al, 2002). För yngre mammor blir behovet av psykosocialt stöd 

påtagligt då de kan uppleva både sin egen och barnens existens hotad. Yngre kvinnor kan 

ibland ha en inre osäkerhet då de inte hunnit få den livserfarenhet som krävs för att känna 

tilltro till sig själv. Vårdpersonal bör vara medveten om mödrars utsatta situation då de 

drabbas av cancer. 

 

Många patienter upplevde obehag inför att framföra känslomässiga problem i samband med 

sjukvårdsbesök (Pennery, Mallet, 2000). Detta stämmer väl med tidigare forskning som visar 

att många cancerpatienter har svårt att ta upp psykosociala problem i kontakt med sjukvården. 

Patienter upplever det mer accepterat att tala om fysiska besvär än psykosociala (Faulkner & 

Maguire, 1999). Sjuksköterskorna ansåg att det var betydelsefullt att skapa en god kontakt 

med patienterna för att kunna samtala på ett djupare plan (Ödling et al, 2002). Enligt 

Landmarks (2002) undersökning ansåg patienterna att det var viktigt att bli individuellt 

bemött i vården då en förtroendeskapande kommunikation fick dem att känna tillit och 

psykosocialt stöd. Kvinnorna vid den antroposofiska kliniken upplevde det personliga 

bemötandet de fick från personalen som stärkande och miljön på kliniken ingav trygghet.  

Den antroposofiska människosynen gav kvinnorna en känsla av helhet och hälsa trots 

cancersjukdom (Arman et al, 2002).  Sjuksköterskan har en betydelsefull roll i att se 

kvinnornas behov av stöd och inbjuda till samtal. Det är viktigt att sjuksköterskan tar ansvar 

för att skapa en trygg miljö där patienten känner tillåtelse att ta upp känslomässiga problem. 

Inom den antroposofiska vårdfilosofin ingår miljön som en väsentlig del i omvårdnaden. En 

estetiskt utformad miljö i nära samklang med naturen samt med harmoniska färgsättningar 

skapar en läkande atmosfär. Större hänsyn borde därför tas till miljön även inom den 

konventionella sjukvården då miljön har en stor inverkan på människans välbefinnande.    

 

Komplementära och alternativa behandlingar minskade i stor utsträckning psykiska symtom 

som oro, ångest och depression hos bröstcancerpatienterna (Moschén et al, 2001, Walker et 

al, 1999, Bakke et al, 2002, Kolbaca, Fox, 1999, Kinney et al, 2002, Targ, Levine, 2002, 

Samarel et al, 1998, Bredin, 1999, Shapiro et al, 2003). Guided Imagery visade sig öka 

välbefinnandet hos kvinnor i samband med strålningsbehandling, vilket hjälpte dem att 

genomgå behandlingen utan rädsla (Kolbaca, Fox, 1999). Sömnstörningar hos 
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bröstcancerpatienter reducerades med hjälp av Mindfulness-Based-Stress Reduction (MBSR). 

Metoden lindrade i stor utsträckning stressymtom som oro och depression hos patienterna 

(Shapiro et al, 2003). Komplementära- och alternativa behandlingar visade sig stärka 

patienternas copingförmåga då behandlingarna fick dem att känna sig aktiva i 

sjukdomsprocessen (Arman et al, 2002, Moschén et al, 2001, Bakke et al, 2002). Bakkes 

(2002) studie visade att Hypnotic Guided Imagery minskade depressionssymtomen genom att 

kvinnornas copingförmåga ökade. I studien av Moschén et al (2002) framkom att de patienter 

som vände sig till fler än tre olika komplementär- och alternativmedicinska terapeuter 

uppvisade en mer stressbetonad och depressiv copingstil jämfört med de som använde färre 

än tre olika behandlingsmetoder.  Detta visar att det är värdefullt för patienter att knyta an till 

en och samma vårdgivare i bearbetningen av de känslor som väcks vid cancer. De 

komplementära och alternativa behandlingsmetoderna tycks utgöra en betydelsefull roll för 

kvinnor med bröstcancer. I de komplementära och alternativa behandlingarna tas hänsyn till 

de känslomässiga behoven och reaktionerna som ofta uppstår vid cancerdiagnos. Inom den 

konventionella sjukvården fokuseras i högre utsträckning på de fysiska behoven. Detta kan 

vara en förklaring till den stora betydelse dessa behandlingar har för bröstcancerpatienter.  

 

Guided Imagery hade betydelse för kvinnornas förmåga att hantera känslor. Behandlingen 

medförde att kvinnorna lättare kunde uttrycka känslor, särskilt sorg (Walker et al, 1999). Av 

en studie framgick att de som uttryckte sina känslor efter diagnosbeskedet var mindre oroliga, 

förvirrade och deprimerade jämfört med de som höll inne med sina känslor (Iwamitsu et al, 

2003). Kontinuerligt stöd genom samtal visade sig ha stor betydelse för kvinnor med 

bröstcancer när det gällde att hantera känslor relaterade till cancersjukdomen (Samarel et al, 

1998, Arman et al, 2002, Bredin, 1999, Targ, Levin, 2002). För att komma vidare i den långa 

process som en dödlig sjukdom innebär krävs att kvinnorna får möjlighet att ge utlopp för 

sina känslor och dela med sig av sina innersta tankar. Vårdpersonal bör därför alltid erbjuda 

samtalskontakt i vården av cancersjuka samt informera om betydelsen av att uttrycka sina 

känslor. 

 

Behov av existentiellt stöd 

Flera studier visade den andliga utvecklingsprocess det innebär att drabbas av cancer (Tuls 

Halstead, Hull, 2001, Arman et al, 2002, Wilson et al, 2000, Canales, Geller, 2003). Behovet 

av andligt stöd var stort hos bröstcancerpatienterna, särskilt när de konfronterades med sin 

egen dödlighet och kvinnorna hade behov av att komma i kontakt med sitt inre (Tuls 
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Halstead, Hull, 2001). Andligheten var värdefull som copingstrategi när existentiella frågor 

väcktes (Wilson et al, 2001). Många uppgav att andligt stöd inte gavs i vården utan att de fick 

söka det på egen hand (Tuls Halstead, Hull, 2001). Vårdpersonal kanske många gånger har 

svårt att samtala om livet och döden eftersom det påminner om den egna dödligheten. Särskilt 

besvärligt kan det vara då patienten är lätt att identifiera sig med. Vårdpersonal bör därför 

arbeta med sina egna känslor för att kunna hantera möten med cancersjuka patienter och våga 

närma sig de svåra frågorna. Det är många patienter som har svårt att ta upp funderingar kring 

döden varför det är sjuksköterskans uppgift att föra sådana tankar på tal. Det är alltid enklare 

att låta bli att fråga om dessa svåra saker för att slippa utsätta sig för de egna och andras 

reaktioner, men då riskerar patienten att bli lämnad ensam med allt det svåra. Behov av 

andligt stöd behöver inte innebära att präst eller annan personal med kyrklig anknytning ska 

tillkallas. Det är framförallt genom de dagliga kontakterna med ordinarie vårdpersonal som 

existentiella funderingar bör ges utrymme. Det är en allmän föreställning att det krävs 

specialutbildad personal för att kunna hantera och bemöta livets stora frågor då det många 

gånger är fullt tillräckligt att bara vara närvarande och lyssna. Det viktiga är inte att ge svar 

utan att bekräfta känslor av ovisshet. För patienten kan det vara oerhört värdefullt att bara ha 

någon att dela sina tankar med. 

 

Det är av stor vikt att förstå andlighetens roll inom cancervården för att kunna tillgodose 

patienternas behov av stöd i den existentiella utveckling de genomgår. Targ & Levine´s 

(2002) studie där effekterna av en ”mind-body and spirit group” utvärderades visade att 

behandlingen resulterade i en ökad förmåga till andlig integrering. Genom en sådan 

integrering upplevde kvinnorna en högre livskvalitet. Många komplementär- och 

alternativmedicinska behandlingar så som meditation och ”Guided Imagery” verkar utifrån ett 

existentiellt plan hos individen där det intellektuella tänkandet upphör och förutsättningar 

skapas för en inre läkningsprocess.  Detta sätt att bearbeta känslor inifrån och ut kan vara 

värdefullt till skillnad mot att enbart försöka nå känslorna via intellektet.  

Behandlingsmetoder som arbetar med andlig integrering skulle därmed kunna utgöra ett 

betydelsefullt inslag i vården av cancersjuka. Vidare är en helhetssyn på människan en viktig 

utgångspunkt inom sjukvården där den andliga aspekten ofta glöms bort.  Den andliga 

atmosfären kvinnorna upplevde på den antroposofiska kliniken beskrevs vara av stor 

betydelse för de existentiella behoven liksom den grundläggande helhetssynen (Arman et al, 

2002). Vården vid den antroposofiska kliniken bedrivs utifrån en syn på människan som 

odelbar bestående av kropp, själ och ande och vid sjukdom påverkas hela människan. 
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Samtliga terapier vid kliniken arbetar för att integrera dessa tre dimensioner (Arman et al, 

2002).  I den konventionella sjukvården tas inte hänsyn till helheten på samma sätt utan där 

görs ofta en uppdelning av människan så långt det är möjligt. Sjukvården har mycket att lära 

för att kunna erbjuda patienterna en vård där även de andliga behoven tillgodoses. 

 

Betydelsen av information i vården 

Bröstcancerpatienter visade sig ha ett stort behov av information (Brown et al, 2000, Wilson 

et al, 2000, Lindop, Cannon, 2001A, Landmark et al, 2002, Koinberg et al, 2002, Raupach, 

Geller, 2002, Lacey, 2002). De största informationsbehoven gällde hur återfall kan upptäckas, 

möjligheterna att bli frisk samt risken för familjemedlemmar att drabbas (Raupach, Geller, 

2002, Brown et al, 2000). Undersökningen av Raupach och Geller (2002) visade att 

informationen som gavs inom dessa områden var bristfällig. Dessutom uppgav många kvinnor 

att information endast gavs i samband med att de fick diagnosen samt vid behandling. Tiden 

däremellan samt efter behandlingen fanns ingen information att tillgå vilket upplevdes svårt 

för bröstcancerpatienterna. Det är av stor vikt att informationen anpassas efter varje kvinnas 

individuella behov där lyhördhet och empati är värdefullt för att fånga upp behoven. Det är 

inte alltid patienten har nödvändig kunskap och insikt för att kunna förmedla sina behov. Då 

informationsbehoven växlar under sjukdomsprocessen är det betydelsefullt att ha någonstans 

att vända sig med sina frågor och funderingar i takt med att de uppstår. Koinberg et al (2002) 

visade i sin studie att bröstcancerpatienter efterfrågade möjligheten att kunna kontakta någon 

för information när frågor uppstod. I väntan på behandling är det därför nödvändigt att ha en 

kontakt i sjukvården. 

 

Enligt Cullberg (2000) innebär en cancerdiagnos för många en psykisk kris med en mängd 

reaktioner. Det kan medföra att bröstcancerpatienter inte är mottagliga för information i vissa 

perioder av sin sjukdom varför informationen bör anpassas efter kvinnans tillstånd. I några 

studier framkom att kvinnor med bröstcancer hade behov av att få lite information åt gången i 

samband med cancerbeskedet (Koinberg et al, 2002, Brown et al, 2000). Kvinnor med 

bröstcancer visade sig ha olika informationsbehov beroende på sin ålder. Behoven av 

information var större hos yngre kvinnor jämfört med äldre (Lindop, Cannon, 2001A). Detta 

kan tänkas bero på en rad olika faktorer. Yngre är i regel aktivt kunskapssökande och ställer 

högre krav gentemot sjukvården medan äldre är rädda för att ifrågasätta. Unga kvinnor kan 

också behöva information i större utsträckning på grund av en högre grad av osäkerhet och 

mindre livserfarenhet. Kvinnor under 50 år hade ett större informationsbehov bland annat 
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kring komplementära och alternativa behandlingsformer, sexualitet och relationer samt 

bröstrekonstruktion. Patienterna i den här åldersgruppen fick också stöd från alternativa och 

komplementära behandlingar i större utsträckning jämfört med äldre kvinnor (Raupach, 

Geller, 2002). Dessa behandlingsmetoder har ökat avsevärt under de senaste decennierna 

(Öckerman, Bruset, 2000). Yngre kvinnor kan därför ha större kunskap när det gäller 

komplementära och alternativa behandlingar. Det faller sig naturligt att yngre kvinnor är mer 

angelägna om sin fysiska förmåga så som amning. För många yngre kvinnor har också 

utseendet stor betydelse. 

 

Betydelsen av kontinuitet i vården  

Flera studier visade betydelsen av att ha en god relation till vårdgivaren (Wilson et al, 2000, 

Pennery, Mallet, 2000, Landmark et al, 2002, Koinberg et al, 2002). Bristande kontinuitet och 

oengagerad vårdpersonal visade sig vara ett återkommande problem i sjukvården (Landmark 

et al, 2002, Koinberg et al, 2002 et al, Lacey, 2002, Pennery, Mallet, 2000, Wilson et al, 

2000). I studien av Landmark et al (2002) framgick att bristen på kontinuitet upplevdes 

smärtsam för kvinnorna  då de inte fick tillfälle att framföra alla sina  frågor och funderingar. 

Patienterna uppgav det vara av stort värde att få träffa en sjuksköterska de redan kände 

(Koinberg et al, 2001). Många patienter uppgav att den avsatta besökstiden var för kort och 

att de kände sig jäktade under besöken (Pennery, Mallet, 2000). I studien av Wilson et al 

(2000) uppgav ett flertal kvinnor att bristfälligt samspel med vårdgivaren gjorde det svårare 

att hantera sjukdomen. Det uppstår svårigheter att skapa en god relation till vårdgivaren då 

kontinuiteten är bristfällig eller den avsatta tiden är för kort. Då patienten varje gång möter en 

ny vårdgivare tvingas denne repetera hela sin sjukdomshistoria vilket gör det svårt att komma 

vidare i bearbetningen av sin sjukdom. 

 

Patienterna på den antroposofiska kliniken upplevde ett större engagemang från 

vårdpersonalen jämfört med den vanliga vården.  Dock upplevde kvinnorna en brist på 

kontinuitet vilket gjorde att de inte kunde skapa närmare relationer med vårdpersonalen 

(Arman et al, 2002). Genom en ökad kontinuitet i vården ökar möjligheterna till att skapa nära 

relationer med patienterna och därigenom skulle deras behov lättare kunna tillgodoses. En 

god kommunikation och relation mellan patient och vårdgivare är av central betydelse i 

vården för att kunna möta patienten. För att kunna förbättra förmågan att kommunicera är 

handledning ett värdefullt redskap i arbetet. Att lära sig mer om samtalets betydelse kan vara 

ett annat sätt att förbättra kvaliteten på vården. Trots den bristfälliga kontinuiteten lyckades 
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vårdpersonalen på den antroposofiska kliniken visa stort engagemang för patienterna vilket 

kan tyda på förmåga att se och samtala med patienten.  

 

Konklusion 

Vid cancersjukdom genomgår individen en mängd faser där olika slags känslomässiga och 

existentiella behov uppkommer. Bröstcancerpatienter har därför stora behov av stöd och 

information och för att kunna tillgodose dessa krävs kontinuitet i sjukvården. Det är viktigt att 

patienter med bröstcancer ges utrymme att förhålla sig till sin nya livssituation varför de bör 

erbjudas behandlingar som ger känslomässigt och existentiellt stöd i sjukdomens alla faser.   

Målsättningen bör vara att patienten ska känna att den förändrade situationen är hanterbar och 

att känslor av oro och ångest samt depression minskar. Detta är av stor vikt för att patienten 

ska kunna acceptera sin sjukdom. I de komplementära och alternativa behandlingarna som här 

har studerats integreras kropp, sinne och själ vilket skapar möjligheter för patienten att uppnå 

en känsla av helhet trots sjukdom. Sammantaget kan dessa behandlingar hjälpa kvinnorna att 

komma i kontakt med sig själva på ett djupare plan och tillfredsställa de existentiella behov 

som ofta uppstår vid en cancersjukdom.  

 

Metoddiskussion 

Med hjälp av en litteraturstudie erhölls en bred bild av bröstcancerdrabbades behov, hur dessa 

tillgodosågs i vården samt betydelsen av komplementära och alternativa behandlingar. Dessa 

båda ämnesområden kunde dock ha studerats var för sig då materialet blev omfattande vid 

litteratursökningen. För att säkerställa artiklarnas trovärdighet gjordes en omfattande 

granskning med hjälp av flera olika bedömningsformulär. För att stärka granskningens 

tillförlitlighet tog författarna del av varandras bedömningar av artiklarna. Vid tolkning av 

studierna har också dess innehåll diskuterats författarna emellan. Det föreligger naturligtvis 

alltid en viss risk att feltolkningar görs då det kan vara svårt att genomgående förhålla sig 

objektiv till litteratur. Under dataanalysen uppstod ibland svårigheter att urskilja de olika 

teman som framkom eftersom de första två frågeställningarna var nära förknippade med 

varandra, dock kunde en god struktur uppnås.    

 

Validiteten har diskuterats och anses ha vissa metodologiska brister när det gäller några av de 

komplementär- och alternativmedicinska studierna.  Sett till varje enskild behandlingsmetod 

erhölls för få studier för att resultatet ska kunna generaliseras till en större population. Detta 

gäller exempelvis den antroposofiska studien, studien som undersökt Therapeutic Touch samt 
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artikeln som handlade om Therapeutic massage. Vidare uppstår svårigheter att jämföra 

utländska studiers resultat med varandra och med svenska som gjorts här. De svenska 

förhållandena inom vården skiljer sig från andra länder och då komplementär- och 

alternativmedicin är vedertaget i många länder är det svårt att applicera utländska studiers 

resultat på svensk sjukvård. Bemötandet inom vården ser också olika ut i olika delar av 

världen vilket kan göra resultatet svårt att generalisera till vården i Sverige.  

 

Fortsatta studier 

I studien framkom att de psykosociala och existentiella behoven inte tillgodosågs hos 

bröstcancerpatienter. Det vore därför intressant att mer djupgående studera betydelsen av 

enskilda komplementär- och alternativmedicinska behandlingsmetoder som här har visat sig 

vara värdefulla. Genom ytterligare forskning inom komplementär- och alternativmedicin 

skulle den konventionella sjukvården kunna utvecklas.  Randomiserade, kontrollerade studier 

med stor population skulle kunna mäta effekterna i större utsträckning. Vår studie gav en bred 

bild över bröstcancerpatienters behov. Det vore av stort intresse att genomföra mer 

djupgående studier, exempelvis med hjälp av kvalitativ intervju, för att analysera varje behov 

för sig. Den andliga aspekten har studerats i liten omfattning varför det skulle vara av särskilt 

värde att studera vidare.     
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Bilaga 1. 
 
Tabell 1. Databaser, sökordskombinationer, antal träffar samt antal utvalda/beställda, 
granskade och använda artiklar. 

                                     Databaser / Antalet träffar 
Sökordskombinationer Blackw

ell 
Synergy 

EBSC

O-host 

ELI
N 

Elsevie

r 

PubMed SweMed

+ 

Total 

summa 

Breast cancer 6145 16688 2802
9 

9469 125172   

+ needs  3372 140 314 413 1199   
+ psychological needs  645 0 2 5 145   
+ psychosocial needs 392 4 4 9 76   
+ social needs 951 0 1 3 175   
+ existential needs  45 0 0 0 4   
Antal utvalda/beställda 
artiklar i fulltext 

18 11 0 2 2  33 

Antal granskade artiklar 10 5 0 0 1  16 
Antal använda artiklar i 
resultatet 

9 4 0 0 1  14 

        
Sökordskombinationer        
+ alternative medicine 437 53 26 34 427   
+ complementary medicine 165 6 7 9 425   
+ alternative therapy 1141 7 0 50 441   
+ complementary therapy 280 2 14 19 432   
+ CAM 104 26 43 95 185   
+ alternative medicine and 
effect 

382 9 2 28 53   

+ complementary medicine 
and effect 

142 0 0 6 55   

+ CAM and effect 70 4 5 72 23   
+ alternative therapy and 
effect 

1002 1 2 46 166   

+ complementary therapy 
and effect 

242 0 1 17 53   

+ alternative treatment and 
effect 

1375 6 4 69 176   

+ complementary treatment 
and effect 

308 0 0 7 62   

+ alternative medicine and 
efficacy 

178 0 3 15 35   

+ complementary medicine 
and efficacy 

60 0 1 4 35   

+ alternative therapy and 
efficacy 

445 0 5 32 157   

+ complementary therapy 
and efficacy 

100 1 1 9 35   
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+ CAM and efficacy 20 0 4 24 11   
        
Bröstcancer      632  
+ behov      4  
+ alternativ medicin      1  
+ komplementär medicin      1  
+ KAM      1  
Antal utvalda/beställda 
artiklar i fulltext 

7 6 0 8 7 1 29 

Antal granskade artiklar 2 3 0 3 4 1 13 

Antal använda artiklar i 
resultatet 

2 2 0 3 3 1 11 
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Bilaga 2.  

 

Granskningsmall för RCT-studier (randomiserade kontrollerade studier) 

                  

Maxpoäng 

A. Syftet med studien?  …………………………………………………… 

 1p 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? Ja Nej 

 1p 

Är designen lämplig utifrån syftet?  Ja Nej 

 1p 

 

B. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna?  ……………………………………………. 

 1p 

Vilka är exklusionskriterierna?  …………………………………………… 

 1p 

 

Var genomfördes undersökningen?  ……………………………………….. 

 1p 

När genomfördes undersökningen? ………………………………………… 

 1p 

 

Är powerberäkning gjord?   Ja Nej 

 1p 

Vilket antal krävdes i varje grupp? 

 

Vilket antal inkluderades i experimentgrupp (EG) respektive kontrollgrupp (KG)?

 1p 

    EG ______ KG ______ 

Var gruppstorleken adekvat?  Ja Nej 

 1p 
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C: Intervention 

Mål med interventionen? …………………………………………………….. 

 1p 

Vad innehöll interventionen? ………………………………………………… 

 1p 

Vem genomförde interventionen? ……………………………………………. 

 1p 

Hur ofta gavs interventionen?  ……………………………………………….. 

 1p 

Hur behandlades kontrollgruppen? …………………………………………… 

 1p 

 

D: Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? …………………………………………………. 

 1p 

Var reliabiliteten beräknad?    Ja Nej 

 1p 

Var validiteten diskuterad?   Ja Nej 

 1p 

 

E. Analys 

Var demografiska data liknande i EG och KG? Ja Nej 

 1p 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

 

Hur stort var bortfallet? ………………………………………………………… 

 1p 

Kan bortfallet accepteras?   Ja  Nej 

 1p 

 

Var den statistiska analysen lämplig?  Ja Nej 

 1p 

Om nej, varför inte?  ……………………………………………………………. 
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Vilka var huvudresultaten? ……………………………………………………… 

 1p 

Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG? Ja Nej 

 1p 

Om ja, vilka variabler? …………………………………………………………… 

 1p 

 

Vilka slutsatser drar författaren?    

 1p 

Instämmer du?   Ja Nej 

 1p 

 

F. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population?  Ja Nej 

 1p 

Kan resultaten ha klinisk betydelse?  Ja Nej 

 1p 

Överväger nyttan av interventionen ev. risker? Ja Nej 

 1p 

 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?  Ja Nej 

  

Motivera varför eller varför inte!  ………………………………………………………    

Totalt 30p 

 

 

Ur: Forsberg C, Wengström Y. Att göra systematiska litteraturstudier. Värdering, analys och 

presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och kultur, 2003. 
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Bilaga 3.  

Granskningsmall för kvantitativa artiklar - kvasi-experimentella studier 

                

Maxpoäng 

A. Syftet med studien? ………………………………………………………. 

 1p 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  Ja Nej

 1p 

Är designen lämplig utifrån syftet?   Ja Nej

 1p 

 

B. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna?  ……………………………………………… 

 1p 

Vilka är exklusionskriterierna?  ……………………………………………… 

 1p 

Vilken urvalsmetod användes? ………………………………………………. 

 1p 

 

Är undersökningsgruppen representativ?    Ja Nej

 1p 

Var genomfördes undersökningen?  ………………………………………….. 

 1p 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? ………………………. 

 1p 

 

C. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? …………………………………………………. 

 1p 

Var reliabiliteten beräknad?   Ja Nej

 1p 

Var validiteten diskuterad?    Ja Nej

 1p 
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D. Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? Ja Nej

 1p 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

 

Hur stort var bortfallet? ……………………………………………………… 

 1p 

Fanns en bortfallsanalys?    Ja Nej

 1p 

 

Var den statistiska analysen lämplig?   Ja Nej

 1p 

Om nej, varför inte? 

 

Vilka var huvudresultaten? ………………………………………………….. 

 1p 

Erhölls signifikanta skillnader?   Ja Nej

 1p 

Om ja, vilka variabler? 

 

Vilka slutsatser drar författaren?  ……………………………………………… 

 1p 

Instämmer du?    Ja Nej

 1p 

 

E. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population?   Ja  Nej

 1p 

Kan resultaten ha klinisk betydelse?   Ja Nej

 1p 

 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?   Ja Nej 
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Motivera varför eller varför inte! …………………………………………………………

      

             Totalt 22p 

 

Ur: Forsberg  C, Wengström Y. Att göra systematiska litteraturstudier. Värdering, analys och 

presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och kultur, 2003. 
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Bilaga 4.   Granskningsmall för kvalitativa artiklar                                            

                                   

                                                                                                  Maxpoäng 

A. Syftet med studien?  ………………………………………………             

 1p 

Vilken kvalitativ metod har använts?   ………………………………. 

 1p 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningarna?           Ja        Nej        

 1p 

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskriven?                 Ja        Nej

 1p 

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna) 

 

Var genomfördes undersökningen?  …………………………………. 

 1p 

 

Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?

  

                     Ja           Nej

 1p 

Vilken urvalsmetod användes?  ……………………………………… 

 1p 

 

Beskrivs undersökningsgruppen?                    Ja         Nej

 1p 

(ålder, kön, social status eller annan relevant demografisk bakgrund) 

Är undersökningsgruppen lämplig?                   Ja         Nej

 1p 

 

C. Metod för datainsamling 
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Är fältarbetet tydligt beskrivet?                                   Ja            Nej

 1p 

(var, vem och i vilket sammanhang datainsamling skedde) 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt?                                       Ja            Nej

 1p 

(Typ av frågor som användes etc.)  

 

Ange datainsamlingsmetod  ………………………………………..                       

1p 

Är data systematiskt samlade? (finns intervjuguide/studieprotokoll)           Ja             Nej     

 1p 

 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Ange om: 

- Teman är utvecklade som begrepp       

 1p 

- Det finns episodiskt presenterade citat   

 1p 

- De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna

 1p 

- Svaren är kodade     

 1p 

 

E. Resultatbeskrivning 

Är analys och tolkning av resultatet diskuterade?                                      Ja            Nej

 1p           Är resultaten trovärdiga?                                              Ja            Nej

 1p 

Är resultaten pålitliga?                      Ja            Nej

 1p 

(undersökningens och forskarens trovärdighet) 

 

Finns stabilitet och överensstämmelse?               Ja       Nej

 1p 
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(Är fenomenet konsekvent beskrivet) 

 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?      Ja            Nej

 1p 

 

Är teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data?   Ja            Nej

 1p 

(Finns citat av originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda 

tolkningar?) 

 

F. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?          Ja        Nej

 1p 

Stöder insamlade data forskarens resultat?                                                Ja             Nej

 1p 

Har resultaten klinisk relevans?                                                                 Ja             Nej    

 1p 

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?                                  Ja             Nej    

 1p 

Finns risk för bias?                                                                                     Ja             Nej

 1p 

 

Vilken slutsats dras författaren?     ………………………………………………………

 1p 

Håller du med om slutsatserna?                                                                  Ja              Nej

 1p    

Om nej, varför inte? 

Ska artikeln inkluderas?                                        Ja                Nej

           Totalt 30 p  

 

Ur: Forsberg C, Wengström Y. Att göra systematiska litteraturstudier. Värdering, analys och 

presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och kultur, 2003. 
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Bilaga 5.    Granskningsmall för icke- experimentella studier
   
Beskrivning av studien     Ja    Nej Maxpoäng 

1. Är forskningsmetod/design beskriven?       1 p 
 
2. Är undersökningsgrupp beskriven?        1 p 
 
3. Kriterier för inkludering/exkludering?      1 p 
 
4. Är mätinstrument (t ex enkät, frågeformulär) beskrivet?     1 p 
 
5. Är syfte/frågeställningar klart formulerade?      1 p 
 
6. Är urvalsförfarande beskrivet?       1 p 
 
7. Representativt urval?         1 p 
 
8. Framgår var studien genomfördes?       1 p 
 
Bortfall 
 
9. Är bortfallsstorleken beskriven?        1 p 
 
10. Kan bortfallsstorleken accepteras?       1 p 
 
11. Adekvat statistisk analysmetod?       1 p 
                                  
12. Finns etiskt resonemang?        1 p 
 
Resultatets tillförlitlighet  
 
13. Är instrumenten valida?       1 p 
 
14. Är instrumenten reliabla?       1 p 
 
15. Är resultatet generaliserbart?       1 p 
 
16. Är slutsatser angivna?        1 p 
 
Huvudfynd 

 
17. Hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, ………………… 
18. statisk signifikans?, klinisk relevans?……………………………….     3 p 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 

19. Bra 2 p Medel 1 p Dålig 0 p Totalt 21 p  
 
Kommentar:                                                                          Granskare sign:…………………. 
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Bilaga 6.    

Tabell 6. Artiklar som ligger till grund för resultatet. 

               Använd metod samt poäng och bedömd kvalitet efter granskning. 

 

Författare (år) Titel Metod Poäng Max-

poäng 

Procent Kvalitet 

Kolbaca & Fox 

(1999) 

The Effects of Guided Imagery on 

Comfort of Women With Early Stage 

Breast Cancer Undergoing Radiation 

Therapy  

RCT 26 30 87%  II 

Samarel et al 

(1998) 

Effects of Dialogue and Therapeutic 

Touch on Preoperative and Postoperative 

Experiences of Breast Cancer Surgery: 

An Exploratory Study 

RCT 23 30 77%  III 

Targ & Levine 

(2002) 

The efficacy of a mind-body-spirit group 

for women with breast cancer: a 

randomised controlled trial 

RCT 26 30 87%  II 

Walker et al 

(1998) 

Psychological, clinical and pathological 

effects of relaxation training and guided 

imagery during primary chemotherapy 

RCT 29 30 97%  I 

Shapiro et al 

(2003) 

The efficacy of mindfulness-based stress 

reduction in the treatment of sleep 

disturbance in women with breast cancer 

KE 19 22 86%  II 

Bakke et al 

(2002) 

The effect of hypnotic-guided imagery on 

psychological well-being and immune 

function in patients with prior breast 

cancer 

IE 15 21 71%  III 

Iwamitsu et al 

(2003) 

Differences in emotional distress between 

breast tumor patients with emotional 

inhibition and those with emotional 

expression. 

IE 16  21 76%  III 

 

 

 

Kinney et al 

(2003) 

Holostic healing for women with breast 

cancer through a mind, body, and spirit 

self-empower program 

IE 20 21 95%  I 

Lindop & 

Cannon (2001) 

Evaluating the self-assessed support 

needs of women with breast cancer 

IE 20 21 95%  I 

Moschén et al 

(2001) 

Use of alternative/complementary 

therapy in breast cancer patients – a 

psychological perspective  

IE 17 21 80%  II 
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Raupach & 

Hiller (2002) 

Information and support for women 

following the primary treatment of 

breast cancer. 

IE 20 21 95%  I 

Arman & 

Rehnsfeldt 

(2002) 

Living with breast cancer a challenge to 

expansive and creative forces. 

K 25 30 83%  II 

Arman et al 

(2002) 

Bröstcancerpatienters upplevelser av 

komplementär vård vid en antroposofisk 

klinik – en fallstudie 

K 27 30 90%  I 

Bredin (1999) Mastectomy, body image and therapeutic 

massage: a qualitative study of women´s 

experience 

K 24 30 80%  II 

Brown et al 

(2000) 

Information needs of women with non-

invasive breast cancer. 

K 26 30 86%  II 

Canales & Geller 

(2003) 

Surviving breast cancer -  The role of 

complementary therapies 

K 27 30 90%  I 

Halstead & Hull Struggling with paradoxes: The process 

of spiritual development in women with 

cancer. 

K 28 30 93%  I 

Koinberg et al 

(2002) 

Breast cancer patients´ satisfaction with 

a spontaneous system of check-up visits 

to a specialist nurse. 

K 27 30 90%  I 

Författare (år) Titel Metod Poäng Max-

poäng 

Procent Kvalitet 

Lacey (2002) The experience of using decisional 

support aids by patients with breast 

cancer 

K 29 30 97%  I 

Landmark et al 

(2002) 

Breast cancer and experiences of social 

support. 

K 27 30 90%  I 

Lindop & 

Cannon (2001) 

Experiences of women with a diagnosis of 

breast cancer: a clinical pathway 

approach. 

K 24 30 80%  II 

Lugton (1997) The nature of social support as 

experienced by women treated for breast 

cancer. 

K 22 30 73%  III 

Ödling et al 

(2002) 

Care of women with breast cancer on a 

surgical ward: nurses opinions of the 

need for support for women, relatives 

and themselves. 

K 25 30 83%  II 

Pennery & A preliminary study of patients´ K 27 30 90%  I 
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Maller (2000) perceptions of routine follow-up after 

tyreatment for breast cancer. 

Wilson et al 

(2000) 

Meeting the needs of rural breast cancer 

survivors: What still needs to be done? 

K 29 30 97%  I 

 

Anmärkningar: RCT = Randomiserad kontrollerad studie 

 KE = Kvasiexperimentell studie 
 IE = Icke-experimentell studie 
 K = Kvalitativ studie 
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