
Ref   Författare Titel,
utgivningsår 

Syfte Design, metod, urval Resultat Artiklarnas
Bedömning 

15  Rustöen T,
Wiklund I, 
Hanestad BR, 
Moum T.  

Nursing 
intervention to 
increase hope 
and quality of 
life in newly 
diagnosed 
cancer patients. 
Norge, 1998. 

 Att analysera 
effekten av ett 
vårdprogram, för att 
öka hoppet hos 
cancerpatienter och 
studera om metoden 
även inverkade på att 
öka livskvaliteten. 

Experimentell studie. 
Studien utgjordes av 
intervjuer. Kvinnor 
som nyligen fått 
diagnosen 
bröstcancer. 
(n= 131). 
Ålder 26-78 år. 

Resultatet visade 
att 
vårdprogrammet 
var mycket 
användbart. 

Väl 
godkänd 

16 Fridfinnsdottir
BE.  

  Icelandic 
women`s 
identifications 
of stressors and 
social support 
during the 
diagnostic 
phase of breast 
cancer. Island, 
1997. 

Att studera och 
beskriva olika 
stressorer som 
kvinnor med 
bröstcancer upplever 
under tiden då 
diagnosen 
fastställdes. Vilka 
olika stöd som var 
tillgängliga samt 
vem/vilka som gav 
stödet. 

Kvalitativ studie. 
Data insamlad i form 
av semistrukturerade 
intervjuer. Kvinnor 
som drabbats av 
bröstcancer. 
(n=12) i 
åldern 39-58 år. 

Kvinnorna i 
studien beskrev 
olika former av 
stöd som de 
önskade att få i 
samband med 
bröstcancer. 

Mycket väl 
godkänd 

17 Lindop E & 
Cannon.  

Evaluating the 
self-assessed 
support needs 
of women with 
breast cancer. 
UK, 2001. 

Att identifiera vilka 
olika stödmetoder 
som kvinnor med 
bröstcancer ansåg sig 
behöva. Även att 
fastställa om dessa 
behov kunde bli en 
grund för att utveckla 
en skala. 

Kvalitativ studie. 
Semi-strukturerade 
intervjufrågor 
Bröstcancer-drabbade 
Kvinnor. 
(n=12). Ålder 26-58 
år. 

Deltagarna hade 
stort behov av 
stöd, det skilde 
mycket mellan de 
som var 
gifta/sambo mot 
ensamstående. 
Yngre kvinnor 
var i större behov 
av stöd än äldre. 

Väl 
godkänd 



18 
 
 
 
 
 
 
 

Ivarsson UC. 
 

Tillfredställelse 
med vård och 
livskvalitet hos 
kvinnor som 
nyligen 
opererats för 
bröstcancer. 
Sverige, 2001. 

Att beskriva kvinnors 
tillfredställelse med 
vård och livskvalitet 
efter att de nyligen 
genomgått 
bröstcancer 
operation. 

Kvantitativ studie. 
Frågeformulär som 
skickats hem till 
deltagarna. Kvinnor 
som nyligen opererats 
för bröstcancer. 
(n=41). 

Kvinnorna var 
mest nöjda med 
personalens 
medmänsklighet. 
Yngre kvinnor 
uppvisade 
markant lägre 
livskvalitet än 
äldre. 

Väl 
godkänd 

19 
 
 

Boman L, 
Andersson 
JU, 
Björvell H. 
 

Needs as 
expressed by 
women after 
breast cancer 
surgery in the 
setting of a 
short hospital 
stay. 
Sverige, 1997 
 
 
 

Att beskriva en grupp 
kvinnors behov efter 
bröstcancer kirurgi. 
 
 
 

Kvantitativ studie. 
Frågeformulär. 
Kvinnor som 
drabbats av 
bröstcancer. 
(n=113) 
 
 
 

Olika kategorier 
av behov som 
kvinnorna ansåg 
sig behöva kunde 
påvisas.  
Bröstsköterskans 
betydelse för att 
skapa trygghet 
var betydande. 

Mycket väl 
godkänd 
 

20  Boman L,
Björvell H, 
Langius A, 
Cedermark B. 
.  

Two models of 
care as 
evaluated by a 
group of 
women 
operated on for 
breast cancer 
with regard to 
their perceived 
well- being. 
Sverige, 1999. 

Att utvärdera två 
olika modeller för 
omvårdnad av 
bröstcancerpatienter 
beträffande 
patienternas 
välbefinnande 
. 

Kvantitativ studie. 
Frågeformulär. 
Skala för att mäta 
känsla av 
sammanhang 
användes. Kvinnor 
som drabbats av 
bröstcancer samt 
genomgått kirurgisk 
behandling. 
(n=144). 

De kvinnor som 
hade högre grad 
av KASAM hade 
högre emotionell 
status och högre 
medvetenhet om 
sitt psykosociala 
välbefinnande. 

Mycket väl 
godkänd 



  
21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suominen T, 
Laippala P.  
 

Breast cancer 
patients—the 
support given 
by nurses. 
Finland, 1993. 

Att studera och 
analysera stöd som 
sjuksköterskor ansåg 
sig ge till kvinnor 
med bröstcancer. 
Före efter och under 
sjukhusvistelsen 

Kvantitativ studie. 
Frågeformulär. 
Specialiserade  
sjuksköterskor inom 
radiologi. 
(n=125) 

Ett stort antal 
sjuksköterskor 
ansåg att 
patienterna fick 
för lite 
information inför 
sjukhusvistelse 
och behandling.  

Mycket väl 
godkänd 

22 
 
 
 
 
 
 

Suominen T, 
Leino-Kilpi 
H, Laippala P 
. 
 

Nurses’ role in 
informing 
breast cancer 
patients: a 
comparison 
between 
patients’ and 
nurses’ 
opinions. 
Finland, 1994 
 
 
 
. 

Undersöka hur 
bröstcancerpatienter 
och sjuksköterskor 
bedömde den 
information som gavs 
till patienten inför, 
under och efter 
sjukhusvistelsen. 
 
 
 
. 

Kvantitativ studie. 
Enkät Bröstcancer-
drabbade kvinnor  
(n= 109). 
Sjuksköterskor 
(n=125) 
 
 
 
 

Sjuksköterskor 
och patienter hade 
olika 
uppfattningar om 
den information 
som gavs inför, 
under och efter 
behandling.  
 
 
 
 
 

Mycket väl 
godkänd 
 

 
23 

 
Fogel J, 
Albert SM, 
Schnabel F, 
Ditkoff BA, 
Neugut AI. 

  
Use of the 
Internet by 
Women with 
Breast Cancer. 
USA, 2002. 

 
Att undersöka 
förekomst samt vilka 
av de 
bröstcancerdrabbade 
kvinnorna som 

 
Kvantitativ 
studie. 
Frågeformulär. 
Bröstcancerdrabbade 
kvinnor. 

Ett stort antal 
patienter använde 
Internet som 
informationskälla. 
De som hade 
högre inkomst, 

 
Mycket väl 
godkänd 



 använde Internet för 
att tillgodose sitt 
behov av medicinsk 
information. 

(n=188) utbildning och var 
vita använde 
Internet oftare. 
 

24 Carlsson M Cancer patients   
seeking 
information 
from sources 
outside the 
health care 
system. 
Sverige, 2000. 

Att undersöka i 
vilken utsträckning 
patienter söker 
information från 
källor utanför Hälso- 
och sjukvården. 

Kvantitativ studie, 
frågeformulär. 
Vuxna 
cancerpatienter. 
(n=142)  

Patienterna sökte 
aktivt information 
om cancer på 
Internet  men 
endast till en 
begränsad del.  
 
 

Väl 
godkänd 
 

25  Luker KA,
Beaver K, 
Leinster SJ, 
Owens RG.  

Meaning of 
illness for 
women with 
breast cancer. 
UK, 1996. 

Att undersöka vilka 
copingstrategier 
bröstcancerdrabbade 
kvinnor använder. 
Samt hur dessa 
kvinnor tar emot 
hjälp för kunna 
tillfriskna fysiskt och 
psykiskt. 

Kvalitativ studie. 
Intervju frågor vid 
diagnos beskedet 
samt 21 månader 
efter. Kvinnor som 
drabbats av 
bröstcancer. 
(n=105) 

Psykologiska 
faktorer 
påverkade 
tillfrisknandet, 
uppkomsten samt 
överlevnaden i 
bröstcancer. Att 
sätta ord på 
sjukdomen 
påverkade 
kvinnorna 
positivt. 

Godkänd 



26 
 
 
 
 

Reynolds P et 
al.. 
 
 
 
 

Use of Coping 
Strategies and 
Breast Cancer 
Survival: 
Results from 
the Black/White 
Cancer Survival 
Study. 
USA, 2000. 
 

Att utvärdera 
sambandet mellan 
copingstrategier och 
överlevnad i 
bröstcancer 
 
 
 
. 

Kvantitativ studie. 
Färgade och vita 
kvinnor som drabbats 
av invasiv 
bröstcancer. 
Färgade 
(n= 442) 
Vita 
(n=405 ) 
 

Möjlighet att få 
uttrycka sig 
emotionellt kunde 
förbättra chansen 
att överleva hos 
de drabbade 
kvinnorna. 

Väl 
godkänd 
 
 
 
 

27 Bergkvist L et
al.  

 Sjuksköterske 
bemannad 
bröstmottagning
. 
Sverige,1994.  

Studera patienters 
psykosociala 
reaktioner efter 
bröstcancer besked. 

Kvantitativ studie. 
Frågeformulär. 
Kvinnor som nyligen 
fått 
bröstcancerdiagnos. 
 (n=180)  
28-89 år. 

Äldre kvinnor i 
ett senare 
bröstcancer-
stadium upplevde 
högre grad av 
ångest och oro än 
yngre kvinnor i 
ett tidigare 
stadium. 

Väl 
godkänd 

28  Wengström
Y, Häggmark 
C, Forsberg 
C.  

Coping with 
radiation 
therapy: Effects 
of a nursing 
intervention on 
coping ability 
for women with 
breast cancer. 
Sverige, 2001.  

Att undersöka om 
vård utifrån Orems 
egenvårds teori 
påverkade 
bröstcancerdrabbade 
kvinnors förmåga att 
lägga upp 
copingstrategier. 

Kvantitativ studie. 
Frågeformulär. 
Bröstcancer-drabbade 
kvinnor som 
genomgick 
strålbehandling med 
syfte att bota.  
(n=134). 
 

Kvinnor över 59 
år hade lättare för 
att lägga upp 
copingstrategier 
när de gavs 
möjlighet till 
individuell vård. 

Mycket väl 
godkänd 



29 
 
 
 
 

Fredette S. 
 
 
 
 

Breast cancer 
survivors: 
concerns and 
coping. 
USA, 1995. 
 
 
 
 

Att beskriva 
copingstrategier hos 
bröstcancerdrabbade 
kvinnor. 
 
 
 
 

Kvalitativ studie. 
Beskrivande och 
semistrukturerad 
intervju.  
Bröstcancerdrabbade 
kvinnor som varit fria 
från sjukdomen i fem 
år. (n=14). 
 
 

När kvinnorna 
använde sig av 
fler 
copingstrategier 
samtidigt hade de 
lättare att klara 
sig emotionellt 
genom sjukdom 
och behandling. 

Väl 
godkänd 
 
 
 

30  Stanton AL,
Danoff-Burg 
S, Huggins 
ME  

The first year 
after breast 
cancer 
diagnosis: Hope 
and coping 
strategies as 
predictors of 
adjustment. 
USA. 2002. 

Att testa hur 
copingförmågan 
förändras under 
sjukdomstiden. 

Kvantitativ studie. 
Ny diagnostiserade 
bröstcancerdrabbade 
kvinnor. 
(n=70) 

Att ha religion 
som 
copingstrategi var 
det bästa sättet att 
ta sig genom 
sjukdom och 
behandling. 

Mycket väl 
godkänd 

31  Arman M,
Rehnsfeldt A. 

Living with 
breast cancer – 
a challange to 
expansive and 
creative forces. 
Sverige, 2002. 

Att uppnå en djupare 
och mer grundlig 
förståelse för 
cancerdrabbade 
kvinnors liv med 
fokus på den 
livsförändring de 
genomgått. 

Kvalitativ studie. 
Intervjuer. 
Kvinnor som 
drabbats av 
bröstcancer. 
(n=4). 
42-54 år. 

Att umgås med 
andra människor 
upplevdes som 
den mest 
betydelsefulla 
copingstrategin. 

Godkänd 

32 
 
 
 
 

Schwartz AL. 
 

Daily Fatigue 
patterns and 
effect of 
exercise in 
women with 

Att studera relationen 
mellan motion och 
fatigue. 

Kvantitativ studie. 
Frågeformulär. 
Kvinnor drabbade av 
bröstcancer som 
deltog i ett åtta 

De som 
genomgått 
motionsprogram 
uppvisade 
markant 

Mycket väl 
godkänd 



 
 
 

breast cancer. 
USA, 2000. 

veckors 
motionsprogram. 
(n=27) 

förbättring av 
kroppsfunktioner 
samt minskad 
upplevelse av 
fatigue. 

33 
 
 
 
 
 

Bower JE et 
al 
 
 
 
 
. 

Fatigue in 
Breast Cancer 
Survivors: 
Occurrence, 
Correlates, and 
Impact on 
Quality of Life. 
USA, 2000. 
 

Att beskriva 
förekomsten av 
fatigue hos kvinnor 
som överlevt 
bröstcancer i 
jämförelse med friska 
kvinnor. 
. 

Kvantitativ studie.  
Kvinnor som överlevt 
bröstcancer.  
(n=1957). 
 
 

Fatigue förekom i 
högre grad bland 
kvinnor som varit 
drabbade av 
bröstcancer och 
var deprimerade, 
jämfört med de 
som inte var 
deprimerade. 
 

Mycket väl 
godkänd 
 
 

34 Mast ME. Correlates of 
fatigue in 
survivors of 
breast cancer. 
USA, 1998. 

Att beskriva variabler 
som kunde associeras 
till fatigue.  

Kvalitativ studie. 
Kvinnor som överlevt 
bröstcancer. 
(n=109) 

Det visade sig att 
låg till medelnivå 
av fatigue kunde 
relateras till 
annan (samtidig) 
sjukdom. 

Mycket väl 
godkänd 

35  Jacobsen PB
et al.  

Fatigue in 
Women 
Receiving 
Adjuvant 
Chemotherapy 
for Breast 
Cancer: 
Characteristics, 
Course, and 
Correlates.  
USA, 1999.  

Att ta reda på om 
kvinnor som 
genomgår kemoterapi 
har högre grad av 
fatigue än friska 
kvinnor. Att se om 
fatiguenivån ökade 
vid inledandet av 
behandlingen. 

Kvantitativ studie. 
Frågeformulär. 
Utmattade kvinnor 
med eller utan 
förekomst av 
bröstcancer. 
(n=54) 

De som var 
drabbade av 
bröstcancer och 
genomgått 
cytostatika 
behandling hade 
påfallande högre 
förekomst av 
fatigue än de som 
var friska. 

Mycket väl 
godkänd 



36  Graydon JE,
Bubela N, 
Irvine D, 
Vincent L. 

Fatigue-
reducing 
strategies used 
by patients 
receiving 
treatment for 
cancer. 
USA, 1995. 

Att visa vilken 
strategi som ger bäst 
resultat för att minska 
fatigue hos kvinnor 
som står under 
strålbehandling eller 
kemoterapi. 

Kvantitativ studie, 
frågeformulär. 
Kvinnor som 
genomgått 
strålbehandling 
(n=54) och 
kemoterapi 
(n=45). 

Sömn och motion 
var de bästa 
strategierna för att 
minska graden av 
fatigue hos 
samtliga deltagare 
i studien. 

Mycket väl 
godkänd 

37 
 
 
 
 
 

Longman AJ, 
Braden CJ, 
Mishel MH 
 
 
 
 
. 

Side-Effects 
burden, 
Psychological 
Adjustment, 
and Life 
Quality in 
Women With 
Breast Cancer: 
Pattern of 
Association 
Over Time.  
USA, 1999. 
 

Att beskriva 
biverkningar och 
effekter av 
bröstcancerbehandlin
gen samt hur dessa 
påverkar 
välbefinnandet. 
 
 
 
 
 

Kvantitativ studie. 
Bröstcancerdrabbade 
kvinnor som stod 
under behandling.  
(n=53) 
 
 
 
 
 

Det visade sig att 
biverkningarna 
hade negativ 
effekt på hälsan 
och livskvaliteten.
 
 
 
  

Mycket väl 
godkänd 
 

 
 
 
 
38 

Berger AM. Patterns of 
fatigue and 
activity and rest 
during adjuvant 
breast cancer 
chemotherapy. 
USA, 1998. 
 
 
 
 

Att beskriva 
relationen mellan 
fatigue, aktivitet och 
vila hos kvinnor som 
genomgår 
cellgiftsbehandling. 

Kvantitativ studie. 
Kvinnor som 
drabbats av 
bröstcancer. 
(n=72) 

Studien visade att 
nivån av fatigue 
gick upp och ner 
under 
behandlingstiden. 

Mycket väl 
godkänd 



 
 
 
39 
 
 

 
 
 
Irvine DM, 
Vincent L, 
Graydon JE, 
Bubela N.  

 
 
 
Fatigue in 
women with 
breast cancer 
receiving 
radiation 
therapy.  
Kanada, 1998. 

 
 
 
Att undersöka 
förekomsten av 
fatigue i olika 
behandlingsstadier av 
bröstcancer. 

 
 
 
Kvantitativ studie. 
Kvinnor drabbade av 
bröstcancer vilka 
genomgår 
strålbehandling. 
(n=76) 

 
 
 
Förekomst av 
fatigue var högst i 
slutet av 
behandlings-
perioden, för att 
sedan avta tre till 
sex månader efter 
denna. 

 
 
 
Mycket väl 
godkänd 

 


