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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att undersöka vilka copingstrategier som 

kvinnor med bröstcancer, deras partners och barn använde. De vetenskapliga artiklar som 

ligger till grund för litteraturstudiens resultat söktes på databaserna Elin@Dalarna, Wiley 

InterScience och PubMed. De valda artiklarnas vetenskaplighet granskades med modifierade 

versioner av Willman, Stoltz & Bahtsevani och Forsberg & Wengströms granskningsmallar. 

Resultatet av denna litteraturstudie visade att det fanns olika copingstrategier som användes 

för hantering av kvinnors bröstcancer. Flera studiers forskningsresultat visade att de 

copingstrategier som kvinnor med bröstcancer använde var religion, acceptans, att ha ett 

positivt synsätt, förnekelse, emotionellt stöd och undvikande. Ytterligare copingstrategier som 

kvinnor använde var socialt stöd, aktiva copingstrategier, planering, att ventilera sig, humor 

och att sysselsätta sig med olika aktiviteter samt att ha ett oskäligt beteende. De 

copingstrategier som förekom hos kvinnornas partners var gruppstöd och kommunikation. 

Barn till kvinnor med bröstcancer använde sig av religion, kommunikation och stöd samt 

undvikande som copingstrategier.  
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INTRODUKTION 

Epidemiologi  
Med anledning av förbättrad diagnostik och behandling har dödligheten hos kvinnor med 

bröstcancer minskat. De senaste årtiondena har dock antalet bröstcancerfall ökat och svarar 

för nästan en tredjedel av all cancer hos kvinnor. Av de kvinnor som drabbas av bröstcancer 

överlever 86 procent de första fem åren. Överlevnaden för de tio första åren är i dag 76 

procent. Det har konstaterats att det finns geografiska skillnader av hur vanligt det är för 

kvinnor att drabbas av bröstcancer. I Nordamerika, Europa, Australien och södra delen av 

Sydamerika är cancerformen vanligare än i Asien och Afrika (1). Av samtliga 

cancerdiagnoser som ställs i Europa är 14 procent bröstcancer (2). Den åldersgrupp som är 

mest drabbad är kvinnor i åldrarna 55-64 år (3).  

 

Anatomi och patofysiologi 
Bröstet består av bland annat bindväv, fett och körtelvävnad.  Körtelvävnaden har ett utseende 

liknande druvklasar och består av mjölkkörtlar och mjölkgångar. Bröstcancer bildas oftast i 

dessa mjölkkörtlar och mjölkgångar. Det finns olika varianter av bröstcancer, de vanligaste är 

duktal och lobulär (4). Duktal bröstcancer utgår från mjölkgångarna och lobulär bröstcancer 

utgår från mjölkkörtlarna (5). Bröstcancer in situ är enbart ett förstadium till bröstcancer (4). 

Denna typ av cancer växer inte in i annan vävnad och ger därför inte upphov till spridning (6). 

 

Symtom 
Många kvinnor har inga symtom av sin bröstcancer. Upptäckten av bröstcancer sker oftast av 

en tillfällighet, exempelvis i samband med mammografiscreening, vilket innebär att 

kvinnorna genomgår röntgen av bröstet (4). Symtom på bröstcancer kan vara en knöl i bröstet 

som är hård och oöm. Ibland förekommer även smärta, varig eller blodig vätska från 

bröstvårtan, indragning av huden eller bröstvårtan samt eksem eller sår på bröstvårtan som 

inte läker (1).  

 

Diagnos 
Diagnos ställs genom palpation, det vill säga att läkaren undersöker bröstet med sina händer, 

även mammografi genomförs. För att möjliggöra undersökning av celler utförs en 

finnålspunktion som innebär provtagning av tumören (1). Viktigt vid diagnostisering är att ta 
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en ingående gynekologisk hälsohistoria och bakgrund till exempel ärftlighet och tidigare 

bröstsjukdomar (4). Kvinnans hälsohistoria är viktig att känna till vid diagnostisering 

eftersom riskfaktorer för att utveckla bröstcancer kan vara bland annat tidig menstruation, sent 

klimakterium och långvarigt brukande av hormoner. Risken för utveckling av bröstcancer är 

mindre om kvinnan har ammat eller fött barn i ung ålder (6). 

 
Behandling 
Behandling kan bestå av kirurgi. En variant av kirurgiskt ingrepp är bröstbevarande kirurgi då 

en liten del av bröstet, där tumören befinner sig, opereras bort. Är tumören omfattande 

opereras all lymfkörtelvävnad i armhålan och hela bröstet bort. Efter det kirurgiska ingreppet 

får patienten oftast strålbehandling och ibland kan det vara befogat att behandla med 

cytostatika som är ett celltillväxthämmande läkemedel. En del patienter behandlas även med 

hormoner för att förebygga återfall (5). 

 

Kris och krishantering 
När någon drabbas av sjukdom innebär det oftast att hela familjen drabbas av en kris. En kris 

består av olika faser som chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas (7). 

Chockfasen kan pågå upp till några dagar och den chockade inser inte vad som hänt. 

Chockfasen kan medföra minnesluckor och information som ges under denna period kan 

många gånger glömmas bort. Utåt sett kan den som befinner sig i chock verka lugn och 

sansad medan det egentligen pågår ett inre kaos. Chockfasen övergår sedan i reaktionsfas. I 

denna fas uppstår ofta frågor som varför och hur kan detta hända? Bearbetningsfasen inträder 

sex till tolv månader efter traumat och krisen är inte längre akut. Den sista fasen är 

nyorienteringsfasen som följer människan genom hela livet. Traumat har då bearbetats men 

smärtsamma minnen kan återupplevas under korta perioder (8). 

 
Känsla av sammanhang 
Antonovsky myntade begreppet känsla av sammanhang, KASAM. Där begrepp som 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet ingår. Med begriplighet menar Antonovsky hur 

människan upplever olika händelser i livet som förklarliga, strukturerade, tydliga, 

sammanhängande och förutsägbara. Hanterbarhet innebär hur olika händelser i livet bemästras 

samt vilka resurser som människan har att använda sig av för att hantera situationen. Med 

meningsfullhet menar Antonovsky hur människan känslomässigt upplever motivation, 
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engagemang och betydelse av olika händelser i livet. Antonovsky påstår att personer med hög 

KASAM har betydligt lättare för att hantera trauman i livet jämfört med personer med låg 

KASAM. Personer med låg KASAM har svårt att begripa, hantera och se meningsfullhet i 

svåra händelser i livet (9). 

 

Coping 
När någon får ett besked att hon eller han drabbats av en cancersjukdom kan de upplevda 

reaktionerna vara individuella hos både den drabbade och de närstående. För att kunna 

hantera reaktionerna som uppstår används copingstrategier som innebär att tackla, hantera och 

bemästra problemet (7). Begreppet coping började användas allt mer inom psyklogin under 

1940-talet. Under 1950-talet började psykoterapin lägga fokus på att hjälpa individer utveckla 

copingstrategier för att lära sig hantera stressfulla händelser i livet (10). Två huvudgrupper av 

copingstrategier är problemorienterad coping och emotionellt orienterad coping. Exempel på 

problemorienterad coping är att söka information, analysera orsaker till problemet, ta initiativ 

till att förändra situationen och att bearbeta situationen känslomässigt. Exempel på 

emotionellt orinterad coping är att undvika situationen och information, använda 

försvarsmekanismer eller droger och läkemedel. Ytterligare exempel på emotionellt 

orienterad coping är humor, avslappning, att tröstäta, röka, tänka på något annat, bagatellisera 

allvaret eller att överlåta ansvaret på andra (39). Olika copingstrategier påverkar känslor som 

rädsla/oro, avsky/ilska, trygghet och glädje/belåtenhet. Beroende på vilken copingstrategi som 

används kan dessa känslor påverkas negativt eller positivt (11). 

 

Att få diagnosen bröstcancer – beskedet 
Forskning har visat att när kvinnor fick diagnosen bröstcancer uppstod det känslor som oro 

och rädsla. Faktorer som gav upphov till rädsla var deras tankar inför operationen, smärta, 

framtiden och döden. Ett av orosmomenten som uppstod hos kvinnorna var hur deras familjer 

skulle klara av situationen. När kvinnorna fick diagnosen bröstcancer väntade de med att 

informera vänner och närstående. Anledningen var att de själva ville få mer kunskap om 

sjukdomen och om dess behandling innan de talade om att de fått bröstcancer. Kvinnorna 

berättade däremot omedelbart för sina makar om sjukdomen. Vanliga reaktioner från makarna 

blev bland annat rädsla och chock (12).  
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Behovet av stöd var viktigt för de kvinnor som drabbades av bröstcancer. Närståendes roll var 

synnerligen viktig i den stödjande processen varav partnern oftast var kvinnans främsta stöd. 

Även kvinnans barn och vänner hade en stor del i den stödjande processen. Resultat av 

tidigare forskning visade även att kvinnorna hade som mest behov av stöd närmast efter 

diagnosen. Behovet av stöd minskade sedan med tiden när kvinnorna hade utvecklat 

copingstrategier för att bemästra situationen (13). 

 

Att vara närstående 
I Zahlis (14) studie beskrevs de orosmoment som barn till bröstcancerdrabbade kvinnor 

upplevde. Barnen kände sig förvirrade och var oroliga för att något hemskt skulle hända, de 

var rädda att mamman skulle dö. Vidare var barnen oroliga för familjens ekonomi och 

upplevde känslor av oro när mamman inte verkade må bra. Barnen var oroliga för att 

mamman skulle förändras, oroliga för att prata med andra om mammans cancer och de var 

rädda över att de själva skulle få cancer (14). Barn till kvinnor med bröstcancer uppskattade 

information och stöd från sjukvårdspersonal. Att informationen lämnades på rätt sätt och vid 

rätt tillfälle ansåg barnen var viktigt. Information som barnen värderade högt var vetskapen 

om vilka känslor som var normala, till exempel att känna ilska eller skuld. Barnen uppfattade 

att föräldrarna undvek att ge dem all information för att inte göra dem oroliga i onödan. 

Vidare upplevde barnen att familjen, vänner och skolpersonalen var ett stöd. Resultatet i 

studien visade även att döttrar till kvinnor med bröstcancer ofta var oroliga för att själva 

drabbas av bröstcancer på grund av risk för ärftlighet (15).  

 

Döttrar till kvinnor med bröstcancer uppvisade mer depressiva symtom jämfört med döttrar 

till friska kvinnor. Vidare hade döttrar till kvinnor med bröstcancer en tendens att visa mer 

depressiva symtom jämfört med söner till kvinnor med bröstcancer. I samma studies resultat 

framgick det att de barn som fick stöd och hade bemötts med empati av vänner uppvisade 

färre depressiva symtom i jämförelse med de barn som inte fick detta stöd (16).  

 

I en studie från England skildrades att somliga män till kvinnor med bröstcancer såg sig själva 

och kvinnan som en helhet. Dessa män upplevde att de hade samma behov av information 

från sjukvården om sjukdomen som kvinnorna (17). I en annan studie där nio män till kvinnor 

med bröstcancer deltog lyftes det fram att männen kände sig hjälplösa. Männen kände ett 

behov av att vara skyddande gentemot sig själv och kvinnan (18).  
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Sjuksköterskans omvårdnad 

Som sjuksköterska är det viktigt att visa närstående omtanke. Genom att engagera familjen i 

kvinnans sjukdom skapas en positiv effekt för den bröstcancersjuke och de närstående (19).  

 

I Ödling, Norberg & Danielssons (20) studie beskrevs vad sjuksköterskor uppfattade som de 

största behoven hos bröstcancerdrabbade kvinnor respektive deras närstående. Resultatet 

visade att de största behoven för kvinnan och hennes närstående var att få prata om och få 

information om sjukdomen (20). 

 

Som sjuksköterska är det viktigt att se människan som en enhet bestående av kropp, själ och 

ande. Den fysiska omvårdnadens hörnstenar är hygien, näring och vila. Uppfylls denna 

omvårdnad känner patienten trygghet samt att det ger förutsättningar för hälsa. Innebörden av 

själslig omvårdnad är när sjuksköterskan och övrig hälso- och sjukvårdspersonal 

uppmärksammar patientens upplevelser och känslor. Att visa intresse för patientens ”jag” och 

personlighet samt att patientens existentiella frågor om meningen med livet uppmärksammas 

(21). Vårdandets grundmotiv är att vilja patienten väl. Detta yttrar sig genom att visa respekt 

och ödmjukhet. Sjuksköterskan bör sträva efter att finna balans och harmoni i vårdandet. Som 

sjuksköterska är det viktigt att förstå att begreppet hälsa upplevs olika av individer och att 

hälsan speglar människans livssituation. Hälsa behöver inte enbart innebära frånvaro av 

sjukdom utan begreppet hälsa har även ett samband med lidande. Viktigt i vårdandet är att 

alltid komma ihåg patientens autonomi, integritet och värdighet samt att patienten alltid är 

expert på sig själv (22). 

 

Problemformulering 
Då bröstcancer har blivit en alltmer vanlig sjukdom möter många sjuksköterskor kvinnor med 

denna diagnos. För att kunna ge en god och säker omvårdnad är det viktigt för sjuksköterskan 

att ha kunskaper om vilka copingstrategier dessa kvinnor och deras partner och barn använder 

sig av i den svåra situationen. Sjuksköterskan kan med hjälp av denna litteraturstudie få 

kunskap om vilka copingstrategier som används och därmed få en ökad förståelse för hur 

bröstcancer hanteras. Genom denna kunskap ökar sjuksköterskans förmåga till att på bästa 

sätt stödja kvinnan, hennes partner och barn i krissituationen.  
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Syfte 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva de copingstrategier som 

kvinnor med bröstcancer använde sig av under vårdtiden. Vidare syftade studien till att 

beskriva de copingstrategier som partners och barn till kvinnor med bröstcancer använde sig 

av under vårdtiden. 

 

Frågeställningar 
Vilka copingstrategier använde kvinnor med bröstcancer sig av under vårdtiden? 

Vilka copingstrategier använde partners till kvinnor med bröstcancer sig av under vårdtiden?  

Vilka copingstrategier använde barnen till kvinnor med bröstcancer sig av under vårdtiden? 

 

Definition av centrala begrepp 

Kvinnor avses i denna studie i ålderskategorin 18 år och äldre. 

Med begreppet vårdtid åsyftas i denna studie tiden från diagnos och två år framåt.  

Begreppet partner innebär i denna studie make, sambo och särbo. 

Barn avses i denna studie i ålderskategorin upp till 21 år. 

 

METOD 
Design 
Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur 
De vetenskapliga artiklar som användes i introduktionen hämtades från Högskolan Dalarnas 

databas Elin@Dalarna. Sökorden som användes för att finna artiklarna var breast cancer, 

experience, treatment, nursing, family, support, nurses, children och spouse. 

För sökning av vetenskapliga artiklar som låg till grund för denna litteraturstudies resultat 

användes Högskolan Dalarnas biblioteks databaser Elin@Dalarna, Wiley InterScience och 

PubMed. Sökorden som användes var breast cancer, patients, coping, coping strategies, 

children, adolescent, family, men och spouse. I Tabell 1 redovisas resultat för databassökning. 

Inklusionskriterier för denna litteraturstudie var att de vetenskapliga artiklar som användes 

skulle vara från 1998-2008, skrivna på engelska samt att de skulle vara godkända av etisk 
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forskningskommitté. Vidare fick vetenskapliga artiklar från hela världen inkluderas.  

Litteraturstudier exkluderades. 

 

 

 

 

Tabell 1 Resultat av databassökning 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal valda 
studier 

Referens- 
nummer 

Datum  

Elin@Dalarna Breast cancer 
Coping 
strategies 

53 5 25 
29 
28 
30 
31 

15/9 2008 

Elin@Dalarna 
 
 

Breast cancer 
Coping 
strategies 
Patients 

20 1 27 15/9 2008 
 
 

Elin@Dalarna Breast cancer 
Coping 
Men 

10 1 35 24/9 2008 

Wiley 
InterScience 

Breast Cancer 
(i titel) 
Coping 
Men 

39 1 34 24/9 2008 

PubMed Breast cancer 
Coping 
Spouse 

44 1 32 24/9 2008 

PubMed Breast cancer 
Coping 
Children 

58 2 38 
26 

4/11 2008 

PubMed Breast cancer 
Coping 
strategies 
Family 

34 1 33 4/11 2008 

Wiley 
InterScience 

Breast cancer 
Coping 
Adolescent 

111 2 36 
37 

7/11 
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Tillvägagångssätt 
Uppsatsförfattarna sökte vetenskapliga artiklar tillsammans. Om artiklarnas titlar var 

relevanta för föreliggande litteraturstudie lästes abstrakten. Om abstraktet verkade innehålla 

svar till denna litteraturstudies frågeställningar lästes artiklarna i sin helhet. Genom diskussion 

mellan uppsatsförfattarna bestämdes slutligen vilka artiklar som var relevanta för denna 

litteraturstudies resultat. De artiklar som blev utvalda för litteraturstudien lästes och 

granskades för sin vetenskapliga kvalitet enligt granskningsmallar för kvalitativa studier 

(Bilaga I) (23,24) och kvantitativa studier (Bilaga II) (23,24). För att garantera 

samstämmighet mellan författarna skedde granskningen av artiklarna gemensamt. 

 

Analys 
Granskningsmallarna som användes för kvalitetsbedömning av de vetenskapliga studierna var 

modifierade versioner av Willman, Stoltz & Bahtsevani (23) och Forsberg & Wengströms 

granskningsmallar (24) (Bilaga I & II). Kvalitetsbedömningen utgick från poängsättning av de 

vetenskapliga studierna. Granskningsmallarna utgick från frågor som kunde besvaras med ja 

eller nej där svaret ja erhöll ett poäng och svaret nej erhöll 0 poäng. Kvaliteten på studierna 

indelades i låg, medel eller hög beroende på det totala antalet erhållen poäng. Studier med låg 

kvalitet exkluderades. 

 

För bedömning av de kvalitativa studierna användes granskningsmall för kvalitetsbedömning 

– kvalitativa studier (Bilaga I) (23,24). Det totala antalet poäng som kunde erhållas på 

kvalitativa studier var 25 poäng. Låg kvalitet på kvalitativa studier innebar 14 poäng eller 

lägre, medel kvalitet 15-19 poäng och hög kvalitet 20-25 poäng. 

 

För bedömning av de kvantitativa studierna användes granskningsmall för 

kvalitetsbedömning - kvantitativa studier (Bilaga II) (23,24). Det totala antalet poäng som 

kunde erhållas på kvantitativa studier var 29 poäng. Låg kvalitet på kvantitativa studier 

innebar 16 poäng eller lägre, medel kvalitet 17-22 poäng och hög kvalitet 23-29 poäng.  

 

Tabell 2 redogör för de vetenskapliga artiklar som ingick i denna litteraturstudies resultat.
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Tabell 2 Artiklar som ligger till grund för litteraturstudiens resultat 
Nr Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Metod och design Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Ansats 
Kvalitet 

25 Fu, M 
Xu, B 
Liu, Y 
Haber, J 
2008 
Kina, 
Förenta Staterna 

 

´Making the best of it´: Chinese 
women´s experiences of 
adjusting to breast cancer 
diagnosis and treatment 
 

Att beskriva kinesiska kvinnors upplevelser 
av att anpassa sig till bröstcancerdiagnosen 
och dess behandling. 

Deskriptiv fenomenologisk 
intervjustudie. 

n = 22 
(0) 

Sex komponenter beskrev kvinnornas 
upplevelser: inse verkligheten av 
cancerdiagnosen, vara aktiv i 
cancerbehandlingen, upprätthålla en 
optimistisk anda. Upprätthålla fysiken, 
inte låta andra påverkas av cancern, 
reflektera och gå vidare. 

Kvalitativ 
Hög 

26 Hendersen, P 
Gore, S. Davis, B 
Condon, E 
2003 
Förenta Staterna 

African American Women 
With Breast Cancer: A 
Qualitative Analysis 

Att fastställa hur afroamerikanska kvinnor 
bemästrar bröstcancer. 

Semistrukturerad intervjustudie 
med fokusgrupp. 
 

n= 66 
(0) 

Copingstrategier som afro -amerikanska 
kvinnor med bröst cancer använde sig av 
var böner, undvika negativa människor, 
att utveckla en positiv attityd, ha livsvilja 
samt att vilja ta emot stöd från familj, 
vänner eller stödgrupper. 

Kvalitativ 
Hög 

27 Kershaw, T 
Northouse, L 
Kritpracha, C 
Schafenacker, A 
Mood, D 
2004 
Förenta Staterna 

 

Coping strategies and quality of 
life in women with advanced 
breast cancer and their family 
caregivers 

Att göra en jämförelse mellan kvinnor med 
avancerad bröstcancer och personer i deras 
närhet angående vilka copingstrategier som 
används, valet av copingstrategi, vilka 
copingstrategier som relateras till hög 
livskvalitet. 

Del av randomiserad 
kontrollstudie. Intervention före 
randomiseringen. Enkätstudie 
av tvärsnittskaraktär.  
 

n = 400 
(100) 

Mellan vissa copingstrategier fanns det 
liknelser i hur de används av kvinnorna 
och personer i deras närhet. Vissa  
copingstrategier gav en lägre mental 
livskvalitet. 

Kvantitativ 
Medel 

28 Li, J 
Lambert, V 
2007 
Kina 

Coping strategies and 
predictors of general well-being 
in women with breast cancer in 
the People´s Republic of china 

Att identifiera copingstrategier som 
kinesiska kvinnor med bröst cancer 
använder, samt att identifiera vilka 
demografiska kännetecken och 
copingstrategier som är mest förutsägande 
för ett gott mående. 

Deskriptiv, prospektiv 
enkätstudie. 

n = 112 
(12) 
 

De tre vanligaste copingstrategierna var 
planering, positiv återinramning och att 
ägna uppmärksamhet åt annat än 
sjukdomen. Status av sysselsättningsgrad 
som arbete påverkade måendet. Att 
anklaga sig själv för sjukdomen 
påverkade också måendet. 
 

Kvantitativ 
Medel 

29 Taleghani, F 
Yekta, Z 
Nasrabadi, A 
2005 
Iran 

Coping with breast cancer in 
newly diagnosed Iranian 
women 

Att utforska copingstrategier hos iranska 
kvinnor som nyligen diagnostiserats med 
bröstcancer och att anskaffa en kulturellt 
baserad grund för deras omvårdnad. 

Djupintervjuer. n = 19 
(0) 

Fem teman bildades med vad som ansågs 
vara viktigast vid coping. Att möta 
sjukdomen genom en religiös inställning, 
tänka på sjukdomen, acceptera 
sjukdomen, sociala och kulturella faktorer 
som påverkar sjukdomen och stöd från 
betydande personer i kvinnans närhet. 

Kvalitativ 
Medel 
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30 Feher, S 
Maly R 
1999 
Förenta Staterna 
 
 

Coping with breast cancer in 
later life: the role of religious 
faith 
 
 

Att identifiera och undersöka religiösa och 
andliga copingstrategier bland äldre 
kvinnor med nydiagnostiserad bröstcancer. 

Strukturerade intervjuer med 
öppna frågor .  

n = 49 
(16) 

Religion var viktigt för coping hos äldre 
kvinnor. Genom religionen fick dem 
emotionellt stöd, socialt stöd och kände 
mening 

Kvalitativ 
Hög 

31 Roussi, P 
Krikeli, V 
Hatzidimitriou, C 
Koutri, I 
2007 
Grekland 
 
 

Patterns of Coping, Flexibility 
in Coping and Psychological 
Distress in Women Diagnosed 
with Breast Cancer 

Att undersöka relationer mellan 
copingstrategier och modeller av coping 
relaterat till flexibilitet och psykisk smärta 
före operation, strax efter och tre månader 
senare. 

Strukturerade intervjuer. n =72 
(0) 

Användningen av copingstrategier skilde 
sig åt före operation, strax efter operation 
och tre månader senare. 

Kvantitativ 
Medel 

32 Ben- Zur, H 
Gilbar, O 
Lev, S 
2001 
Israel 

Coping With Breast Cancer: 
Patient, Spouse, and Dyad 
Models 

Att undersöka likheter och skillnader 
mellan psykologisk smärta, psykosocial 
anpassning och coping hos kvinnan och 
hennes partner. Vidare var syftet att 
undersöka kvinnans anpassning relaterat till 
både hennes och partnerns användning av 
problem- och känslofokuserad coping. 

Intervjustudie med fyra 
frågeformulär.  
Psykologisk smärta=GSI- 
skalan. 
Psykosocial anpassning= PSA- 
skalan. 
Copingstrategier=COPE-
skalan. Demografiskt 
frågeformulär. 
 

n =146 
(0) 

Vissa copingstrategier hos kvinnor hade 
ett samband till högt GSI och lågt PSA. 
Några av partnerns copingstrategier hade 
ett samband med kvinnans smärta och 
dåliga PSA. 

Kvantitativ 
Hög 

33 Picard, L 
Dumont, S 
Gagnon,P 
Lessard, G 
2005 
Kanada 
 
 

Coping Strategies Among 
Couples Adjusting to Primary 
Breast Cancer 

Att få bättre förståelse för hur par 
hanterar bröstcancer och dess behandling. 

Semistrukturerade intervjuer. n = 32 
(0) 

Fem teman bildades: att dela med sig av 
kunskap, ödmjukhet, intimitet, känna 
mening och stöd. 

Kvalitativ 
Medel 

34 Bultz, B 
Speca, M 
Brasher, P 
Geggie, P 
Page, S 
2000 
Kanada 

A randomized controlled trial 
of a brief psychoeducational 
support group for partners of 
early stage breast cancer 
patients 
 
 
 

Syftet med pilotstudien var att utforma en 
ny sorts stödgrupp för män till kvinnor med 
bröstcancer. 

Interventions- och enkätstudie. n =72 
(4) 

De som deltog i stödgruppen upplevde i 
lägre grad utmattning. Männen som 
deltog i interventionen mådde psykiskt 
bättre än kontrollgruppen tre månader 
efter genomförandet. 

Kvantitativ 
Medel 

35 Hilton, B 
Crawford, John 
Tarko, M 
2000 
Kanada 
 
 

Men´s Perspectives on 
Individual and Family Coping 
With Their Wives´Breast 
Cancer and Chemotherapy 

Att beskriva upplevelsen av att vara man till 
en kvinna som genomgår 
cytostatikabehandling för bröstcancer ur 
perspektivet som far, make och egen 
person. 
 

Semistrukturerade intervjuer. n =10 
(0) 

Två huvudteman bildades, fokusering på 
fruns sjukdom och vård samt fokusering 
på att få familjen vardagliga liv att 
fortsätta. Utifrån dessa bildades nio 
subteman. 

Kvalitativ 
Medel 
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36 Forrest, G 
Plumb, C 
Ziebland, S 
Stein, A 
2008 
Storbritannien 

Breast cancer in young 
families: a qualitative interview 
study of fathers and their role 
and communication with their 
children following the 
diagnosis of maternal breast 
cancer 
 

Att beskriva hur fäder och barn 
kommunicerar när mamman har cancer. 

Semistrukturerade intervjuer. n =57 
(0) 

Papporna gav barnen information om 
sjukdomen och tog hand om 
hushållssysslor. De hanterade även 
känslor och beteenden som uppstod i 
hemmet. 

Kvalitativ 
Hög 

37 Davey, M 
Gulish, L 
Askew, J 
Godette, K 
Childs, N 
2005 
Förenta Staterna 

Adolescents coping with 
mom´s breast cancer: 
developing family intervention 
programs 

Att få en djupare förståelse för hur 
ungdomar påverkas av sin mammas 
bröstcancer och att skaffa underlag för 
framtida forskning om stöd till dessa 
ungdomar. 

Intervjuer  med fokusgrupper. n =10 
(0) 

Ungdomarna påverkades av mammans 
bröstcancer och fick ta mer ansvar 
hemma. De ansåg att ungdomsgrupper 
bör finnas som stöd till dem. 

Kvalitativ 
Hög 

38 Hilton, A 
Gustavsson, K 
2002 
Förenta staterna 
 

Shielding and being shielded: 
Children´s perspectives on 
coping with their mother´s 
cancer and chemotherapy 

Att beskriva barnens perspektiv och vilka 
åtgärder som påverkar barnens upplevelser 
kring stress när mamman har bröstcancer. 

Intervjuer. n =12 
(0) 

Fyra subteman beskrev hur barnen 
bemästrar stress kring mammans 
bröstcancer och behandling med 
cytostatika. 

Kvalitativ 
medel 
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Etisk granskning 
Uppsatsförfattarna intygade att hålla sig objektiva till vald litteratur efter bästa förmåga 

genom att inte förvanska eller förvränga studiernas resultat. Eftersom denna studie är en 

litteraturstudie krävdes inget forskningsetiskt tillstånd från Högskolan Dalarnas 

forskningsetiska nämnd. 

 

RESULTAT 
Copingstrategier hos kvinnor med bröstcancer  
I en studie (25) från Kina beskrev kvinnor med bröstcancer sina upplevelser av att anpassa sig 

till diagnosen och dess behandling. Kvinnorna försökte acceptera och inse verkligheten av att 

ha drabbats av bröstcancer. Genom att tänka på att de inte var ensamma med att ha cancer och 

att sjukdomen var behandlingsbar underlättade det för kvinnorna att gå vidare i livet. 

Kvinnorna tog en aktiv roll i behandlingen av bröstcancern dels genom att lita på läkare och 

sjuksköterskor samt genom att ställa frågor och lära sig mer om cancerbehandling. Att se livet 

från den ljusa sidan gjorde att kvinnorna kunde upprätthålla en optimistisk anda och undvika 

de negativa tankar som var direkt relaterat till bröstcancern. För att undvika negativa tankar 

höll kvinnorna sig sysselsatta med att göra något som medförde glädje. Ett sätt att undvika 

negativa tankar var att umgås med vänner och titta på TV trots att orken egentligen inte fanns. 

Studiens resultat visade att en del kvinnor inte ville låta närstående påverkas av 

bröstcancerdiagnosen. Dessa kvinnor undvek att berätta om sjukdomen och undvek umgänge 

med vänner och bekanta (25). Studieresultat från en  annan studie visade även att ett fåtal 

kvinnor undvek umgänge med vänner och familj om samvaron påverkade kvinnorna negativt. 

Oftast påverkade vänner och familj kvinnorna negativt genom att prata om negativa 

konsekvenser till följd av bröstcancern. Detta gjorde att kvinnorna tappade hoppet och 

förlorade förmågan till positiva tankar relaterat till sjukdomen (26). 

 

Vanliga copingstrategier hos kvinnor med bröstcancer var acceptans, emotionellt stöd, 

religion, aktiv coping, planering och oskäligt beteende (27,28). Kvinnorna med bröstcancer 

använde sig i större omfattning av copingstrategier som till exempel emotionellt stöd, 

religion, positiv återinramning vilket innebär att ha ett positivt förhållningssätt, att fokusera på 

annat än sjukdomen, att ventilera sig och humor i jämförelse med vad personer i deras närhet 

gjorde. De personer som fanns i kvinnornas närhet nyttjade i större omfattning alkohol eller 

droger som copingstrategi (27). I en annan studie visade resultat att nyttjande av alkohol och 
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droger användes som copingstrategi av kvinnor med bröstcancer. Vanliga copingstrategier, 

hos kvinnor med bröstcancer, i denna studie var att använda positiv återinramning samt att 

lägga fokus på andra saker i livet än sjukdomen. Andra vanligt förekommande 

copingstrategier var materiellt stöd, humor, att lägga skuld på sig själv, att ventilera sig och 

förnekelse (28). 

 

I Taleghani, Yekta & Nasrabadis (29) studie ingick 19 Iranska kvinnor som nyligen hade 

diagnostiserats med bröstcancer. Som copingstrategi hade dessa kvinnor använt sig av 

negativa och positiva tankar om sjukdomen. Det positiva tänkandet bestod av en optimistisk 

attityd till sjukdomen. Exempel på positivt tänkande var att bröstet inte var någon betydande 

del av kroppen. De resonerade att bröstet kunde ersättas, jämfört med förlust av en hand eller 

ett ben som ansågs vara betydligt värre. Informanterna var av den uppfattningen att det var 

viktigt att känna hopp och att inte tänka negativt eller gråta på grund av sjukdomen (29). 

Detta var förenligt med Rees, Bath & Lloyd-Williams (26) studie där en av informanterna 

uttryckte sig att det var viktigt att ha en positiv attityd till sin bröstcancer ”You have to think 

that you are going to make it through this and you will….You can´t just roll over lika a dog 

and think the worst….” (26 sid. 644). Exempel på negativa tankar var känslor av hopplöshet 

och rädsla för att dö av sjukdomen. Efter operationen kände sig kvinnorna fula och ur form. 

Kvinnorna använde sig även av aktiv och passiv acceptans. Aktiv acceptans kunde till 

exempel innebära att använda kärleken till sina barn som en viktig motivation (29). Kvinnor 

med små barn beskrev att de kände en vilja och ett behov av att leva, främst för sina barns 

skull (26). Passiv acceptans innebar att tänka på att något värre kunde ha hänt. Olika sociala 

och kulturella faktorer ansågs påverka kvinnornas val av copingstrategier. Andra patienter 

med bröstcancer gav emotionellt stöd och hjälpte dem att möta sina utmaningar (29). 

Kvinnorna beskrev att socialt stöd från make, släktingar, (29,26) vänner och stödgrupper var 

viktigt för copingprocessen. Makens stöd ansågs vara en av de viktigaste faktorerna som 

bidrog till att kvinnorna kunde hantera sin sjukdom (29) samt att några kvinnor upplevde 

makens stöd som en känsla av välbefinnande (26). 

 

I en studie från Förenta Staterna, med syftet att undersöka olika religiösa och andliga 

copingstrategier hos äldre kvinnor med bröstcancer, skapades olika teman. Genom religionen 

fick kvinnorna ”emotionellt stöd” då de hade känslan av att det fanns en hjälpande högre 

makt, att det fanns någon som brydde sig om dem och att de kände stöd relaterat till sin tro. 
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Vidare upplevde kvinnorna att religionen gav ”socialt stöd” genom att de bad för sig själv och 

vetskapen om att andra bad för dem. De upplevde även socialt stöd genom församlingens 

volontärarbete och genom att utföra aktiviteter tillsammans med andra i kyrkan eller 

synagogan. Religionen bidrog också till att kvinnorna ”kände mening” då de upplevde sin tro 

som en moralisk vägledning, att det hjälpte dem finna sin identitet och att de kände att Gud 

hade en plan (30). Phyllis, Henderson, Gore & Condons (26) studieresultat visade att religiös 

tro och att be var viktiga copingstrategier hos kvinnor med bröstcancer. En kvinna i studien 

sa: ”My relationship has gotten stronger with God because of this experience….I had to pray 

and keep the faith….If not, I would have lost my mind.” (26 sid. 644). Ett fåtal kvinnor 

hävdade att bröstcancern var en prövning av deras tro och relation till Gud (29,26) samt att 

sjukdomen var ett religiöst öde och något som gud valt för dem (29). 

 

Grekiska kvinnor med bröstcancer deltog i en jämförande studie där det undersöktes vilka 

copingstrategier de använde sig av före operation, direkt efter operation och tre månader efter 

operation. Vanligaste copingstrategin före operation var förnekelse. Direkt efter operationen 

använde kvinnorna sig av positiva tankar och förnekelse. Tre månader efter operation var 

positiva tankar, acceptans och att ägna uppmärksamhet på annat i livet än sin bröstcancer de 

vanligaste copingstrategierna. Resultatet visade vidare att användning av acceptans direkt 

efter operation hade ett samband med att använda sig av socialt stöd och emotionella känslor 

(31). 

 

Copingstrategier hos kvinnor med bröstcancer och deras partners 
Forskning visade att kvinnor med bröstcancer i högre grad använde sig av så kallad 

problemfokuserad coping jämfört med sina partners. Däremot använde kvinnorna och deras 

partners i lika hög grad känslofokuserad coping. Partnernas känslofokuserade coping hade ett 

direkt samband med kvinnornas känslofokuserade coping (32). 

 

De män och kvinnor som deltog i semistrukturerade intervjuer om bröstcancer fick besvara 

frågor angående deras copingstrategier. Paren berättade att de kände behov av att förstå 

sjukdomen, dess uppkomst och vad det fanns för psykosociala konsekvenser samt vad det 

fanns för utsikt att övervinna cancern och överleva. Kvinnorna uttalade ett behov av att ha 

deras män som stöd när de fick information om sjukdomen.”For me, the information, 

sometimes I got wound up and then I´d only get bits of it, but like he says he was there. He 
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was always there, and, you know, he listens better than me, you know, he can help to fill me 

in” (33 sid. 121). Ödmjukhet var viktigt för paren för att kunna kontrollera sin oro. Att vara 

ödmjuk och ge varandra stöd var en viktig strategi, ”seeing his attentiveness, I know that he 

loves me as much as possible, and that´s what showed me during all this year (cries) that he 

loved me with all his heart. (Wife)- That`s right (Husband)” (33 sid.122). Flertalet av paren 

som deltog i studien tog ansvar för den uppkomna situationen genom att försöka tänka 

positivt och se saker från den ljusa sidan. Paren använde sig av en strategi där de försökte 

hitta en balans av att tänka på sig själv, andra och sin relation. De ansåg att det var viktigt att 

prioritera sin relation till varandra och bibehålla rutiner. Paren sökte också socialt stöd som 

copingstrategi (33). 

 

Bultzen, mfl (34) jämförde par där kvinnorna i paren hade bröstcancer. Paren deltog antingen 

i en interventions- eller kontrollgrupp. Männen i interventionsgruppen fick delta i en 

stödgrupp för partners till kvinnor med bröstcancer. Männen som deltog i 

interventionsgruppen upplevde att deltagandet i stödgruppen gav nytta. Vidare upplevdes det 

positivt att kunna jämföra sina upplevelser av sjukdomen med andra partners. Kvinnorna 

upplevde att deras män påverkades positivt då de deltog i stödgruppen. Exempelvis upplevde 

kvinnorna att stödgruppen påverkade och uppmuntrade männen till att ha mer intima samtal, 

att de blev bättre på att lyssna och ge kvinnorna stöd under sjukdomstiden. Resultatet av 

studien visade dock att det inte fanns några betydande skillnader mellan kvinnorna i 

interventions- och kontrollgruppen avseende kämparglöd, hjälplöshet, hopplöshet, oro, tro på 

ödet och undvikande copingstrategier efter att männen deltagit i stödgruppen (34). 

 

Copingstrategier hos partners till kvinnor med bröstcancer  
I en kanadensisk studie utvecklades två huvudteman med fokus på de copingstrategier som 

användes av män till kvinnor som drabbats av bröstcancer (35). Det första huvudtemat var att 

”fokusera på kvinnans sjukdom och vård” genom att försöka förstå innebörden av sjukdomen 

och dess behandling samt att vara delaktig vid beslut. Vidare kände männen att de ville finnas 

där som ett emotionellt stöd, för kommunikation och för att kunna ge omsorg när så 

behövdes. Männen ansåg att effektiv kommunikation och tillit till varandra underlättade för 

bättre coping. De män som deltog i gruppstöd tyckte att det hade bra effekt för deras coping. 

Det andra huvudtemat var att ”fokusera på att få familjens vardagliga liv att fortsätta”. En 

viktig del av männens sätt hantera sin kvinnas bröstcancer var att lägga mycket fokus på 
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barnen. Männen eftersträvade att behålla familjens dagliga rutiner och aktiviteter som de hade 

varit innan mammans sjukdom. Ett annat steg för att få familjens vardag att fortsätta var att 

männen behövde bli mer aktiva i hushållssysslorna. Männen försökte få familjens vardagliga 

liv att fortsätta genom att försöka vara positiva och lägga sina egna behov åt sidan. Männen 

ansåg att humor hade en stor betydelse för familjens hanterbarhet av situationen (35). 

 

Män från Storbritannien berättade hur de hanterade kvinnans bröstcancer. Flertalet män ansåg 

att det var viktigt att barnen förstod innebörden av mammans sjukdom och att det var 

angeläget att ge barnen tillfälle att prata om hennes bröstcancer. Somliga män förmildrade 

situationen inför barnen och kände sig oförmögna att ge information om behandlingen av 

mammans bröstcancer.  Några undvek att prata om kvinnans bröstcancer och ville inte 

samtala med barnen om de negativa följder sjukdomen kunde ge. Flertalet informanter dolde 

sina känslor inför barnen för att inte göra dem upprörda. De försökte hålla barnen sysselsatta 

för att hjälpa dem att hantera stressen kring mammans bröstcancer. Männen upplevde det som 

extra svårt att upprätthålla en stabil emotionell miljö i hemmet när mamman genomgick sina 

cytostatikabehandlingar. Några män hade en önskan om att deras tonåringar skulle få 

möjlighet att samtala med vårdpersonal om mammans bröstcancer. Vidare hade de en önskan 

om att få veta hur andra som befunnit sig i liknande situation hanterat den (36). 

 

Copingstrategier hos barn till kvinnor med bröstcancer  
I en studie har det visats att ett fåtal barn agerade med ilska gentemot sin pappa när han inte 

klarade av att inta mammans roll avseende hemsysslor och att ta hand om barnen. Resultatet 

från studien redogjorde även att barnen hade svåra emotionella känslor inom sig som de inte 

visade utåt och som papporna inte uppmärksammade. Yngre barn hade svårt att samtala om 

mammans sjukdom och gav utlopp för sina känslor genom aggression. De äldre barn som 

ingick i denna studie hade däremot lättare för att prata om mammans bröstcancer och kunde 

även tala om de känslor de upplevde som exempelvis ilska och upprördhet. Många av barnen i 

tonåren önskade att samtal med vårdpersonal skulle finnas tillgängligt (36). 

 

Davey, mfl (37)  redogjorde för tre fokusgrupper som bestod av ungdomar i åldrarna 11-18 år 

som hade mammor med bröstcancer. Resultatet av denna studie visade att flertalet av 

ungdomarna sökte stöd hos vänner och familjemedlemmar samt hos pojkvän/flickvän. 

Däremot visade det sig att de undvek att prata om mammans sjukdom med klasskompisar och 
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skolpersonal. Flertalet ungdomar engagerade sig i hushållssysslor och barnpassning av yngre 

syskon för att underlätta för sin mamma. De copingstrategier som de använde sig av under 

mammans sjukdomstid var hopp, humor och att prata ut om situationen med andra. Vidare 

försökte de lägga fokus på annat i livet än mammans sjukdom, tänka positivt och aktivera sig 

genom idrott eller andra aktiviteter. Pojkar använde sig i högre grad av idrott och annan 

aktivering jämfört med flickor. Flickor var mer angelägna än pojkarna av att behålla rutiner, 

undvika tankar om mammans sjukdom, dela sina känslor med andra och att skriva. Både 

pojkar och flickor besökte kyrkan oftare efter att mamman hade fått bröstcancer och de bad 

dagligen. Många av ungdomarna hade en önskan om att det skulle finnas ungdomsgrupper för 

barn i tonåren till kvinnor med bröstcancer.  De ansåg att detta hade kunnat hjälpa dem att 

bearbeta chocken, rädslan och känslan av ensamhet som de upplevde i samband med att 

mamman fick diagnosen bröstcancer (37). 

 

Hilton & Gustavson (38) undersökte hur barn till mammor med bröstcancer bemästrade 

situationen.  Sammanlagt tolv barn i ålder sju till 21 år från sex olika familjer intervjuades, 

syskon intervjuades tillsammans.  Intervjuerna behandlade frågor kring ämnet ”avskärmning”. 

Studiens resultat visade att barnen avskärmade sig själva från mammans sjukdom eller så 

avskärmade andra personer barnen från mammans sjukdom. Några av barnen avskärmade sig 

då de ansåg att det skulle skydda dem och föräldrarna medan andra ville söka information och 

veta mer om sjukdomen och dess behandling. När föräldrarna ville att barnen skulle få 

information om mammans bröstcancer lånade de bilder och videoband som barnen kunde titta 

på. Ett fåtal barn gick till cancerkliniken för att få information. Även barnens användning av 

tröstande och stödjande copingstrategier diskuterades. De pratade om sina bekymmer och 

rädslor angående hur de skulle hantera stress. En flicka berättade att hon hade svårt att hantera 

situationen då mamman hade smärtor medans en pojke berättade att när mamman tappade sitt 

hår så hjälpte han henne att knyta sjalar att ha runt huvudet. Vissa barn tittade på tv, sökte 

fysisk närhet och gosade med sin favoritleksak för att hantera sin stress. Andra barn använde 

sig av meditation och att be, vissa bad ensamma och andra bad tillsammans med familjen. 

Barnen beskrev hur svårt det var att prata med vänner om mammans sjukdom. Barnen 

upplevde det som att vännerna inte skulle förstå innebörden av mammans sjukdom och deras 

egna känslor. Barnen försökte dölja sina känslor och var reserverade till sättet mot sina 

vänner. Ett av de äldre barnen som deltog i studien tyckte att han och andra barn i samma 

situation skulle behöva träffas och prata om sina känslor eller att någon i samma situation att 
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prata med över telefon skulle hjälpa honom att hantera situationen. Vidare påpekade barnen 

att deras föräldrar försökte att minimera förändringar avseende rutiner hemma för att inte öka 

stressen hos dem. De äldre barnen tog på sig hushållssysslor, matlagning, matinköp, 

barnpassning och att skjutsa mamman till sjukhuset för sina behandlingar (38). 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultaten 
Resultatet av denna litteraturstudie visade att de copingstrategier som användes för hantering 

av kvinnors bröstcancer var religion, acceptans, att ha ett positivt synsätt, förnekelse, 

emotionellt stöd och undvikande (25-31). Ytterligare copingstrategier som kvinnor använde 

var socialt stöd, aktiva copingstrategier, planering, att ventilera sig, humor och att sysselsätta 

sig med olika aktiviteter samt att ha ett oskäligt beteende (25-28,30,31).  De copingstrategier 

som förekom hos kvinnornas partners var gruppstöd och kommunikation (34,36). Det som var 

anmärkningsvärt var att vissa kvinnor och män använde sig av alkohol och/eller droger samt 

oskäligt beteende som copingstrategier (27,28). Barn till kvinnor med bröstcancer använde sig 

av religion, kommunikation och stöd samt undvikande som copingstrategier (36-38).  

 

Resultatdiskussion 
För att hantera bröstcancer användes i vissa fall både kvinnor med bröstcancer och deras 

närstående alkohol och droger som copingstrategi (27,28). Uppsatsförfattarna anser att denna 

copingstrategi är negativ för att hantera bröstcancer. Kvinnan och hennes anhöriga kan då 

utveckla ett missbruk, vilket leder till att ytterligare en sjukdom uppstår, som också kräver 

behandling. Som sjuksköterska är det viktigt att uppmärksamma sjukdomslidande (22) som 

kan yttra sig i till exempel missbruk hos både patienter och dess anhöriga. Sjuksköterskan kan 

vara till stor hjälp för att vägleda till bättre copingstrategier. 

 

Religion upplevdes ha ett positivt inflytande på kvinnans sätt att hantera sin bröstcancer. 

(26,30). Flertalet av de troende kvinnorna såg ett samband med sin sjukdom och Guds vilja 

(26,29,30). Det är viktigt att som sjuksköterska alltid ta hänsyn till patientens individuella 

behov (22). Om tro och andlighet har betydelse för patienten är det viktigt med uppmuntran 

till att använda sin religion som copingstrategi. Religion har en del i många betydande 

copingstrategier och kan därför vara till stor hjälp (26,29,30). Uppsatsförfattarna anser att 
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kvinnorna som relaterar sin bröstcancer till Guds vilja lättare kan bearbeta sin bröstcancer 

genom att se betydelsen och förklaringen av händelsen och upplever då meningsfullhet och 

begriplighet. Dessa kvinnor har funnit ett sätt att hantera sin bröstcancer som kan härledas till 

Antonovskys begrepp KASAM (9) . Det finns många individer utan någon religiös tro och det 

är då av stor vikt att hjälpa dem hitta andra sätt att hantera sin bröstcancer, för att kunna 

uppleva meningsfullhet och begripighet. 

 

Många kvinnor använde positiva tankar och ett positivt synsätt som copingstrategi (25-31). 

Uppsatsförfattarna anser att positiva tankar och ett positivt synsätt i viss mån är bra 

copingstrategier som kan hjälpa patienten uppnå en bättre livskvalitet och känsla av 

välbefinnande trots sin sjukdom. Däremot framgick det inte i studieresultaten hur dessa 

copingstrategier påverkade kvinnorna.  Uppsatsförfattarna är av den åsikten att 

försvarsmekanismer som förnekande och bortträngning kan avspegla dessa strategier. Om 

kvinnorna använder positiva tankar och positivt synsätt som en del i förnekande och 

bortträngning så vänds det positiva i dessa strategier till att påverka kvinnorna negativt.  Det 

är därför viktigt som sjuksköterska att informera patienten om krishantering och dess faser 

samt hur viktigt det är att tillåta sig själv att gå igenom alla faser i en kris (8). 

 

Vissa män till kvinnor som drabbats av bröstcancer hade svårt att tala med barnen i familjen 

om det allvaret i situationen. För att undvika negativ påverkan på barnen så dolde männen 

sina känslor inför dem. Även barnen behöll sina känslor inom sig (36). Troligtvis påverkas 

barn av föräldrarnas sätt att hantera en kris. Om föräldrarna döljer sina känslor och förmildrar 

situationen inför barnen så påverkas de på ett negativt sätt. Barnen kan få den uppfattningen 

att det är oacceptabelt att visa känslor och håller dem inom sig. Detta i sin tur leder till att 

föräldrarna inte vet hur barnen mår. Uppsatsförfattarna anser att barn oftast förstår mer än vad 

föräldrarna tror och har därför rätt att veta hur allvarlig situationen är. Som sjuksköterska är 

det betydande att informera hela familjen om att det är helt i sin ordning att vara ledsen ibland 

och även att visa det för varandra. 

 

Kvinnor med bröstcancer, deras partners och barn använder sig av olika aktiviteter som 

copingstrategi (25,36-38). Att aktivera sig anser uppsatsförfattarna är viktigt. När de aktiverar 

sig genom att sporta och träffa vänner kan dem koppla bort tankarna på sjukdomen för en 

stund Uppsatsförfattarna anser att skriva kan vara ett bra sätt att uttrycka sina känslor på och 
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även ett sätt att göra situationen hanterbar och meningsfull. Att utföra aktiviteter som medför 

glädje skapar positiva känslor som bidrar till att personen upplever välbefinnande och 

livskvalitet. 

 

Att delta i gruppstöd för anhöriga till kvinnor med bröstcancer som copingstrategi upplevdes 

som något positivt. Flertalet närstående som inte deltog i gruppstöd hade en önskan om att de 

skulle ha fått delta i någon form av sådan aktivitet (34,36,37). Denna form av socialt stöd 

verkade vara betydande för de anhöriga till kvinnor med bröstcancer. Uppsatsförfattarna anser 

att gruppstöd som copingstrategi för anhöriga borde finnas att tillgå på alla sjukhus. Vidare 

anser uppsatsförfattarna att gruppstödet ger de anhöriga tillfälle att prata ut och dela 

erfarenheter, detta stöd gynnar i sin tur även de drabbade kvinnorna eftersom de har vetskap 

om att familjen får hjälp med hantering av sjukdomen. Detta gör att kvinnan kan släppa 

orosmomentet över hur familjen tacklar hennes sjukdom (12). Sjuksköterskans roll blir då att 

stödja anhöriga i deras hantering av sjukdomen.  

 

Två vanligt förekommande copingstrategier hos kvinnor med bröstcancer var undvikande och 

förnekelse (25,27,28,31). Dessa reaktioner är helt normala i chockfasen i en krissituation (8). 

Om kvinnor med bröstcancer undviker och förnekar sin sjukdom, vid den tid när chockfasen 

borde vara över, så gynnar inte detta kvinnorna i hanteringen av sjukdomen. 

Uppsatsförfattarna är av den åsikt att dessa kvinnor saknar de resurser som krävs för att kunna 

bearbeta och hantera sin bröstcancer. Detta kan relateras till en låg grad av hanterbarhet som 

innebär låg KASAM (9). För att kvinnorna ska kunna hantera sin sjukdom på rätt sätt och gå 

vidare i krishanteringen så kan vägledning av sjuksköterskan vara av stor betydelse. 

 

Att använda sig av humor som copingstrategi var vanligt förekommande hos både kvinnor 

med bröstcancer, deras partners och hos deras barn (27,28,35,37). Att använda sig av humor 

och skratta är viktigt för att må bra. Även sjuksköterskan kan lätta upp stämningen hos 

patienter och anhöriga med hjälp av humor, dels för att visa att det inte är fel att skratta och 

vara glad trots eländet. Det är betydande att använda humor på rätt sätt.  Att känna av 

situationen om det passar sig att använda humor är viktigt. Sjuksköterskan måste vara 

restriktiv med sin humor men ändå inte vara rädd att använda humor vid rätt tillfälle.    

 



  

 

 

21 

Kvinnor som hade fått diagnosen bröstcancer förnekade till en början sin sjukdom. Efter en 

tid använde sig kvinnorna av både förnekelse och av positiva tankar. När ytterligare en tid 

hade passerat accepterade kvinnorna sin sjukdom och gick vidare i livet (31). 

Uppsatsförfattarna ser ett klart samband med denna forskning och Cullbergs (8) beskrivning 

av krishantering. Förnekandet anser uppsatsförfattarna har ett klart samband med chockfasen. 

Uppsatsförfattarna anser att positiva tankar kan relateras till reaktionsfasen. Kvinnan har då 

insett vad som väntar henne och tänker positivt för att orka hantera sin sjukdom. 

Copingstrategin acceptans hör ihop med Cullbergs (8) beskrivning av bearbetningsfasen. 
 
Metoddiskussion 
En inklusionskriterie för denna litteraturstudie var att studier som skulle ingå i föreliggande 

litteraturstudies resultat skulle vara godkända av etisk prövningsnämnd. I flertalet av studierna 

framgick det inte att de var etiskt granskade av en etisk prövningsnämnd. Då 

uppsatsförfattarna i skrivandets stund har vetskapen om att studier avseende för vetenskapliga 

tidsskrifter måste vara godkända av en etisk prövningsnämnd så inkluderades dessa studier i 

föreliggande litteraturstudie.  

 

Ytterligare en inklusionskriterie för denna litteraturstudie var att studier från hela världen fick 

inkluderas om studierna besvarade frågeställningarna. Uppsatsförfattarna anser att detta 

kriterium bidrog till att studieresultatet fick ett brett spektrum både geografiskt och kulturellt. 

Däremot kan denna litteraturstudies resultat inte enbart generaliseras till den svenska kulturen 

och sjukvården. Uppsatsförfattarna är av den åsikt att kulturella skillnader ändå har betydelse 

för den svenska sjuksköterskan då Sverige är ett mångkulturellt land.  

 

Flertalet av artiklarna som ligger till grund för litteraturstudiens resultat har en kvalitativ 

forskningsansats. På grund av detta och det begränsade antalet vetenskapliga artiklar som 

ingick i denna studie kan inte denna studies resultat generaliseras till en större population, 

resultatet av varje studie kan enbart generaliseras till den grupp informanter som deltog i 

studierna. 

 

De granskningsmallar som användes för bedömning av den vetenskapliga kvaliteten på de 

artiklar som ingick i denna litteraturstudies resultat var modifierade versioner av Willman, 

Stoltz & Bahtsevani (23) och Forsberg & Wengströms granskningsmallar (24) (Bilaga I & II). 
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Författarna av denna litteraturstudie är av den uppfattningen att dessa mallar är bristfälliga 

eftersom det bör tas upp frågor kring artiklarnas innehåll.  Som det är nu bedöms enbart den 

vetenskapliga kvaliteten, granskningen säger inget om värdet av artiklarnas innehåll. En 

artikel kan bedömas ha hög vetenskaplighet och trotts detta kan innehållet vara av mindre bra 

kvalitet. 

 

Flertalet av studierna om partners till kvinnor med bröstcancer påtalade inte de 

copingstrategier som männen använde för sin personliga hanterbarhet. Mycket av innehållet i 

studierna handlade om hur partnern använde copingstrategier för att hjälpa sin familj att 

hantera bröstcancern. Uppsatsförfattarna är av den åsikt att andra sökord än de som användes 

kanske hade underlättat för att hitta mer relevanta artiklar som behandlade kvinnans partners 

copingstrategier. 

 

Förslag till framtida forskning 

Forskningen som omfattar copingstrategier hos barn och partners till kvinnor med bröstcancer 

är mycket begränsad. Det är angeläget med ytterligare forskning i det området eftersom 

närstående blir påverkade av kvinnans bröstcancer. Till exempel genom kvalitativa 

intervjustudier, fokusgrupper där männen kan tala ut om de copingstrategier som de använder 

sig av för hanterbarhet av sin kvinnas bröstcancer. Förståelse finns för svårigheter med att 

genomföra studier med barn, men trots detta har forskning i detta område stor betydelse för 

framtida sjukvård och stöd till närstående.  
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