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Sammanfattning 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att med en kvalitativ ansats beskriva 

bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelser av stöd från sjuksköterskan. Studien är baserad på 

vetenskapliga artiklar (n=14) som söktes datoriserat och manuellt vid högskolan Dalarnas 

bibliotek. Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån ett för kvalitativa studier anpassat 

bedömningsformulär. Studiens resultat visade att stödet från sjuksköterskan var viktigt. 

Kvinnor som drabbats av bröstcancer utsätts för olika känslomässiga reaktioner. Kvinnorna 

ville ha detaljerad information angående sin sjukdom. Stödet från sjuksköterskan kunde delas 

upp i två kategorier känslomässigt och informativt stöd. Det framkom att kvinnorna ville ha 

informativt stöd i ett tidigt skede, redan vid diagnos tillfället så att de visste vad som skulle 

hända längre fram i behandlingen av sjukdomen. Flertalet av kvinnorna upplevde 

sjuksköterskan som trevlig, hjälpsam och lugnande. Det känslomässiga stödet bestod av att 

sjuksköterskan visade intresse för kvinnorna, att sjuksköterskan var förstående och hade tid att 

prata med kvinnorna. Det upplevdes som viktigt för kvinnorna att få känna sig som mänskliga 

individer. Att bli tilltalad vid förnamn och bli behandlad som en egen individ upplevdes som 

viktigt för de bröstcancerdrabbade kvinnorna.  

 

 

Nyckelord: Bröstcancer, omvårdnad, sjuksköterska, stöd, upplevelser. 

Keywords: Breast cancer, caring, experience, support, nurse. 
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Introduktion  
 
Upplevelser i samband med bröstcancer. 
 
Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor och år 2004 diagnostiserades 

6925 nya fall i Sverige (1). Varje år dör i Sverige 1500 kvinnor i sjukdomen.  Antalet 

bröstcancerfall sedan 1960- talet har ökat betydligt eftersom kvinnor i åldersintervall 40-70 år 

erbjudits mammografiundersökning, som gör det möjligt att upptäcka cancertumören i tid (2). 

Kvinnor som drabbas av bröstcancer upplever starka känslor.  Bröstcancer innebär ett 

allvarligt hot mot hälsa och liv. Att få cancer kan medföra att kvinnan hamnar i en psykisk 

kris. Tidigare upplevelser i livet som kvinnan bär med sig påverkar hur djupgående och 

varaktig krisen blir (3). Cullberg definierar en psykisk 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”(4).  

 

Den psykiska krisen innefattar en läkningsprocess där kvinnan genomgår olika faser. Först 

kommer ett chockstadium där kvinnans psykiska energi är fullt upptagen med orienteringen i 

tillvaron. På ytan kan kvinnan verka helt oberörd, men under fasaden är allt ett kaos och det 

som hänt verkar obegripligt. Efter någon timme eller dag övergår chockfasen till 

reaktionsfasen som kan hålla i sig i veckor eller månader. Denna fas kännetecknas av att 

kvinnan 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 kvinnan till att börja tänka 

konstruktivt. Kvinnan kommer in i bearbetningsfasen som kan vara i upp till ett år. Senare 

ersätts den av nyorienteringsfasen då kan kvinna kontrollera smärtan över att ha blivit drabbad 

av bröstcancer. Stöd från närstående och vänner är viktigt för kvinnan för att hon ska kunna 

komma igenom krisen. En väl genomarbetad kris kan leda till ökad styrka, mognad och en 

ökad förståelse för livets villkor (4). 

 

I en studie av Poole och Lyne (5) berättar en kvinna (n=40) om upplevelserna innan hon fått 

diagnosen hur tankarna bara åker runt i huvudet, har hon cancer eller inte är den malign 

(elakartad) eller inte. En annan kvinna beskriver hur hon tänkte när biopsin1 genomfördes. 

Hon visste väl vad de skulle göra och att diagnosen inte var fastställd, men hon önskade helst 

                                                 
1 Biopsi – mikroskopisk undersökning av delar tagna från levande vävnad, i detta fall bröstvävnad (6). 
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att hon hade kunnat stoppat huvudet i sanden och försvinna därifrån, det här händer inte mig.  

 

I en kanadensisk studie av Thorne, Harris, Gregory Hislop och Vestrup (7) visar resultatet 

även här att perioden av väntan på att definitivt få veta diagnosen var en innerligt osäker tid 

för nästan alla kvinnor (n=33) i studien. En lång rad av somatiska och psykologiska gensvar 

till ångest framkom, omfattat orolig mage, gråt och tankar av rädsla. En kvinna beskrev efter 

en månads väntan.  

 

"Under tiden jag väntade på att få komma till honom (kirurgen) föreställde jag mig att jag 

hade cancer som växte ut i tånaglarna! Varje del av kroppen, plötsligt hade jag även lite värk 

och smärta i varje del. Mina barn trodde jag blivit en galning " 2 (7). 

 

Många kvinnor upplevde handhavande information som strategiskt livsviktigt för att hantera 

väntan. Några kände ett omedelbart behov av all information de kunde hitta (7). 

 

Stöd 

Inom omvårdnad är stöd ett av huvudbegreppen. Att visa intresse för patienten, bedöma 

patientens situation samt att ge moraliskt stöd är några viktiga delar av stöd i omvårdnaden. 

Andra viktiga delar är att underlätta för patienten samt att ha en fungerande dialog och 

kommunikation. Mötet med patienten är även det en del av stödet i omvårdnaden. Att möta 

den andre med intresse, respekt och förståelse i relationen dem emellan. Det krävs kunskap 

för en sådan professionell relation. Att finnas hos patienten, vara aktivt lyssnande, vara 

rådgivare, humor och socialt stöd är uttryck för stödjande funktioner. Tillgången till socialt 

stöd har visat stor betydelse för individens hälsa. Socialt stöd i sig omfattar informativt stöd 

vilket innefattar råd, vägledning och information. Emotionellt stöd innebär stödjande 

relationer från nära och/eller förtroliga personer (8). Stöd har definierats som ett mått på en 

individs sociala band, även som kvalitén på en individs relationer, med tonvikten på faktorer 

som tillgivenhet, förtrolighet och empati (9). 

 

 
                                                 
2  By the time I got to him (surgeon), I figured I had cancer growing out of my toenails! Every part of my body, 
all of a sudden, I had little aches and pains in every corner. My children thought I was a raving lunatic (7). 
 
 

 6 



Tidigare forskning visar att stöd är en central del i omvårdnaden av bröstcancerdrabbade 

kvinnor. Under stressfyllda situationer har det visat sig att stödet hjälper kvinnorna att anpassa 

sig till bröstcancern (10). 

 

Antonovsky menar att förmågan att hantera stressfyllda situationer relaterar till individens 

känsla av sammanhang (KASAM) det vill säga i vilken utsträckning individen upplever 

tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull. En människa med hög känsla av 

begriplighet förväntar sig att framtida händelser är förutsägbara. Olyckor och misslyckanden 

klarar individen av att göra begripliga. En person med hög känsla av hanterbarhet känner sig 

inte som ett offer för omständigheterna eller upplever att livet är orättvist. Antonovsky 

betraktar meningsfullhet som en motivationskomponent. Det som känns meningsfullt 

betraktas som utmaningar, värda känslomässig investering och engagemang. Den viktigaste 

faktorn av dessa tre komponenter är meningsfullheten (11).  

 

Stöd utifrån sjuksköterskansroll 

Upplevelsen att bli drabbad av bröstcancer påverkar kvinnans handlande. Sjuksköterskan 

måste försöka förstå kvinnans subjektiva upplevelse för att kunna hjälpa kvinnan att göra 

situationen realistisk. Sjuksköterskan bör bilda sig en uppfattning om kvinnans subjektiva 

upplevelse av situationen. Det är den situationen som påverkar kvinnans handlande. 

Sjuksköterskan kan göra det genom undervisning, handledning och stöd som kan leda till 

ökad förståelse och meningsfullhet hos kvinnan (12). Enligt lag SOSFS 1993:17 ska 

sjuksköterskan ge stöd och hjälp till patienter som drabbats av sjukdom eller reaktioner på 

sjukdom. Stöd i form av utförande av, sådana handlingar som patienten för sitt dagliga liv 

eller välbefinnande inte kan utföra själv (13).  

 

Upplevelser av stöd  

Ordet upplevelse står för något som den enskilda individen upplevt och dennes erfarenhet av 

en upplevelse. Det står även för hur en person värderar och uppfattar något på ett 

känslomässigt plan och inte på ett rationellt sätt (14). 

 
I en norsk studie av Landmark och Wahl (15) delas stöd in i flera kategorier. Stöd i relation 

till familj och närstående, stöd i relation till vänner, kollegor och grannar, och stöd från 

sjukvårdspersonal. Resultatet visar att stöd från familj och närstående var mest omnämnt och 

upplevdes högst värderat. Den känslomässiga aspekten av stödet var dominant, även den 
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praktiska dimensionen beskrevs som värdefull. Stöd i form av närhet upplevdes som viktigt 

och stöd från familjen beskrevs öka kvinnornas vilja att kämpa mot sjukdomen. Resultatet 

visar även att kvinnorna upplevde brist på stöd, störst brist upplevdes i mötet med sjukvården 

vilket ofta beskrevs som en extra börda utöver sjukdomen (15). 

 

I en studie av Lugton (16) visar resultatet att bröstcancerdrabbade kvinnor (n=35) har behov 

av stöd för att hantera en för dem osäker framtid. Kvinnorna behövde konfrontera sin egen 

dödlighet för att kunna hantera den osäkra framtiden. Partners, vänner eller jämlika var de 

kvinnorna i huvudsak anförtrodde sig åt. Ibland valde dock kvinnorna att inte anförtro sin 

rädsla om att kanske dö för sina närmaste för att undvika att oroa dem. Många av kvinnorna 

hade vänner, släktingar eller arbetskamrater som hade haft bröstcancer. Dessa individer var 

bevis på att det fanns möjlighet att överleva. Vidare visar resultatet att bröstcancerdrabbade 

kvinnor (n=35) sökte olika typer av stöd till att försvara och skapa förändring i identiteten. 

Deltagarna sökte erfaret stöd från andra som haft bröstcancer, de upplevde även ett behov av 

människor som hade tid för dem. Vänner fullföljde ofta den uppgiften. Att bli betraktad som 

en frisk kvinna upplevdes som ett viktigt stöd för att återställa deltagarnas identitet som en 

hälsosam individ. Att veta att jämlika repat sig från sjukdomen upplevdes stödjande för den 

egna hälsan.  

 

Problemformulering 

I situationer när bröstcancerdrabbade kvinnor väljer att inte prata cancer med deras närmaste 

för att inte oroa dem behöver dessa kvinnor andra att kunna vända sig till. Det är då viktigt 

som sjuksköterska att kunna ge de bröstcancerdrabbade kvinnorna stöd på ett adekvat sätt. För 

att kunna göra det krävs kunskap om vilket behov av stöd kvinnorna har. Det behövs också 

kunskap om hur hon upplever sjukdomen. Allt för att hjälpa kvinnorna igenom upplevelserna 

av att bli drabbad av bröstcancer.  

 
Syfte 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva hur kvinnor som drabbats av 

bröstcancer upplevde stöd från sjuksköterskan. 

 

Frågeställning 

1 Hur upplevde kvinnor som drabbats av bröstcancer stöd från sjuksköterskan? 
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Metod 
 

Design 

Studien genomfördes som en deskriptiv systematisk litteraturstudie med en kvalitativ ansats. 

Författarna har till hjälp använt sig av en modifierad mall för systematiska litteraturstudier 

(16).  

 

Urval av litteratur  

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

datoriserade sökningen gjordes i databaserna Blackwell, Synergy, CINAHL och ELIN. 

Sökorden som användes var breastcancer, caring, experience, patients experience, nursing, 

nurses, nurses role, support, qualitative studies och womans opinion. Sökorden användes i 

olika kombinationer och presenteras i tabell 1. Där anges även antalet utvalda/beställda 

artiklar. Den manuella sökningen gjordes genom att litteraturöversikter och dess referenslistor 

inom liknande område granskades för att få en god överblick över ämnet och få fram så 

relevanta artiklar som möjligt. 

 

Urvalet av artiklar gjordes genom att författarna först läste titeln på artiklarna. I de fall titeln 

svarade mot syftet för studien lästes abstraktet. Om även abstraktet besvarade syfte och 

frågeställning valdes artikeln ut. Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle bestå av 

studier genomförda med en kvalitativ metod, samt ha ett vetenskapligt värde. Det 

vetenskapliga värdet mättes genom kvalitetsbedömning utifrån en granskningsmall avsedd att 

mäta kvalitativa artiklar (16). Se bilaga 2. Artiklarna skulle även svara mot syftet och 

frågeställningen. Övriga inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara publicerade 1996 

eller senare. En artikel fick dock ingå trots att den var publicerad 1995. Studien bedömdes 

som högst relevant och på grund av det annars ganska tunna materialet uppsatsförfattarna 

hittat inkluderades artikeln. Sökningarna begränsades till svensk och engelskspråkig litteratur.  

 

Författarnas avsikt med att endast inkludera kvalitativa artiklar till studien var att denna metod 

belyser patienternas egna enskilda upplevelser. Samtliga artiklar i studien skulle vara 

primärkällor. Exklusionskriterier för studiens resultat var därför litteraturstudier. Även artiklar 

som inte svarade upp mot syfte och frågeställning exkluderades. 
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Tabell 1. Sammanställning av databassökning  

Databas/Sökord Träffar Utvalda 

artiklar 

Använda  

artiklar 

Blackwell Synergy    

breast cancer + 13328   

caring and support + 4422   

patients experience + 2946   

nurses role + 1157   

qualitative studies + 454   

womans opinion  81 4 3 

Cinal     

breast cancer + 7646   

support and 

experience+ 

149   

nurses 46 3 2 

breast cancer + 7646   

patients experience + 267   

nurses role 24 1 1 

Elin    

breast cancer + 37641   

experience + 1033   

caring 15 1 1 

breast cancer + 37641   

experience + 1033   

support  119 5 1 

breast cancer + 37641   

caring 70 3 0 

breast cancer + 37641   

Support + 1722   

nurses 48 2 2 
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Totalt valdes 28 artiklar ut och efter att dessa lästs igenom återstod 14 artiklar som möjliga att 

ingå i studiens resultat. Resterande artiklar valdes bort då de inte helt svarade upp mot 

studiens syfte och frågeställning. Från den manuella sökningen inkluderades fyra artiklar (18, 

23, 26, 27) att ingå i studien, vilka alla hämtades från andra litteraturöversikters referenslistor 

inom området. 

 

Mätinstrument/Datainsamlingsmetod 

Granskningsmallen som användes bedömde de kvalitativa artiklarnas vetenskapliga värde. 

Följande faktorer granskades: syfte, metod, design, undersökningsgruppen avseende 

urvalskriterier och metod, metod för datainsamling, data analys, resultatbeskrivning samt 

utvärdering avseende resultatets trovärdighet och metodologiska brister. Utifrån 

bedömningsformulären poängsattes artiklarna där maxpoängen var 30 poäng. Artiklarna 

skattades procentuellt utifrån den maximala poängen och delades in i tre olika grupper efter 

kvalitetsvärde och presenteras i tabell 2. 

  

Tabell 2. Poängfördelning för bedömning av använda artiklar. 

Antal poäng  Andel i % Bedömning 

27-30 90-100 % · Högt värde = I 

24-26 80-89 % Medelhögt värde = II 

21-23 70-79 % · Lägre värde = III 

 

Analys och tolkning av data 

Författarna läste noga igenom de 14 artiklar som ligger till grund för resultatet.   

Vid den första artikelns granskning bedömde författarna materialet gemensamt för att 

tillsammans sätta sig in i mallen och diskutera de olika delarna. Därefter granskade författarna 

hälften av artiklarna var och läste sedan varandras bedömningar. En översikt av alla i 

resultatet inkluderade artiklars bedömning finns i tabell nr 3.  

 

Engelskspråkiga artiklar översattes till svenska. Det använda materialets innehåll från 

artiklarna kategoriserades i två olika teman utifrån frågeställningen. Artiklarna som ligger till 

grund för studiens resultat finns i en sammanställning som presenteras i tabell nr 3. Författare, 

årtal, nationalitet, titel, syfte, design och metod, urvalets storlek samt kvalitetsbedömning 

finns presenterat. 
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Resultat 
Tabell 3. Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultat.  

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Design 
Metod 

Urvalets 
storlek 

   n = 

Kvalitetsgrad
/Referens nr 

Bottomley A 
& Jones L 
1997 
England 

Breast cancer 
care: Women´s 
experiance 

Var att förklara 18 kvinnors 
upplevelser av att nyligen 
diagnostiserats för 
bröstcancer. 

Kvalitativ 
(tvärsnittsstudie) 
intervjuer 

18 III 
20         

 
Brown M, 
Koch T 
&Webb C 
2000 
Australien 

Information needs 
of women with 
non-invasiv breast 
cancer 

Var att få en bättre förståelse 
för kvinnornas upplevelser av 
att ha genomgått en operation 
för non-invasiv bröstcancer 
där i huvudsak teman runt 
information blev beskrivna. 

Kvalitativ 
Hermeneutisk, 
dialektisk 
Djupintervjuer 
öppna frågor 

6 II 
24  

Carnwell R & 
Baker S-A 
2003 
Storbritannien 

A qualitative 
study to evaluate 
breast car nursing 
in North Wales 
from the user 
perspective 

Att undersöka patienternas 
erfarenheter av bröstcancer 
vård i North Wales 

Kvalitativ 
Semistrukturerad 
intervju 

13 II 
19 

Koinberg I, 
Holmberg L & 
Fridlund B 
2002 
Sverige 

Breast cancer 
patients´satisfacti
on with a 
spontaneous 
system of check-
up visit to a 
specialist nurse. 

Beskriva patienters 
tillfredställelse med ett 
frivilligt kontrollbesök hos en 
specialist sjuksköterska. 

Kvalitativ 
Fenomenografisk 
analys 
intervjuer 

19 I  
21  

Kovero C & 
Tykkä E 
2000 
Finland 
 

To be ill with 
breast cancer 

Analysera kvinnors 
erfarenheter av 
diagnostisering, vårdåtgärder 
och erhållen information i 
samband med insjuknandet i 
bröstcancer 

Kvalitativ 
Fenomenologiskt 
perspektiv 
Halvstrukturerade 
intervjuer 

18 I   
18 

Lacey M D 
2002 
USA 

The experience of 
using decisional 
support aids by 
patients with 
breast cancer 

Var att förklara den verkliga 
upplevelsen från patienter 
med bröstcancer som bistått 
stöd beslutande prediagnos, 
diagnos och 
behandlingsfasen av 
sjukdomen. 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 
Deskriptiv 
Intervjuer 

12 I  
22 

Landmark B 
T, Strandmark 
M & Wahl A 
2002 
Norge 

Breastcancer and 
experience of 
social support 

Att beskriva hur tio norska 
kvinnor upplever att leva 
med nyligen diagnostiserad 
bröstcancer. 

Kvalitativ 
Grounded theory 
Ostrukturerad 
intervju 

10 I 
29 

Lindop E & 
Cannon S 
2001 
England 

Experience 
ofwomen with a 
diagnosis of 
breast cancer: a 
pathway approach 

Var att genom djupintervjuer 
förklara tolv kvinnors 
individuella upplevelser av 
diagnosen bröstcancer, olika 
behandlingar, system samt 
identifiera de skockvis olika 
upplevelserna av kvinnorna 
längs sjukdomens väg. 

Kvalitativ 
Djupintervjuer 

12 II 
23 
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Författare
År 

Land 

Titel Syfte Design 
Metod 

Urvalets 
storlek 

Kvalitetsgrad 
/Referens nr 

O`Mahoney 
M 
2000 
Irland 

Women´s lived 
experience of 
breast biopsy: a 
phenomenologica
l study. 

Var att förklara Irländska 
kvinnors verkliga upplevelser 
av en bröstbiopsi med 
avsikten att få en djupare 
förståelse av deras 
individuella upplevelser och 
innebörden som förklaras av 
dem. 

Kvalitativ 
Fenomenoligisk 
Djupintervjuer 

8 I  
26 

Pålsson M-B 
& Norberg A 
1995 
Sverige 

Breast cancer 
patients´ 
experiences of 
nursing care with 
the focus on 
emotionall 
support: the 
implementation of 
a nursing 
intervention 

Var att beskriva 
nydiagnostiserade 
bröstcancer patienters 
upplevelser av sjukdomen 
och av sjukvården med fokus 
på känslomässigt stöd. 

Kvalitativ  
Semi-
strukturerade 
intervjuer 

26 II  
27 

Saares P & 
Suominen T 
2005 
Finland 

Experiences and 
resources of 
breast cancer 
patients in short-
stay surgery 

Beskriva upplevelser, coping 
resurser och andra 
upplevelser av sjukvården  på 
en kirurg avd. 

Kvalitativ  
semistrukturerade 
intervjuer 
 

8 I  
17 

Webb C & 
Koch T 
1997 
England/ 
Australien 

Women´s 
experiences of 
non-invasive 
breast cancer: 
literature reviwe 
and study report 

Var att studera kvinnors 
upplevelser av non-invasiv 
bröstcancer i gensvar till dess 
kritik. 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 
Djupintervjuer 

10 II  
25 

Westman B, 
Bergenmar M 
& 
Andersson L 
2005 
Sweden 

Life, illness and 
death-Existential 
reflections of a 
Swedish sample 
of patients who 
have undergone 
curative treatment 
for breast or 
prostatic cancer. 

Beskriva 
cancerpatientersexistensiella 
relektioner, hur dessa 
reflektioner möts av 
sjukvårdspersonal. 

Kvalitativ 
Hermeneutisk 
Intervjuer 

10 II 
30 

Wilkes L 
White K & 
Beale B 
2002 
Australien 

Life after breast 
cancer: Australian 
women´s stories 
of support. 

Beskriva 6 bröstcancer 
drabbade kvinnors 
uppfattning av behov av stöd 
och hur stödet tillmötesgått 
av sjukvårdspersonal. 

Kvalitativ 
semistrukturerade 
intervjuer 

6 III 
28 

 
Bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelser av stöd från sjuksköterskan. 

Enligt en finsk studie av Saares och Suominen (17) kom diagnosen bröstcancer oftast som en 

chock för kvinnorna. Efter en bröstcanceroperation upplevde kvinnorna det som kaos i livet. 

Kvinnorna kände sig förvirrade både mentalt och fysiskt. Informativt och känslomässigt stöd 

från sjuksköterskor upplevdes vara viktigt. Kovero och Tykkä beskrev i sin studie (18) att 

bröstcancerbehandlade kvinnor kände förtvivlan och sorg över den förändring som skett i den 

egna kroppen efter behandlingen. Det blev ett känslomässigt hot som förorsakade 
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psykologiska stressreaktioner. Det var viktigt med effektiv stresshantering eftersom 

hanteringen ledde till ett bättre känslomässigt tillstånd (18).  

 

Upplevelser av bröstsjuksköterskans roll 

I Carnwell och Bakers studie (19) beskrevs 13 bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelser av 

tillgången till en bröstsjuksköterska. Efter att kvinnorna fått beskedet om bröstcancer 

upplevde nästan alla deltagare tacksamhet gentemot bröstsjuksköterskan som gav stöd i form 

av uppmuntran, information och möjligheten att ställa frågor. Vidare uppfattades 

bröstsjuksköterskan som någon som hade tid för dem. Två deltagare upplevde att 

bröstsjuksköterskan skulle ha involverat partners mer i diskussionen innan fastställd diagnos, 

medan fem var nöjda med graden av inblandning. Några kvinnor upplevde ett behov av 

information om eventuellt resultat av den kirurgiska behandlingen i ett tidigare skede för att 

undvika onödig oro och för att kunna veta vad som väntade dem postoperativt. Regelbunden 

kontakt med bröstsjuksköterskan erbjöds postoperativt vilket flertalet kvinnor kände som ett 

stort stöd. En kvinna upplevde kontakten med bröstsjuksköterskan som betydelsefull. Hon 

kunde prata med henne om den oro hon kände inför diagnosbeskedet som hon inte ville visa 

maken. När kvinnorna fått beskedet om bröstcancer upplevde nästan alla deltagare tacksamhet 

gentemot bröstsjuksköterskans stöd i form av uppmuntran. Vidare uppfattades 

bröstsjuksköterskan som någon som hade tid för dem. En kvinna beskrev dock att hon kände 

sig ensam och nedstämd vid avslutad behandling och kände sig därför för låg för att själv 

ringa. Hon upplevde att ett uppföljande telefonsamtal från bröstsjuksköterskan skulle ha varit 

ett stort stöd (19). 

 

 I studien av Bottomley och Jones (20) där 18 bröstcancerdiagnostiserade kvinnor deltog 

beskrevs upplevelserna runt sjukdomen handla mycket om rädsla. Rädsla för behandling, 

nålar, håravfall och andra biverkningar, och ovissheten om framtiden. Deltagarna upplevde att 

stöd i form av information och att finnas tillhands kunde lindra, dock inte ta bort, en del av 

rädslan och ängslan. En kvinnas kommentar var: 

 

"Bröstsjuksköterskan var strålande. Jag var orolig för cytostatikabehandlingen, men hon 

berättade allt runt det, tillbringade en lång stund till att förklara all min behandling och jag 

kände mig betydligt mindre ängslig efteråt" 3(20). 

                                                 
3 The breast nurse was brilliant. I was worried about chomoterapy, but she told me all about it, spent a lot of time 
explaining to me all my treatments and I felt a lot less anxious afterwards (20). 
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I en studie av Koinberg, Holmberg och Fridlund (21) fick 19 kvinnor tillgång till en 

sjuksköterska som var specialist på bröstcancer. Kvinnorna upplevde tryggheten att få 

möjlighet att kontakta en och samma sjuksköterska när kvinnorna behövde stöd och råd. 

Kvinnorna upplevde även att det var svårt att ta in all information. Kvinnorna var så känsliga 

efter operationen så informationen skulle behövt ges i små doser efter varje kvinnas eget 

behov. En kvinna behövde höra samma information flera gånger. En annan kvinna behövde 

bara prata av sig för att befria sig från tänkandet på sjukdomen. Det visade sig att en tredje 

kvinna kände samma tillit till sjuksköterskan som till läkaren. 

 

“Det kändes bra att kunna ringa samma sjuksköterska och prata med henne och om jag var 

orolig, särskilt i början så ordnande hon en träff med doktorn det var väldigt snällt tycker 

jag.”4(21) 

 

Möjligheten att kunna ringa en sjuksköterska med kunskaper och erfarenhet upplevdes 

betydelsefullt. Det ansågs av flertalet bättre än att träffas regelbundet. Med hjälp av 

sjuksköterskans stöd på telefonen och egna stresshanteringsmetoder kunde den svåra 

livssituationen som kvinnorna befann sig i hanteras (21). 

 

“Jag känner samma förtroende för sjuksköterskan som för doktorn, min uppfattning är att du 

kan lika gärna prata med sjuksköterskan och om hon tycker man ska träffa doktorn så ordnar 

hon det”5 (21). 

 

Information i ett tidigt skede 

I studien av Lacey (22) deltog 12 kvinnor som behandlats för bröstcancer. Flertalet av 

kvinnorna upplevde vikten av information i ett tidigare skede. De tog emot en stor del 

information i form av broschyrer, böcker och videoband från sjuksköterskor. Informationen 

fick kvinnorna dock när behandlingen redan hade startat. Kvinnorna upplevde att de endast 

hade sporadisk kontakt med sjuksköterskorna och många upplevde att sjuksköterskorna var 

otillgängliga eller oengagerade i det beslutsfattande valet av behandling. Istället var det 

                                                                                                                                                         
  
4  I feel that it’s been good that I could phone the same nurse and talk to her and if I was specially worried like in 
the beginning, then she arranged an appointment with the doctor so it went very smoothly, I think (21). 
 
5 I feel trust in the nurse as well as the doctor, my attitude is that you can just as well talk with the nurse and if 
she thinks that I should see the doctor, then she will arrange it (21). 
 

 15 



läkaren de hade förtroende för vad gällde åsikter och råd kring beslutsfattandet av behandling. 

Även i Lindop och Cannons studie (23) där 12 bröstcancerdrabbade kvinnor deltog framkom 

att det skulle ha varit ett stöd att få ta del av mer information från sjuksköterskan innan 

behandlingen startade. 

 

Upplevelser av informativtstöd 

I studien av Saares och Suominen (17) deltog åtta kvinnor som genomgått en 

bröstcanceroperation med tidig hemgång. Där framkom att det informativa stödet upplevdes 

vara viktig, det gjorde att en av kvinnorna (n=8) kände att hon var uppdaterad om vad som 

skulle ske under vårdtiden. Flertalet av kvinnorna upplevde att de behövde mer detaljerad 

information. 

 

Brown, Koch och Webb (24) beskrev i sin studie där sex kvinnor behandlats för bröstcancer 

att sjuksköterskans del i vården var inte enligt kvinnorna att ge information, utan de skulle 

istället ansvara för det emotionella stödet. En bröstsjuksköterska hjälpte dock en av kvinnorna 

att förena informationen hon fått höra av kirurgen som hon hade svårt att komma ihåg. 

Kvinnans kommentar var: 

 

"Sjuksköterskan berättade en hop av saker jag inte minns därför att jag förmodligen var i ett 

tillstånd av chock”6 (24). 

 

Kvinnorna upplevde att det var svårt att ta in all information på en gång, särskilt just efter 

cancerbeskedet, och uttryckte därför ett behov av att få lite information åt gången (24). 

 

I en annan studie av Webb och Koch (25) deltog tio kvinnor som diagnostiserats för 

bröstcancer. Sex av kvinnorna var patienter vid sjukhus A som hade tillgång till en specialist 

sjuksköterska vilket inte sjukhus B hade, där resterande fyra deltagare var patienter. 

Deltagarna som tillhörde sjukhus A, upplevde när de tagit emot den dåliga nyheten om 

sjukdomen att något stöd från specialistsjuksköterskan fanns inte att tillgå då hon inte synts 

till. Kvinnorna upplevde även att stöd i form av information inte var vad de önskat eller hade 

förväntat sig, vilket gjorde att informativt stöd efterfrågades i större utsträckning av 

                                                 
6 The nurse told me ´heps of stuff I didn´t recall because I was probably in a stat of shock (24). 
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patienterna. Vid sjukhus B upplevdes däremot sjuksköterskan vara utomordentligt bra på att 

ge information (25). 

 

Kovero och Tykkä redovisade i sin studie (18), där 18 kvinnor som behandlats för bröstcancer 

deltog, att stöd från bland annat sjuksköterskan kan vara avgörande för kvinnornas 

livssituation och känslomässiga välbefinnande. En kvinna berättar.  

 

”Där var en sympatisk sköterska, hon sade att hon kan ge råd, men jag ville inte, jag hade 

ingen möjlighet att ta emot. Sen först småningom vill man ha den där informationen” (18). 

 

Från flertalet kvinnor framkom att information var ett mycket viktigt stöd. Det skulle vara 

realistisk information om sjukdomen, alternativa vårdmetoder, om prognosen och om 

förloppet. En kvinna (n=18) tyckte att informationen skulle finnas nedskrivet på papper. 

Vidare beskrev kvinnorna vikten av att ge informationen på ett individanpassat sätt, där den 

personliga kontakten upplevdes som mycket viktig. Kommunikationen ska vara empatisk och 

ge uppmuntran på ett känslomässigt plan (18). 

 

 Upplevelser av känslomässigtstöd 

I Saares och Suominens studie (17) framkom det att känslomässigt stöd från hälso- och 

sjukvårdspersonal var att hjälpa kvinnorna att ta itu med sjukdomen på ett verkligt sätt. 

Sjuksköterskorna visade intresse för kvinnorna med förtroende och humor. En kvinna 

berättade att sjuksköterskan hade den attityden att cancer är en sjukdom, hon gav inga 

orealistiska löften. Kvinnan kände att sjuksköterskan gav henne hopp om att detta inte var 

slutet. En annan kvinna upplevde att sjuksköterskorna tog hand om henne och hela tiden 

frågade om det var något hon ville ha. Känslomässigt stöd bestod av vänskap och att kunna se 

helheten hos kvinnorna för att kunna ge individanpassat stöd. Några kvinnor blev rörda av 

hälso- och sjukvårdspersonalens närhet. En kvinna berättade. 

 

”Allihop kom fram och tog min hand och berättade vilka de var och att det var hon som var 

min sjuksköterska, det kändes bra”7(17). 

 

 
                                                 
7 Everyone came and took my hand saying who she was and that she was my nurse. That was great (17). 
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En kvinna upplevde att sjuksköterskan som kom och tog i hand gav henne ett bra 

känslomässigt stöd. Även att sjuksköterskorna presenterade sig och att de hade tillgång till 

samma doktor var ett bra stöd (17). 

 

I en studie av O`Mahony (26) beskrevs åtta kvinnors upplevelser av att ha genomgått en 

bröstbiopsi. Resultatet visar att stöd från bland annat sjuksköterskor upplevdes märkbart 

dominant genom hela skedet av bröstbiopsin. Bröstsjuksköterskan var omnämnd bland 

kvinnorna och uttryck som mycket bra, fullständigt strålande, mycket trevlig, lugnande och 

uppmuntrande upplevdes av kvinnorna. Hon upplevdes även vara ytterst hjälpsam. I studien 

av Pålsson och Norberg (27) deltog 26 kvinnor som nyligen diagnostiserats för bröstcancer. 

Deltagarna upplevde att det var viktigt att få möta en sjuksköterska som stöttade och följde 

upp samtalet efter diagnosbeskedet eftersom deltagarna känt sig bedövade och chockade, och 

hade svårt att ta in läkarens ord om vad som sagts. Deltagarna upplevde även ett viktigt stöd 

från sjuksköterskan, att dela de varierande sjukdomsrelaterande svårigheterna med. Det var 

viktigt att känna det tillåtet att tala om sig själv. Psykosociala problem och att någon lyssnade, 

tröstade och accepterade deras känslor sågs som en väg att reducera ängslan angående 

sjukdomen. Det innebar även för kvinnorna att partner och familj kunde skonas i detta 

avseende. Sjuksköterskor som visade förståelse, gav positiv återkoppling, visade intresse för 

kvinnorna som mänskliga individer och tillät kvinnorna att ställa frågor och visa känslor 

uppskattades och upplevdes vara ett stöd i relationen dem emellan.  

 

I studien av Bottomley och Jones (20) framkom att bröstcancerdrabbade kvinnor upplevde 

relationen till sjuksköterskor de mött under sjukdomstiden som mycket positiv. Flertalet 

upplevdes som vänliga och omtänksamma. Att bli tilltalad vid förnamn och att varje kvinna 

behandlades som en egen individ och inte ett objekt var viktiga faktorer. En kvinnas ord var:  

 

“Dom (sjuksköterskorna) kom upp och frågade mig om jag ville ha kaffe, eller bara för att 

prata och fråga hur jag mådde”8·(20) 

 

Sjuksköterskan sågs i en typiskt stödjande roll, då inte enbart bröstsjuksköterskor utan även 

andra sjuksköterskor. Kvinnornas upplevelser om sjuksköterskorna var att de var hjälpsamma, 

förklarade alltid kvinnornas problem väl och fick i och med det kvinnorna att känna sig 
                                                 
8 They (the nurses) will come up and ask you if you want a coffe, or just have a chat and say How are you? (20). 
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normala. Sjuksköterskorna upplevdes även vara goda lyssnare, fick deltagarna att må bättre, 

svarade alltid i telefonen och tycktes vara belåtna med att kunna hjälpa (20). 

 

I Lindop och Cannons studie (23) beskrevs behovet av självuppskattat stöd vid olika tillfällen 

under sjukdomen. Kvinnorna ansåg sig behöva stöd vid mottagandet av provsvar, under 

behandlingstiden samt under återhämtningsfasen. 

 Mest stöd ansåg sig kvinnorna ha fått bland annat av sjuksköterskor under behandlings och 

återhämtningsfasen. Deltagarna i studien belyste ett extremt obehag av den icke kirurgiska 

behandlingen. Mötet med en sjuksköterska upplevdes i den fasen som en underbar lättnad. En 

kvinnas upplevelse var dock att det skulle ha känts bra om sjuksköterskan haft tid att bara sitta 

kvar en stund.  

 

Brist på känslomässigtstöd  

Wilkes, White och Beale (28) beskrev i sin studie sex kvinnors upplevelser av stöd efter en 

bröstcanceroperation. Kvinnorna upplevde att sjuksköterskorna saknade tid att prata med 

dem. Kvinnorna hade behov att prata om förändringen som skett med deras kroppar. 

Sjuksköterskorna gav bra information om hur de skulle sköta såret efter operationen och hur 

de skulle träna. En kvinna tyckte att sjuksköterskorna behövde träna på att ge stöd och att de 

behövde få mer tid för bröstcanceropererade kvinnor. Saknaden av emotionellt stöd från 

sjuksköterskorna togs upp av flertalet av kvinnorna. Även deltagarna (n=10) i Landmark, 

Strandmark och Whals studie (29) upplevde att det känslomässiga stödet från 

sjuksköterskorna inte var vad de önskat. En kvinna beskrev att sjuksköterskan som var med 

under en behandling inte sa ett ord, utan endast stod där och log. Deltagarna upplevde även 

missnöje med tillgången av information och rådgivning.  

 

Upplevelser av existentielltstöd 

I en studie av Westman, Bergenmar och Andersson (30) deltog bland annat fem kvinnor som 

behandlats för bröstcancer. Där framkom att patienterna sällan pratade om existentiella frågor 

med sjuksköterskan eller andra sjukvårdare. Kvinnorna upplevde saknad av stöd i existentiella 

frågor. Saknaden av kontinuitet att få träffa samma vårdare var även det något som 

patienterna påpekade. Det tar tid att få förtroende för vårdgivaren och patienterna pratar inte 

direkt om sina personliga behov. De upplevde det som en avbrytande process då det kom nya 

vårdgivare hela tiden. En patient berättar att en sjuksköterska sa att hon hade andra saker att 

göra, att hon måste gå vidare. Patienten trodde at hon hade egna privata problem. Slutsatsen 

 19 



säger att sjuksköterskorna vill ge existentiellt stöd men att de inte har den rätta kunskapen 

(30). 

 

Diskussion  
Sammanfattning av huvudresultat 

Syftet med denna litteratur studie var att beskriva bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelser 

av stöd från sjuksköterskan (17-30). Resultatet visade att kvinnor som drabbats av bröstcancer 

utsätts för olika känslomässiga reaktioner (17, 18). Kvinnorna ville ha detaljerad och realistisk 

information angående sin sjukdom, även ett behov av lite information åt gången uttrycktes 

(18, 20, 24). Det framkom även att kvinnorna ville ha informativt stöd i ett tidigt skede, redan 

vid diagnostillfället så att de visste vad som skulle hända längre fram i behandlingen av 

sjukdomen (19, 22, 23). Flertalet av kvinnorna upplevde sjuksköterskan som trevlig, 

omtänksam och lugnande (20, 26). Det känslomässiga stödet bestod av att sjuksköterskan 

visade intresse för kvinnorna, att sjuksköterskan var förstående och hade tid att prata med 

kvinnorna, vilket upplevdes som viktigt för kvinnorna att få känna sig som mänskliga 

individer (17, 27). Bli tilltalad vid förnamn och bli behandlad som en egen individ upplevdes 

även det som viktigt för de bröstcancerdrabbade kvinnorna (20).  

 

Resultatdiskussion  

Att som kvinna drabbas av bröstcancer framkallar en mängd starka känslor och reaktioner 

(17, 18). Brist på känslomässigt stöd upplevdes av några patienter (28,29). Uppsatsförfattarna 

anser att sjuksköterskans roll är mycket betydelsefull vid att känna av kvinnornas olika behov 

av stöd. Det är viktigt att sjuksköterskan tar ansvar för att skapa en lugn och trygg miljö där 

patienten känner tillåtelse att ta upp eventuella känslomässiga problem och att sjuksköterskan 

visar att hon har tid att stanna kvar och lyssna en stund. Bröstcancer kan i vissa fall leda till 

döden vilket innebär att kvinnorna måste få ge utlopp för sina känslor och dela med sig av 

sina tankar. Här kan sjuksköterskan själv ge sitt stöd eller erbjuda annan samtalskontakt i 

form at kurator eller liknande. 

Flertalet kvinnor upplevde ett behov av att få information om sjukdomen i ett tidigare skede 

(19, 22, 23). Även brist på information och rådgivning upplevdes av några kvinnor (23, 25, 

29). Uppsatsförfattarna anser att mängden information, hur och när den skall ges bör anpassas 

efter varje kvinnas individuella behov. Sjuksköterskan bör här vara lyhörd för att lägga märke 

till och få fram de olika behoven. Resultatet från Webb och Koch (25) visar att alla kvinnor 
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inte kände till eller förstod deras diagnos, behandling och/eller prognos, vilket för 

sjuksköterskan var problematiskt eftersom de inte tycktes uppfylla rollen i detta avseende. Om 

patienterna inte fått tillgång till basfakta hade de inget underlag att ställa frågor om 

sjukdomen eller söka ytterligare information och stöd (25). Enligt uppsatsförfattarna har 

patienten inte alltid den kunskap och insikt som krävs för att förmedla sina behov. 

Sjuksköterskan kan i ett tidigt skede av sjukdomen försöka sätta sig in i patientens kunskaper 

om sjukdomen och vara lyhörd för hur mycket patienten vill veta för att underlätta behoven. 

Enligt Brown, Koch och Webb (24) framkom det att kvinnorna behövde få höra 

informationen flera gånger och ibland behövde sjuksköterskan upprepa informationen som 

kirurgen hade gett tidigare. Uppsatsförfattarna anser därför att en sjuksköterska bör pratar 

med läkaren som ger informationen, eller är med när kvinnan får informationen så att 

sjuksköterskan vet vad som sagts och kan upprepa det och/eller hjälpa kvinna att förstå 

informationen. I Koinberg, Holmberg och Fridlunds studie (21) visade det sig att kvinnorna i 

studien upplevde att det varit betydelsefullt att kunna kontakta en och samma sjuksköterska 

för information när det uppstod frågor. Enligt uppsatsförfattarna växlar behoven av 

information under hela fasen av sjukdomen och då är det viktigt att ha någon att vända sig till 

med sina frågor och funderingar. 

 

Från flera studier (20,22,26,27) framkom att kvinnornas relation till sjuksköterskan upplevdes 

vara bra och betydelsefull. Från andra studier (21-23) upplevde kvinnorna bristande 

kontinuitet och att sjuksköterskan var oengagerad. Uppsatsförfattarna anser att om 

kontinuiteten är bristfällig leder det till svårigheter för sjuksköterskan att skapa en bra relation 

till patienten. För att sjuksköterskan ska kunna ge individanpassat stöd som kvinnorna i 

Kovero och Tykkäs studie (18) efterlyser krävs det kontinuitet så sjuksköterskan får en chans 

att förstå kvinnornas situation, allt för att de ska kunna få en känsla av sammanhang i den 

situation som kvinnorna befinner sig i och på så sätt kunna ge kvinnorna ett bra och 

individanpassat stöd.  

 

Enligt uppsatsförfattarna är det viktigt att sjuksköterskan har en känsla av sammanhang för att 

kunna förstå hur det är att drabbas av bröstcancer. Enligt Antonovsky (11) får sjuksköterskan 

då begripligheten att förstå och försöka leva sig in i kvinnornas känslor allt för att kunna ge 

dem ett bra känslomässigt stöd.  I Saares och Suominens studie (17) beskrev kvinnorna att det 

känslomässiga stödet bestod av att kunna se helheten hos kvinnorna, vilket var viktigt för att 

kunna ge ett individanpassat känslomässigtstöd så att kvinnorna kunde ta itu med sjukdomen. 
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Sjuksköterskan gav inte några orealistiska löften, vilket uppsatsförfattarna tycker är viktigt för 

att skapa ett bra förtroende för sjuksköterskan. 

I flera studier (28-30) beskrev kvinnorna avsaknad av emotionellt stöd, de upplevde att 

sjuksköterskorna inte hade tid att prata med dem. De ägnade mer tid åt att ge information om 

behandling och vård efter operationen. En kvinna upplevde att sjuksköterskan bara stod och 

log när hon fick behandling (29). Uppsatsförfattarna anser att kvinnorna i studien är i en utsatt 

situation och kan i och med det vara väldigt sköra, vilket betyder att det känslomässiga stödet 

är av stor betydelse. Att finnas tillhands och räcka fram en hand som visar att jag är här för 

dig kan betyda mycket.  

 

Flera studier (19, 20, 24, 26, 27) har visat att stöd från sjuksköterskan upplevdes av många 

kvinnor som mycket betydelsefullt. Sjuksköterskan upplevdes även hjälpsam och erbjöd sig 

att svara på frågor. Kvinnorna poängterade vikten av att bli behandlad som en individ. Att få 

möjlighet att prata med sjuksköterskan om sin oro och ängslan upplevdes som mycket 

värdefullt. Sjuksköterskan kommer och presenterar sig tar i hand och pratar, frågar om de vill 

ha något exempelvis kaffe sjuksköterskan upplevs som trevlig och omtänksam. Enligt 

uppsatsförfattarna är det många gånger vid sådana tillfällen som kvinnorna upplever att 

sjuksköterskan har tid för dem och att de känner sig sedda som en egen individ. Kvinnorna får 

då en möjlighet att prata om de skulle vilja. De upplever även att sjuksköterskan uppmuntrar 

dem så det blir lättare att genomleva sjukdomen. 

 

I studien av Westman, Bergenmar och Andersson (30) framkom det att patienterna sällan 

pratade om existentiella frågor med sjuksköterskan vilket kvinnorna saknade. 

Uppsatsförfattarna anser att när människan befinner sig i kris, vilket en bröstcancer diagnos 

kan leda till, händer det att existentiella frågor väcks till liv och det uppstår ett behov av att få 

prata om dessa frågor. Sjuksköterskan är en person som regelbundet träffar patienten och har 

möjligheten att skapa en trygghet och relation hos patienten så att existentiella frågor ska 

kunna diskuteras.    

 

Metoddiskussion 

Material till föreliggande litteraturstudie har sökts med hjälp av sökord via databaser i 

Högskolan Dalarnas bibliotek. Sökorden har kombinerats för att få så preciserade artiklar som 

möjligt för att svara på syfte och frågeställning. Uppsatsförfattarna märkte dock att antalet 

träffar krympte vid sökordet ”nurse” då det oftast istället skrivs ”helth care proffesional”. 
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Utifrån de artiklar där det stod ”helth care proffesional” kunde i vissa fall inte 

uppsatsförfattarna läsa sig till om upplevelserna av stöd innebar stöd från sjuksköterskan, 

vilket ledde till att dessa artiklar uteslöts. Det var därför svårt att hitta fler artiklar. Författarna 

gjorde även manuella sökningar genom att studera intressanta litteraturöversikters 

referenslistor för att försöka hitta ytterligare artiklar som berörde ämnet. Uppsatsförfattarna 

ansåg att det var ett bra tillvägagångssätt för att hitta fler artiklar inom ämnet. Artiklarnas 

vetenskapliga kvalité bedömdes med hjälp av en modifierad granskningsmall för studier med 

en kvalitativ ansatts. Uppsatsförfattarna delade upp artiklarna och granskade dem. För att 

stärka granskningens tillförlitlighet tog författarna del av varandras bedömningar av 

artiklarna. De artiklar som var aktuella efter bedömningen, av relevans för ämnet gick 

författarna sedan igenom tillsammans. Även tolkningen av artiklarna har diskuterats mellan 

uppsatsförfattarna. Det föreligger dock alltid en viss risk att feltolkningar görs eftersom det 

kan vara svårt att genomgående förhålla sig objektiv till litteratur. Utifrån syftet har 

uppsatsförfattarna även tagit del av kvantitativa artiklar men efter att ha läst igenom dessa 

upplevde författarna att de artiklarna inte belyste den enskilda kvinnans upplevelse av stöd 

från sjuksköterskan utan mer beskrev i stort vad en större grupp individer hade för uppfattning 

om stöd från sjuksköterskan.    

 

Konklusion/ Slutsats 

Individanpassat informativt och känslomässigtstöd från sjuksköterskan till kvinnor som 

drabbas av bröstcancer kan leda till ökat välbefinnande hos kvinnorna. Möjligheten att prata 

om sjukdomen och uttrycka sina känslor kan också leda till förbättrad psykisk hälsa hos 

kvinnorna. Det krävs stor kunskap av sjuksköterskorna, de behöver ha en bra 

inlevelseförmåga och tid att lära känna kvinnorna för att kunna ge individanpassat stöd.  

 

Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att veta om sjuksköterskorna själva anser att de har tillräcklig 

utbildning och kunskap för att möta de cancerdrabbade kvinnorna. Det borde även forskas 

vidare om ensamstående kvinnor behöver mer stöd av sjuksköterskan än de som lever i nära 

relation till någon. 
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