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Sammanfattning  
Föreliggande systematiska litteraturstudie syftade till att samla information och söka evidens för 

bröstcancerdrabbade kvinnors omvårdnadsbehov från sjuksköterskans i form av stöd för psykiska, 

sociala eller informativa behov. Sexton vetenskapliga artiklar valdes ut via databasen CINAHL 

(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) och fulltextdatabasen ELIN 

(Elecronic Library Information Navigator) för vidare granskning. Till sökningen användes 

sökorden breast*, cancer*, nurs* och support. Alla utvalda artiklar som härrör till syftet 

kvalitetsbedömdes genom på förhand bestämda granskningskriterier från modifierade förlagor 

efter Forsberg och Wengström (2003) och Willman, Bahtsevani och Stoltz (2007). Av resultatet 

framkom det att det fanns stark evidens för att kvinnor med bröstcancer har ett omvårdnadsbehov 

av socialt stöd, psykiskt stöd och även av information av sjuksköterskan. Omvårdnadsbehov som även 

kom fram i denna studie är kontinuitet i vården och personliga samtal med sjuksköterskan. Att få utöva 

sin religiösa tro, sin andlighet och utöva sin kulturella tillhörighet samt likaså känna förtroende är 

omvårdnadsbehov som blev uppenbarat i resultatet. Resultatet diskuterades utifrån Aaron 

Antonovskys omvårdnadsteori där känslan av sammanhang är central. 

 
Nyckelord: Aaron Antonovsky, Bröstcancer, Omvårdnad, Stöd, Systematisk litteraturstudie 
 
Keywords: Aaron Antonovsky, Breast Cancer, Nursing, Support, Systematic literature review 
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1 INLEDNING 
 

Ungefär 7000 kvinnor i Sverige drabbas årligen av bröstcancer. (Karolinska 

Informationsansvarig, Onkologiska kliniken, 2008), vilket medför en daglig incidens på 

15-20 kvinnor. (Nystrand, 2006). Drygt en fjärdedel av alla cancersjukdomar bland 

kvinnor utgörs av bröstcancer, som således är den vanligaste kvinnliga tumörsjukdomen 

bland kvinnor i västvärlden och även i Sverige (Cancerfonden, 2009). Över 90 procent av 

bröstcancerfallen i västvärlden beror på reproduktions- och livsstilfaktorer. Upptill 10 

procent av fallen har genetisk grund (Bergh, 2004). Olika riskfaktorer att drabbas av 

bröstcancer inbegriper en ålder över 40 år, sen menopaus, tidig menarche och sen 

graviditet. Andra faktorer som påverkar bröstcancerrisken omfattar övervikt, rökning och 

rikligt alkoholintag (Ericson, 2002). Ett fåtal män drabbas av bröstcancer varje år. Genom 

att bröstcancer har stor prevalens bidrar den till att vara ett folkhälsoproblem. Incidensen 

ökar årligen, däremot har dödligheten minskat procentuellt den senaste 20 åren (Holmberg, 

2006). Dock dör ungefär 1500 svenska kvinnor varje år i bröstcancer (Lindholm, Rosén, 

Hallquist & Rehnqvist, Socialstyrelsen, 2002).   

 

1.1 Bröstcancer 

Bröstcancer är en malign tumör i bröstet som kan sprida sig till andra delar av kroppen 

genom metastaser eller dottersvulster. Bröstcancern bildas oftast i mjölkkörtlarna eller i 

mjölkgångarna (Järhult, 2006). Efter en tid angriper cancern närliggande fett- och 

bindvävnader (Bäcklund, 2008). Det finns olika typer av tumörer vid bröstcancer. När 

cancern är lokaliserad inom bröstkörtelgångarna, cancer in situ (lokalcancer) har tumören 

inte spritt sig till omkringliggande cellvävnader. Det finns två olika bröstcancerformer: 

duktal och lobulär typ (Ericson, 2002). Den duktala cancern är den vanligaste 

cancerformen och den utgår från körtelrör. Denna form av cancer diagnostiseras ofta 

tillsammans med invasiv cancer. Lobulära typen utgår från körtellobulin och är en markör 

för ökad risk att utveckla invasiv cancer i framtiden. Invasiv cancer är cancer som 

uppkommer i den omkringliggande vävnaden. (Jönsson, 2004).  

 

1.2 Psykisk hälsa 

Världshälsoorganisationens (WHO:s) definition av hälsa är:  
 

”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och ej 

enbart frånvaro av sjukdom eller handikapp”( WHO, 2009). 
 



7 
 

  

Att få bröstcancerbesked kommer oftast som en chock och leder i många fall till att 

kvinnan går igenom en livskris (Sjukvårdrådgivningen, 2005). De psykiska faktorerna 

spelar en betydande roll för att en kvinna med bröstcancer ska kunna känna livsglädje och 

har då lättare för att överleva. Att leva i en relation är positivt men enligt författarna krävs 

det mer forskning inom detta område (Falagas, Zarkadoulia, Ioannidou, Peppas, 

Christodoulou, & Rafailidis, 2007). När en kvinna drabbas av bröstcancer upplever hon en 

rad olika känslor som chock, misstro, rädslor och sorg. Många av dessa kvinnor hanterar 

och bearbetar detta på egen hand eller med hjälp av närstående och egna 

bemästringsstrategier, men en stor del av kvinnorna kan behöva professionell hjälp för att 

ta sig igenom tiden efter beskedet (Stephens, Osowski, Fidale, & Spagnoli, 2007). 

 

1.3 Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskan har ett ansvar att alltid främja hälsa och förebygga ohälsa samt är skyldig 

att följa sjuksköterska socialstyrelsens lagar och författningar för en säker och god vård. 

Då hälsa skall främjas är de psykiska och fysiska faktorerna en huvudnyckel för att 

patienten får exakt den vård han eller hon behöver (Raadu, 2008). I hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) står det att vården och behandlingen skall genomföras i 

samråd med patienten. Fortsättningsvis i samma lag framhålles att patienten har rätt till 

individanpassad information om sitt hälsotillstånd samt besked om vilka metoder för 

undersökning, vård och behandlingsmöjligeter som finns att tillgå för patienten. 

 

1.4 Omvårdnadsteoretisk referensram 
Aaron Antonovskys (2005) omvårdnadsteori utgår från känslan av sammanhang. Denna 

känsla av sammanhang rymmer tre huvudbegrepp: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet och huruvida människan upplever sin tillvaro utifrån denna grundsyn. 

Begriplighet handlar om på vilket sätt personen uppfattar sitt liv och händelser i livet som 

logiska och begripliga. Hanterbarheten handlar om hur människan uppfattar att de har 

verktyg att hantera det som händer, att personen har kontroll och inte är ett offer i sitt eget 

liv. Meningsfullhet innebär att personen kan se betydelsefulla orsaker till att ta sig igenom 

de svåra händelser, stora eller små, hon eller han står inför. Meningsfullhet betyder även att 

personen kan se orsaker till ett emotionellt engagemang. Dessa kan ses som 

bemästringsstrategier (Antonovsky, kap 2, 2005). Antonovsky betraktade hälsa som ett 

kontinuum där människan alltid befinner sig mellan hälsa och sjukdom där människans 

välbefinnande berörs av en rad olika omständigheter. Under livet utsätts människor för 

olika stressorer och hur dessa stressorer hanteras avgör var på hälsa-ohälsa kontinuumet 
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människan befinner sig (Sullivan, 1989). Denna bemästringsförmåga är beroende på om 

personen kan skapa sammanhang och se sammanhang i sitt leverne trots de svårigheter 

som hon eller han står inför.  

 

1.5 Definitioner  

Socialt stöd 

I denna studie avser skribenterna att definitionen av socialt stöd är det stöd som fås från 

närstående som till exempel make/sambo, barn och andra anhöriga, men även från vänner 

och arbetskollegor. 
 

Psykiskt stöd 

Med psykiskt stöd avses i föreliggande uppsats emotionellt eller känslomässigt stöd, och i 

stöd inbegrips gruppsamtal med andra kvinnor, som befinner sig i samma situation. Även 

psykiskt stöd från professionell hälso- och sjukvårdspersonal inräknas  

 

Information 

Med ordet information avses att meddela undervisning om sjukdomen, diagnosen, 

behandling, biverkningar och eventuella stödorganisationer. Denna information kan ges av 

hälso- och sjukvårdspersonal vilket är ur ett betraktelsesätt från skribenterna. 
 

Förtroende 

Mellan patienten och sjuksköterskan finns en tillit som skribenterna definierar som ett 

förtroende mellan dessa två parter. 

 

Kunskap 

I föreliggande uppsats definieras ordet kunskap såsom sökandet efter kunskap om området 

bröstcancer. Kunskap kan fås genom information av hälso- och sjukvårdspersonal samt 

från andra personer med erfarenhet inom området. Vidare fås kunskap via media och 

tidsskrifter. 

 

1.6 Problemformulering 

Hälso- och sjukvårdspersonalen bär ansvar för att patienten ska få den fysiska och psykiska 

vård som behövs för den enskilda personen. Det är genom denna systematiska 

litteraturstudie av vikt att finna evidens för vilka omvårdnadsbehov som kvinnor med 

bröstcancer kommer att behöva tiden före, under och efter sin sjukhusvistelse. 
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1.7 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka bröstcancerdrabbade kvinnors omvårdnadsbehov 

i form av stöd för psykiska, sociala eller informativa behov från sjuksköterskan. 

 

1.7.1 Frågeställningar 

• Vilket behov har kvinnor med bröstcancer av socialt stöd? 

• Vilket psykiskt stöd behöver kvinnor med bröstcancer av sjuksköterskan? 

• Finns det evidens för att sjuksköterskans information är betydelsefull för kvinnor 

med bröstcancer? 
 

 

2 METOD 
 

2.1 Design 

Denna uppsats genomfördes som en systematisk litteraturstudie (Polit & Beck, 2008). 

Litteraturen har granskats med på förhand uppgjorda kriterier. Mallarna som användes är 

modifierade efter förlagor av Forsberg och Wengström (2003), (BILAGA I och II) och 

även av Willman, Bahtsevani och Stoltz (2007), (BILAGA III). 

 

2.2 Urval och litteratursökning 

De sökmotorer som användes för litteratursökning är Högskolan Dalarnas bibliotek, 

Electronic Library Information Navigator (ELIN) och Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature (CINAHL) för att hitta de vetenskapliga artiklar, som ingår i 

resultatet. I dessa två sökmotorer finns flera olika databaser. Sökningarna gjordes genom 

valda sökord, breast*, cancer*, nurs* AND support. Genom dessa sökord återfanns 

vetenskapliga artiklar som motsvarar studiens syfte. Även två manuella sökning gjordes i 

ELIN för att få fram fler artiklar inom ämnet, sökorden till dessa var breast cancer*, 

Landmark*, Strandmark*, breast cancer* AND Arving* dessa manuella sökningar 

gjordes efter att ha hittats i andra artiklars referenslistor, se figur 2 och figur 4. 

Kvalitetsbedömningen gjordes av de artiklar som uppfyllde syftet i denna systematiska 

litteratur studie, med granskningsmallar med på förhand bestämda granskningskriterier 

efter förlagor av Forsberg och Wengström (2003) och Willman, Bahtsevani och Stoltz 

(2007), (Se BILAGA I & BILAGA II). De sökord som användes (se 2.5), antal träffar, 

antal lästa abstrakt, antal lästa artiklar, antal artiklar som är med i denna systematiska 
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litteraturstudies resultat och antal poäng från bedömningskriterier modifierade efter 

förlagor (Forsberg & Wengström, 2003 och Willman, Bahtsevani & Stoltz, 2007) återfinns 

i figur 1 och figur 3.  

 

2.2.1 Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier bestod av de artiklar som var relevanta för syftet. Endast artiklar som 

handlade om kvinnors upplevelse av bröstcancer inkluderades i denna studie. Kvinnornas 

upplevelse av stöd kring diagnosen bröstcancer inberäknades. Det stöd som kvinnorna ville 

ha av sjuksköterskan skulle återfinnas i artiklarna. Även upplevelsen av typ av stöd som 

sjusköterskan tycker sig själv ge patienten godkändes i studien. Artiklarna skulle vara 

skrivna mellan åren 1999 till 2009 för att ge en så ny bild som möjligt av ämnet. 

Kvalitativa och kvantitativa artiklar på engelska inkluderades. Artiklar med evidensgrad 1 

och 2 accepterades i resultatet. 

 

2.2.2 Exklusionskriterier 

I denna systematiska litteraturstudie exkluderades artiklar som saknade relevans för syftet, 

likaså exkluderades artiklar som fanns endast i förkortad version. Dubbletter i sökningen 

valdes bort liksom även konferensbidrag, posters, artiklar med endast abstrakt och artiklar 

med endast redaktionellt inlägg. Artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext exkluderades. 

Uppfyllde inte den vetenskapliga artikeln granskningsmallarnas kriterier med över 60 % av 

28 poäng, kom den inte att beaktas i resultatet, likaså exkluderades artiklar med 

evidensgrad 3 och 4. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Material till denna systematiska litteraturstudie eftersöktes via Högskolan Dalarnas 

bibliotek. Denna del av studien visas i figur 1, 2, 3 och 4.  

 

2.4 Analys 

Analysmetoden inleds med att samtliga 16 vetenskapliga artiklar noggrant lästes av 

skribenterna, samt gjordes det en grundlig analys av artiklarnas resultat. Utifrån analysen 

framkom det olika teman. De teman som påvisas är åtta olika former av stöd som kvinnor 

med bröstcancer tycker sig ha behov av. Dessa åtta olika former av stöd gavs av 

skribenterna en symbol; I, II, III, IV, V, VI, VII och VIII. Analysen gjordes sedan av 

samtliga vetenskapliga artiklar i två steg där steg 1 bestod av en kvalitetsbedömning 

(Forsberg & Wengström, 2003) av artiklarna (jämför 2.2). Steg 2 omfattade en 
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evidensgraderingsmetod baserad på en kvalitetsbedömningsmall modifierad efter Willman, 

Bahtsevani och Stoltz (2006), (BILAGA I och II). För evidensgradering användes underlag 

av Bahtsevani (2008), (BILAGA III). Analysmetoden för samtliga vetenskapliga artiklar 

där kvalitet, evidensstyrka och vilken symbol för respektive tema som redovisats i artikeln 

återfinns i tabell II, (Se BILAGA IV). 

 

2.5 Tillvägagångssätt 

Utifrån studiens valda ämne, syfte och frågeställningar valdes lämpliga sökord. Till 

sökningen användes sökorden breast*, cancer*, nurs* AND support. På sökmotorn 

ELIN blev antal träffar 180 stycken (se figur 4) varav 16 stycken artiklar 

kvalitetsgranskades. Vid sökning på sökmotorn CINAHL, med nämnda sökord, hittades 

130 stycken artiklar (se figur 1) varav alla titlar lästes. Inalles 67 abstrakt lästes och 12 

artiklar valdes ut och kvalitetsgranskades. Denna kvalitetsgranskning bygger på Forsberg 

och Wengström (2003), (BILAGA I och II), och Willman, Bahtsevani och Stoltz (2007) 

modifierade granskningsmallar (BILAGA III). 

 

2.6 Etiskt övervägande 

Skribenterna i denna systematiska litteraturstudie har läst vetenskapligt bevisad fakta, 

följaktligen erhålls inga egna värderingar i texten som är analyserad och skriven. Citat och 

referenser är tydligt markerade. Skribenternas egna livserfarenheter och tolkningsförmåga 

väger till viss del in i resultatet och kan således i viss mån påverka detta även om avsikten 

har varit att förhålla sig neutral. 
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Figur 1. Sökstrategi för urvalet av artiklar till resultatet. En artikel erhöll låg kvalitet vid 
kvalitetsbedömningen av de artiklar som fyllde 60 %, medel kvalitet fick de artiklar som motsvarade 80 % 
och hög kvalitet förvärvade de artiklar som uppfyllde minst 90 % av de 28 kvalitetskriterierna. 
 
 

 
Figur 2. Sökstrategi för urvalet av artiklar till resultatet. Två artiklar erhöll låg kvalitet vid 
kvalitetsbedömningen av de artiklar som fyllde 60 % av de 28 kvalitetskriterierna. 
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Landmark* 
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1999-2009 Breast* Cancer* 
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(Fulltext) 
 

ANTAL TRÄFFAR 130 
LÄSTA ABSTRAKT 67 
LÄSTA ARTIKLAR 12 
ANVÄNDA I RESULTATET 4 

KVALITATIVA 4 
KVANTITATIVA 0 
 

Låg 
1 st 

Medel 
1 st 

Hög 
2 st 
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Figur 3. Sökstrategi för urvalet av artiklar till resultatet. Två artiklar erhöll låg kvalitet vid kvalitets- 
bedömningen de artiklar som fyllde 60 %, medel kvalitet fick de artiklar som motsvarade 80 % och hög 
kvalitet förvärvade de artiklar som uppfyllde minst 90 % av de 28 kvalitetskriterierna. 
 

 
 
Figur 4. Sökstrategi för urvalet av artiklar till resultatet. En artikel erhölls med medel kvalitet av de 28 
kvalitetskriterierna. 
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3 RESULTAT 
 

3.1 Huvudresultat 

Syftet med föreliggande studie var att samla in information om vilket omvårdnadsstöd 

kvinnor med bröstcancer behöver av sjuksköterskan. Efter en granskning och urval av 16 

artiklar (N) framkom det att socialt stöd (I) psykiskt stöd (II) och information (III) är de 

främsta former av stöd som kvinnor med bröstcancer behöver. Detta visar sig i en 

evidensgrad 1, vilket innebär att fynden vilar på starkt vetenskapligt underlag enligt 

Bahtsevani (2008), (BILAGA III). 

 
 

Tabell 1. Omvårdnadsbehov hos kvinnor med bröstcancer. 

Symbol¹ Omvårdnadsbehov N/16 

artiklar 

% Evidens-

grad 

Forskarnas stöd för 

evidensgradering 

I Socialt stöd 9 56 % 1 Hassey Dow 2000 
Landmark och Wahl 2002 
Landmark et al. 2008 
Taleghandi et al. 2006 
Ödling et al. 2002 
 

II Psykiskt stöd 6 38 % 1 Fu et al. 2008 
Landmark et al. 2008 
Landmark och Wahl, 2002 
Wengström et al. 2001 
 

III Information 4 25 % 1 Dubois och Loiselle 2009 
Fu et al. 2008 
Hassey Dow 2000 
Ödling et al. 2002 
 

IV Kontinuitet i vården 4 25 % 1 Hassey Dow 2000 
Landmark och Wahl 2002 
Koinberg et al. 2002 
 

V Förtroende 3  19 % 1 Fu et al. 2008 
Koinberg et al. 2002 
Ödling et al. 2002 
 

VI Möjlighet till religiöstro, 
andlighet och kulturell 
tillhörighet 

3 19 % 1 Fu et al. 2008 
Landmark och Wahl 2002 
Taleghandi et al. 2006 
 

VII Personliga samtal med 
sjuksköterska 
 

2 13 % 1 Hassey Dow 2000 
Ödling et al. 2002 
 

VIII Kunskap 3 19 % 2 Fu et al. 2008 
Landmark et al. 2008 
Koinberg et al. 2002 

¹ Tabell 2 (BILAGA IV) 
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3.2 Resultat med starkt vetenskapligt underlag 

3.2.1 Socialt stöd 

Behovet av socialt stöd (I; tabell 1) från den egna familjen efter en cancerdiagnos togs upp 

av Fu, Xu, Liu och Harber (2008), Landmark, Böhler, Loberg och Wahl (2008), Taleghani, 

Parsa Yekta och Nasrabada (2006), Landmark och Wahl (2002) Ödling, Norberg och 

Danielson (2002) samt av Hassey Dow och Lafferty (2000). Landmark och Wahl kom 

fram till att socialt stöd av nära familjemedlemmar var högt värderat. Vidare innebar det 

sociala stödet från barn och makar att kvinnorna ville bekämpa sjukdomen. Att låta 

närstående få utbyta erfarenheter i en stödgrupp har visat sig positivt och givande då de ges 

möjlighet till information och en bredare kunskap om området (Ödling et al., 2002). Efter 

operationen kände sig flera kvinnor sorgsna, ilskna och förtvivlade, vilket framkom i en 

studie av Landmark et al. (2008). Vidare efter operationen säger flera kvinnor att de 

behöver ett socialt stöd av sina närståenden, vänner och arbetskolleger för att orka med sitt 

dagliga liv. Detta motbevisades i två olika studier (Taleghani et al., 2006; Fu et al., 2008) 

som demonstrerade att kvinnorna inte vill ha någon social support, vilket kunde bero på att 

de inte vill belasta någon annan med sin börda för att få sympati enbart för sin sjukdom.  

 

3.2.2 Psykiskt stöd 

Psykiskt stöd (II; tabell 1) vid bröstcancer är det något som flera kvinnor tycker sig behöva 

enligt Landmark et al. (2008), Landmark och Wahl (2002), och även av Wengström, 

Häggmark och Forsberg (2001). Kvinnor som fått en bröstcancerdiagnos drabbas av en 

förändrad livssituation och behöver få möjlighet att få stöd. Detta stöd vill kvinnorna ha 

både under den tid de får diagnosen bröstcancer, men även under och efter behandlingen 

(Landmark et al., 2008). Deltagarna i studien visade även att det är positivt att träffa 

likasinnade kvinnor som drabbats av cancer. Kvinnogruppen träffades sex gånger under tio 

veckor. De lärde känna varandra och genom det fick kvinnorna ett stort psykiskt stöd av 

varandra (ibid.). Evidens för att psykiskt stöd är behövligt återfinns även i studien av 

Wengström et al. (2001). Där kom forskarna fram till att kvinnor som är äldre än 59 år har 

en större fallenhet att tappa livsgnistan, känna hopplöshet, drabbas av depression och oro 

samt ångest under sin bröstcancerbehandling. Samma författare rekommenderade att 

sjuksköterskan skall kunna förebygga detta genom att i tidigt skeende i behandlingen föra 

personliga samtal med kvinnorna. Landmark och Wahl (2002) beskriver att kvinnorna 

slogs av en överhängande känslomässig obalans när de får beskedet att de drabbats av 

bröstcancer.  
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Denna obalans påverkar kvinnans förfaringssätt att ge sig i kast med det vardagliga livet. 

För att återfå balans i livet behöver dessa kvinnor psykiskt stöd i olika former, såsom 

terapi, samtal enskilt eller i grupp (ibid).  

 

3.2.3 Information 

Att få information (III; tabell 1) om diagnosen bröstcancer var ett omvårdnadsbehov som 

skall uppmärksammas enligt Koinberg, Holmberg och Fridlund (2002). Forskarna kom 

fram till att flera kvinnor har ett behov av att få information om bröstcancer. Att få 

kontinuerlig information under en tid var ett behov som framkom i samma studie. Ödling 

et al. (2002) samt Norberg och Danielson (2002) har forskat om sjuksköterskorna på en 

avdelning. Dessa sjuksköterskor tycker att de själva spelar en viktig roll för kvinnorna för 

att kunna ge information. Flera sjuksköterskor kände att kvinnorna fick för lite information 

och att de skulle behöva ytterligare fakta om sin diagnos. En sjuksköterska som deltog i 

studien uppger att kvinnorna önskade mycket information om operationen, vilket det inte 

alltid kunde ges. Vidare i studien kom Ödling et al. (2002) fram till att även närstående har 

ett lika starkt behov av samma information om sjukdomen, behandlingen och prognosen 

för kvinnans bröstcancer. Att individuell information är av betydelse för kvinnor som 

nyligen fått diagnosen belyser Dubois och Loiselle (2009) i sin studie inom området.  

 

3.2.4 Kontinuitet i vården 

Kontinuitet (IV; tabell 1) som omvårdnadsbehov hos kvinnor med bröstcancer tas upp i 

studier gjorda av Hassey Dow och Lafferty (2000) Koinberg et al. (2002) och Landmark 

och Wahl (2002). Hassey Dow och Lafferty (2000) skriver att kvinnorna var nöjda då de 

fick ett team som följde deras behandling. I en studie av Landmark och Wahl (2002) 

framkom det att kvinnorna upplevde en brist på kontinuitet i vården och såg detta som en 

extra börda under behandlingstiden för bröstcancer. Som patient är det betydelsefullt att få 

återkomma med eventuella frågor eller vid oro, till samma sjuksköterska (Koinberg et al. 

2002). Vidare framkom det i studien att kvinnorna uppskattade att få komma på återbesök 

och kontroller. Detta för att visa hänsyn för den egna hälsan och undvika eventuella 

återinsjuknanden (ibid).  

 

3.2.5 Förtroende 

I kvinnans bröstcancerbehandling krävs förtroende (V; tabell 1) för och tillit till 

sjuksköterskan enligt Fu et al. (2008), Ödling et al. (2002) och Koinberg et al. (2002). 

Samtliga forskare påpekar att patienten behöver ett förtroende till sjuksköterskan. Vidare 
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framför Ödling et al. (2002) att det är av vikt att även närstående har ett förtroende 

gentemot sjuksköterskan. 

 

3.2.6 Religiös tro, andlighet och kulturell tillhörighet 

Behovet av den egna religiösa tron, det andliga och kulturell tillhörighet (VI; tabell 1) är 

den viktigaste formen av stöd hos muslimska kvinnor i Iran, med bröstcancer. Detta tas 

upp av Taleghani et al., (2006) och den andliga tron återfinns i en studie från Kina om 

kvinnor med bröstcancer (Fu et al., 2008). Kvinnorna i dessa två studier säger att de inte 

vill tänka några negativa tankar utan bevara sin positiva filosofi. Det framkom även att 

kvinnorna i Iran och Kina tycker att familjen är viktigare än den egna hälsa (Taleghani et 

al., 2006; Fu et al., 2008). De muslimska kvinnorna i studien tror på det andliga ödet och 

att all styrka finns hos Gud. (Taleghani et al., 2006). På grund av sin muslimska tro tycker 

kvinnorna i studien att brösten endast är något estetiskt. Flera kvinnor tyckte att de klarar 

sig bra utan båda brösten. En kvinna sa att hon tackade Gud för att hon inte förlorade en 

hand eller ett ben, för det var enligt kvinnan Gud som bestämde att hon skulle förlora 

bröstet (Taleghani et al., 2006). Enligt Fu et al. (2008) ville inte kvinnorna i studien vara 

till något tungt besvär för sin familj eller för sina vänner. Flera kinesiska kvinnor uppger 

att de inte har berättat något om sin bröstcancer för vissa medlemmar i familjen eller för 

några vänner. Kvinnorna vill inte belasta någon annans psykiska hälsa (Fu et al., 2008). 

 

3.2.7 Personliga samtal tillsammans med sjuksköterska 

Hassey Dow och Lafferty (2000) och Ödling et al. (2002) tar upp behovet av att få 

samtalstid med en sjuksköterska (VII; tabell 1). Förstnämnda forskare fann att då man 

under behandlingstiden förde samtal där kvinnorna gavs möjlighet att prata om framtiden, 

familjeförhållanden och sexualitet, ledde till minskad oro. Även daglig kontakt med 

sjukvårdspersonalen under behandlingstiden minskade kvinnans oro (ibid). Ödling et al. 

(2002) konstaterade att patienterna på avdelningen har ett stort behov att få prata med 

sjuksköterskan. Detta visar sig genom en tilltro och ett förtroende för sjuksköterskan. 

Vidare i samma studie tycker sig sjuksköterskan se att det finns ett större behov av 

personliga samtal. Tiden räcker inte till enligt personalen, vilket leder till att 

sjuksköterskan pratar mera om patienten än med dem (ibid). 
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3.3 Resultat med måttligt vetenskapligt underlag 

3.3.1 Kunskap 

Kunskap (VIII; tabell 1) om sjukdom, behandling och biverkningar för att minska stress 

och oro tas upp av Boehmke och Dickerson (2006). Kvinnorna i studien uttryckte en rädsla 

för att övermedicinera med receptfria läkemedel vid biverkningar till exempel i form av 

muskel och ledsmärtor. Kvinnorna var oroliga för att medicinerna skulle interagera med 

cellgifterna. I en studie gjord av Koinberg et al. (2002) visade det sig att deltagarna tyckte 

att kunskapsnivån hos sjuksköterskan är hög. Detta leder enlig författarna till att 

patienterna önskar sig god kunskap om sin sjukdom. Som patient finns en vilja och ett 

intresse att lyssna och vara motiverad för att få kunskap om sin sjukdom (Fu et al., 2008). 

 

 

4 DISKUSSION 

  
4.1 Sammanfattning av huvudresultat 

Syftet i föreliggande studie var att söka evidens för omvårdnadsbehov för bröstcancer- 

drabbade kvinnor i form av stöd för psykiska, sociala och informativa behov. Studiens 

frågeställningar sökte svar på frågorna vad kvinnor med bröstcancer behöver för psykiskt 

stöd från sjuksköterskan, vilka sociala behov och vilken information som kvinnor med 

bröstcancer behöver. Av resultatet framkom det att det fanns evidens för att kvinnor med 

bröstcancer har omvårdnadsbehov av socialt stöd, psykiskt stöd och även av information av 

sjuksköterskan. Omvårdnadsbehov som även kom fram i denna studie är kontinuitet i 

vården och personliga samtal med sjuksköterskan. Att få utöva sin religiösa tro, andlighet 

och den kulturella tillhörigheten samt likaså känna förtroende är omvårdnadsbehov som 

blev uppenbarat i resultatet. Dessa omvårdnadsbehov vilade på starkt vetenskapligt 

underlag.  Omvårdnadsbehov av kunskap vilade på måttligt vetenskapligt underlag. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1  Socialt stöd 

Att få stöd från sin familj efter en cancerdiagnos är angeläget för de drabbade kvinnorna 

har påvisats i denna studie. Socialt stöd är av vikt i förhållande till uteblivet stöd enligt 

Landmark et al. (2008), Landmark och Wahl (2002), Ödling et al. (2002) samt av Hassey 

Dow och Lafferty (2000). Att det kan bero på vilken religiös tro kvinnan tillhör påvisas i 

två studier av Taleghani et al. (2006) och Fu et al. (2008), där beskrevs det att kvinnorna 
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inte vill ha något socialt stöd av sina närståenden. Även flera familjemedlemmar var 

ovetande om sjukdomen då kvinnorna tyckte sig vilja bespara sina anhöriga från lidande. 

Socialt stöd har även visat sig ha inverkan på kvinnornas vilja att bekämpa sjukdomen 

enligt Landmark, Strandmark och Wahl (2002) Viljan att leva mobiliserades när kvinnans 

existens blev hotad och stödet från familjen gjorde då att kvinnorna kämpade mer för att 

överleva (Landmark & Wahl, 2002). Detta anser skribenterna som en viktig aspekt som 

sjuksköterskor bör ta i beaktande i vården av kvinnorna då familjen och närståendes stöd är 

en viktig del i vården.  

 

4.2.2 Psykiskt stöd  

Ur föreliggande studies resultat framkom det att kvinnor med bröstcancer har stort behov 

av att få psykiskt stöd av sjuksköterskan, enligt Landmark et al. (2008), Sandgren och 

McCaul (2007), Landmark och Wahl (2002) och Wengström et al. (2001). Landmark et al. 

(2008) påpekar att det är viktigt att kvinnan får stöd under hela sin sjukdomstid, vilket är 

den tid då man får diagnosen, under behandlingen och även efter att behandlingen är 

avslutad. Att åldern skulle ha en inverkan på om kvinnan behöver psykiskt stöd har flera 

forskare visat i olika studier. Wengström et al. (2001) kom fram till att kvinnor över 59 år 

har ett större behov av psykiskt stöd. Medan Sandgren och McCaul (2007) har forskat fram 

att yngre kvinnor och kvinnor med en sämre prognos för tillfriskning har ett större behov 

av psykiskt stöd från sjuksköterskan. Denna studie gjordes med hjälp av två stycken 

telefonsamtal i form av terapi till kvinnor med diagnosen bröstcancer. Samma forskare 

kom även fram till att sjuksköterskan förmodligen är den bästa terapeuten för dessa 

kvinnor. I en annan studie gjord av Gray, Goel, Fitch, Franssen och Labrecque (2002) 

fungerade psykologen som den främsta personen för att ge psykiskt stöd, då kvinnorna mer 

sällan skulle behöva stöd av sjuksköterskan. Dessa forskare anser att yngre kvinnor har ett 

större behov av psykiskt stöd. I en studie gjord av Arving, Sjödén, Bergh, Thalén 

Lindsröm, Wasteson et al. (2005) där de jämförde stödet som psykologer och sjusköterskor 

kunde ge genom att lämna ut enkäter till kvinnor som genomgick behandling för 

bröstcancer och som samtidigt fick samtalstid med antingen en psykolog eller en 

sjuksköterska, kom fram till att sjuksköterskorna i deras studie gav ett mer fullkomligt stöd 

eftersom de hade kunskap om sjukdomen, behandlingar och biverkningar tillskillnad mot 

psykologerna. Skribenterna anser att det psykiska stödet som sjuksköterskor kan erbjuda är 

av stor vikt för kvinnorna i alla åldrar vars välmående har ansenlig inverkan på hela 

familjen och deras livssituation. 
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4.2.3 Information  

Ett av kvinnornas omvårdnadsbehov efter ett bröstcancerbesked är att få information om 

sin cancersjukdom. Denna information skulle enligt Ödling et al. (2002) omfatta 

behandlingen, hur avdelningen fungerar och vikten av sjuksköterskans delaktighet i 

omvårdnaden. Att värdet av att få information som ett omvårdnadsbehov framkom tydligt i 

föreliggande studies resultat. Detta påvisar Dubois och Loiselle (2009) samt Koinberg, 

Holmberg och Fridlund (2002) i sin studie då informationen skulle vara kontinuerlig och 

ges av en sjuksköterska som är kunnig inom området. Genom att vara kunnig inom 

området konstaterade Sandgren och McCaul (2007) att onkologi sjuksköterskan 

förmodligen var den bästa terapeuten för att ge information. Att ge närstående information 

om bröstcancer är viktigt enligt Ödling et al. (2002). Skribenterna tycker att det är speciellt 

viktigt att ge en tydlig information till patienter som är äldre. De kan ha svårt att förstå ny 

information. Informationen ska alltid vara anpassad till patienten. Det finns flera lättläsa 

broschyrer att tillgå under sin sjukhusvistelse. Dessa broschyrer har skribenterna med 

lätthet erhållet på olika avdelningar inom lanstinget Dalarna. 

 

4.2.4  Kontinuitet i vården 

Det fanns behov av kontinuitet i vården hos bröstcancerdrabbade patienter. Ur föreliggande 

studies resultat framkom det att patienterna har ett behov av kontinuitet i sin vård. 

Kvinnorna med bröstcancer uppgav att de har ett starkare behov av återkoppling och 

uppföljning än vad de fick under och efter sin behandling (Landmark & Wahl, 2002; 

Hassey Dow & Lafferty, 2000). Ett behov av bli sedd som person framkommer i studien 

skriven av Koinberg et al. (2002), där patienterna tyckte att det var viktigt att få träffa 

samma sjuksköterska under den tid man behöver vård. Att som patient få återkoppling i 

form av telefonsamtal har visat sig positivt och ger kvinnorna en betydelsefull livskvalitet 

(Sandgren & McCaul, 2007).  

 

4.2.5 Förtroende 

Genom att få ett förtroende och känna tillit till sjuksköterskan har patienter fått en trygghet 

i sin behandling. Detta påvisades i studier gjorda av Fu et al. (2008), Ödling et al. (2002) 

och Koinberg et al. (2002). Att ha ett förtroende har enligt Fu et al. (2008) gjort att 

patienterna lättare kan ställa frågor och blir mer mottaglig för information. Ett förtroende 

byggs upp tillsammans med hälso- och sjukvårds personal och patient. Då ett förtroende är 

av vikt anser skribenterna att det bör ligga i personalens intresse att ha detta som 

målsättning i omvårdnaden.  
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4.2.6 Religiös tro, andlighet och kulturell tillhörighet 

Behovet av den egna religiösa tron, det andliga och det kulturell tillhörighet framstod klart 

hos iranska och kinesiska kvinnor i denna studie. Att kunna känna tacksamhet och få 

positiv energi är något en religion ger till de troende (Fu et al., 2008; Taleghani et al., 

2006). De kinesiska kvinnorna som deltog i studien försökte göra det bästa av det som 

drabbat dem. Att känna sig optimistiska inför framtiden, reflektera och gå vidare var tankar 

som kom från deras filosofi (Fu et al., 2008). Då kvinnorna drabbats av bröstcancer kan 

existentiella frågor komma upp till ytan och dessa kvinnor kan då behöva hjälp att bearbeta 

problemen (Landmark & Wahl 2002).  

 

4.2.7 Personliga samtal med sjuksköterska 

Patienter som drabbats av bröstcancer har behov av personliga samtal med sjuksköterskan. 

Detta konstaterade Sandgren och McCaul (2007), Ödling et al. (2002) samt Hassey Dow 

och Lafferty (2000) genom att ge kvinnorna möjlighet till samtal. Dessa samtal var öppna 

och gav kvinnorna möjlighet till att prata om det som belastade dem för stunden. Sandgren 

och McCaul (2007) använde sig av telefonterapi, efter vilken patienterna tyckte sig finna 

en positiv livskvalitet och upplevde även mindre stress.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Föreliggande studie genomfördes som en systematisk litteraturstudie.  Genom att använda 

Högskolan Dalarnas bibliotek söktes vetenskapliga artiklar med hjälp av sökmotorn ELIN, 

och även sökmotorn CINAHL. Dessa sökmotorer nyttjades under efterforskningen av 

litteraturen. Skribenterna återfann 16 artiklar, från 1999-2009, som bidrog till förevarande 

studies resultat. Detta resultat redogjorde för enligt skribenterna den aktuella forskningen 

inom området. Denna studie bygger på 6 kvantitativa och 12 kvalitativa studier skrivna på 

engelska, enbart ur bekvämlighetssynpunkt från skribenterna. Alla utvalda artiklar som 

svarade mot syftet kvalitetsbedömdes genom på förhand bestämda granskningskriterier 

från modifierade förlagor efter Forsberg och Wengström (2003) och Willman et al. (2007). 

Genom att säkra denna systematiska litteraturstudies validitet utfördes evidensgraderingar 

på samtliga artiklar i resultatet (Bahtsevani 2008). Genom att använda granskningsmallar, 

evidensgradering samt följa samtliga riktlinjer givna från Högskolan Dalarna för att göra 

en systematisk litteraturstudie kan skribenterna konstatera att extern validitet förelåg. Den 

interna validiteten uppnåddes genom att resultatet i föreliggande studie, forskning, 

litteratursökning och även genom att skribenterna äger klinisk inblick inom vården, ledde 

till att konsensus uppnåddes mellan skribenterna. För att kunna besvara denna studies 
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frågeställningar användes sökorden Breast*, Cancer*, Nurs* AND Support. Dessa 

sökord svarade även mot studiens syfte. Mellanbedömarreliabilitet nåddes genom att 

arbetet med samtliga bedömningsmallar, evidensgraderingar samt syfte och 

frågeställningar företogs i konsensus. Syftet i föreliggande studie var att samla in 

information om vilket stöd kvinnor med bröstcancer behöver. Flera forskare har påvisat att 

psykiskt stöd, socialt stöd och att information är av högt värde för drabbade kvinnor. 

Evidens för detta har styrkts genom denna litteraturstudie. Kvinnor med bröstcancer 

behöver, om möjligt stöd från sin kultur, kontinuitet i vården och även personliga samtal 

tillsammans med sjuksköterskan. Dessa omvårdnadsbehov har erhållit evidens med hjälp 

av denna studie. Genom att denna studie bygger på ett stort urval av vetenskapliga artiklar 

från Canada, Iran, Kina, Norge, Storbritannien, Sverige och USA är akribi uppnådd och 

stärker denna systematiska litteraturstudie i möjligaste grad. 

 

4.4 Omvårdnadsteoretisk diskussion 

Aaron Antonovskys (2005) omvårdnadsteori bygger på att människan vill ha en känsla av 

sammanhang (KASAM) i sitt liv och genom denna känsla av sammanhang kan människan 

hantera motgångar. De tre komponenterna i den salutogena teorin begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet går att mäta med hjälp av livsfrågeformulär (ibid). Om 

höga värden på livsfrågeformuläret uppnås utifrån de tre komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet betyder det personen har en hög känsla av sammanhang i 

sitt liv. Enligt Klepp, Mastekaasa, Sørensen, Sandanger och Kleiner, (2007) finns det ett 

starkt samband mellan att ha en hög känsla av sammanhang och förmågan att använda de 

resurser som finns tillgängliga, och att detta i sin tur leder till att dessa personer är mer 

motståndskraftiga. En känsla av sammanhang är inte i sig en bemästringsstrategi men 

personer men en hög känsla av sammanhang har en större benägenhet att använda sig av de 

resurser de har på ett adekvat sätt (Antonovsky, 2005). I föreliggande studies resultat 

framkom det att psykiskt stöd, socialt stöd behov av information, stöd från den egna 

religiösa tron, det andliga och kulturella levernet och kontinuitet i vården ger kvinnor ett 

stöd och en trygghet under sjukdomen. Genom att kvinnor får olika former av stöd under 

sin sjukdomstid ger detta dem bemästringsstrategier att hantera sin sjukdom. Detta bestyrks 

av Pålsson och Norberg (1994) som menar att emotionellt stöd kan leda till att individen 

finner en utväg att hanterandet av svårigheter och får känslan av problemens hanterbarhet.  
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4.5 Studiens kliniska betydelse 

När kvinnor får besked om att de drabbats av bröstcancer förändras hela deras livssituation 

(Landmark et al., 2008), de drabbas även av en känslomässig obalans (Landmark & Wahl 

2002). Att som sjuksköterska ha kunskap om patienternas omvårdnadsbehov är av 

betydelse för patienten för att de skall ha möjlighet att fungera och orka med vardagen och 

att få hjälp med olika känslomässiga angrepp efter sjukhusvistelsen. Skribenterna anser att 

föreliggande studies resultat är värdefullt för sjuksköterskor som arbetar med kvinnor som 

drabbats av bröstcancer då resultatet kan möjliggöra för sjuksköterskor att ge just den form 

av stöd kvinnorna behöver. Det är även av vikt att som sjuksköterska veta att psykiskt stöd, 

socialt stöd och information till patienterna är vitala hörnstenar i en god 

omvårdnadskonstruktion vid bröstcancer. 

  

4.6 Förslag till vidare forskning 

Då föreliggande studie har utförts med ett begränsat antal artiklar är även resultatet 

kringskuret, det krävs därför en större studie för att helt kartlägga kvinnans 

omvårdnadsbehov. Studier om sjuksköterskors kunskap om psykiskt stöd, socialt stöd och 

möjlighet till information om sjukdom, diagnos och förlopp är för kvinnor med bröstcancer 

av tyngd då skribenterna fört fram att man ej alltid vetat vilka typer av stöd som krävs.  

 

4.7 Konklusion 

Syfte med föreliggande studie var att söka evidens för bröstcancerdrabbade kvinnors behov 

av omvårdnad i form av sjuksköterskans stöd för psykiska, sociala eller informativa behov. 

Av studiens resultat framkom att socialt stöd, psykiskt stöd och behov av information var 

de främsta former av stöd kvinnor med bröstcancer behöver. Dessa behov kunde beläggas 

med starkt vetenskapligt underlag. Andra omvårdnadsbehov befanns vara kontinuitet i 

vården, personliga samtal med sjuksköterskan, möjlighet till religiös tro, andlighet och 

kulturell tillhörighet, kunskap och förtroende. Resultatet diskuterades utifrån Aaron 

Antonovskys omvårdnadsteori där människans känsla av sammanhang är central. I Sverige 

drabbas ungefär 7000 kvinnor av bröstcancer varje år. Bröstcancer orsakar dagligen 

lidande och påverkar kvinnans, liksom de närståendes liv. Genom att sjuksköterskan ger 

stöd och information, kan hon lindra det känslomässiga kaos som beskedet om bröstcancer 

ger upphov till.  
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BILAGA I 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 
Kvantitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är den kvantitativa metoden Beskriven?   
8.  Är designen relevant utifrån syftet?   
9.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
10.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
11.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
12.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
13.  Är urvalsmetoden beskriven?   
14.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
15.  Finns populationen beskriven?   
16.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
17.  Anges var studien genomfördes?   
18.  Anges när studien genomfördes?   
19.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
20.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
21.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
22.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
23.  Besvaras studiens frågeställningar?   
24.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

25.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
26.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
27.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
28.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng:  28 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 
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BILAGA II 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  
Kvalitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är frågeställningen tydligt formulerad?   
7 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
8 Är designen relevant utifrån syftet?   
9 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
10 Är inklusionskriterierna relevanta?   
11 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
12 Är exklusionskriterierna relevanta?   
13 Är urvalsmetoden beskriven?   
14 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
15 Är undersökningsgruppen beskriven?   
16 Är undersökningsgruppen relevant för studiens syfte?   
17 Anges var studien genomfördes?   
18 Anges när studien genomfördes?   
19 Anges vald datainsamlingsmetod?   
20 Är bakgrunds variablerna för undersökningsgruppen 

beskrivna?  
  

21 Är data systematiskt insamlade?   
22 Presenteras hur data analyserats?   
23 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
24 Besvaras studiens syfte?   
25 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
27 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
28 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng:  28 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 
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BILAGA III 

 
Gradering av evidensstyrka vid formulering av slutsatser, ur Bahtsevani (2008). 

 

Evidensgrad 1: Starkt vetenskapligt underlag. Minst två studier med hög kvalitet, eller en 

systematisk review/meta-analys med hög kvalitet 

 

Evidensgrad 2: Måttligt vetenskapligt underlag. En studie med hög kvalitet och minst två 

studier med måttlig kvalitet. 

 

Evidensgrad 3: Begränsat vetenskapligt underlag. En studie med hög kvalitet eller minst 

två studier med måttlig kvalitet. 

 

Evidensgrad 4: Otillräckligt vetenskapligt underlag. En studie med måttlig kvalitet 

och/eller studier med låg kvalitet. 

 

Baserat på Britton (2000) som i sin tur modifierat Centre for Evidence Based Medicine 

(1998) och Scottish Intercollegiate Guidelines Network (2000). 
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BILAGA IV 
Tabell 2. Sammanfattning av samtliga granskade artiklar. 
 
Författare 

Tryckår 

Land 

Syfte Design Datainsamlings-
metod 

Deltagare 

n 

Sammanfattning Kvalitets

- poäng 

Styrka Symbol 

Arving, C. 
Sjöden, P.O. 
Bergh, J. 
Lindström 
Thalén, A 
Wasteson, E. 
Glimelius, B. 

2005 

Sverige 

En jämförelse mellan 
psykosocialt stöd från 
sjuksköterskor (utbildade 
i att ge psykosocialt stöd) 
eller psykologer. 

Kvantitativ Formulär 120 Efter att ha fått samtalstid med en sjuksköterska 
eller en psykolog (antal= så många som patienten 
behövde) fick de en enkät/formulär hemskickade 
som patienten fick fylla i. Resultatet visade att 
patienterna som fått stöd var mycket nöjda med 
detta. Patienterna som fått sina stödsamtal med en 
sjuksköterska hade en högre nytta av sina samtal då 
de gällde sjukdomsrelaterade frågor så 
sjuksköterskan kunde till en högre grad besvara 
dessa. 

24 Medel I 

Boehmke, M, 
Dickerson, S 

2006 

Buffalo, USA 

Syftet var att få bättre 
förståelse för kvinnans 
perception under 
behandlingen och hur det 
påverkar upplevelsen av 
symtomen 

Kvalitativ 

 

Sekundär analys 
av inspelade 
djupintervjuer 

30 I studien hittar författarna fyra olika teman som 
påverkar kvinnorna och hur det påverkar deras liv 
och deras behandling och hur de hanterar symtomen. 
Alla kvinnorna i studien genomgår sin sista 
behandling med cellgifter. Det författarna kommit 
fram till är att kvinnorna behöver fortsatt tät 
uppföljning 

24 Medel VIII 

Dubois, S. 
Loiselle, C. 

2009 

Canada 

Genom att få en 
förståelse genom att ge 
information till ny 
diagnostiserade kvinnor 
med bröstcancer och 
även män med 
prostatacancer. 

Kvantitativ  Enkät 

och 

intevju 

 

250 

och 

20 

Genom att göra en grundlig efterforskning har det 
fram kommit att patienter med bröst- och 
prostatacancer, behöver information om sin diagnos. 
Information ska vara individuell och ges av hälso- 
och sjukvårdspersonal.  

26 Hög III 
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Författare 

Tryckår 

Land 

Syfte Design Datainsamlings-
metod 

Deltagare 

n 

Sammanfattning Kvalitets

- poäng 

Styrka Symbol 

Fu, M. M. 
Xu, B. 
Haber, J. 

2008 

Kina 

Kinesiska kvinnors 
anpassnings-förmåga 
efter en bröstcancer 
diagnos. 

Kvalitativ 

Fenomeno-
logisk metod 

Intervju 22 Kvinnorna i studien har förtroende till hälso- och 
sjukvårdspersonalen. Deltagarna uppger sig även att 
de kunde ställa frågor och de vill få kunskap om 
bröstcancer. Genom att ha en positiv inställning så 
tyckte flera kvinnor att det blev lättare att handskas 
med sin sjukdom. 

27 Hög III, V, VI, 
VIII 

Gray, R, 
Goel, V, 
Fitch, M, 
Franssen, E, 
Labrecque, M, 

2002 

Canada 

Studien undersöker hur 
kvinnor med bröstcancer 
behöver för stödjande 
vård av läkare och 
sjuksköterskor. 

 

Kvantitativ Enkät 731 Överlag visar resultatet från denna artikel att 
kvinnor med bröstcancer får för lite information av 
både läkare och sjuksköterskor. 

21 Låg I 

Hassey Dow, 
K 
Lafferty, P  

2000 

Nordöstra 
USA 

Att undersöka 
förändringar av 
livskvalitet, psykosocial 
anpassning och 
överlevnadsfrågor över 
tid hos kvinnor under 45 
som genomgått 
strålningsbehandling och 
bröst-bevarande kirurgi 

Kvalitativ 

Öppna djup-
intervjuer 

Upprepade 
mätningar,  

longitud studie 

23 Forskning inom psykosocial visar att unga kvinnor 
kan ha en större risk att drabbas av emotionella 
kriser vid tidpunkten för diagnosen än äldre kvinnor. 
Unga kvinnor tenderar att fortsätta arbeta, hålla 
familjen aktiv. I det långa loppet gör detta att 
kvinnans känsla av livskvalitet blir sämre. Även om 
kvinnorna utåt sett visar upp en sida av att de har 
anpassat sig till diagnosen och de förändringar som 
sker under behandlingen så visar studiens resultat på 
att de upplever en känsla av lägre livskvalitet 

26 Hög II, III, IV, 
VII 
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Författare 

Tryckår 

Land 

Syfte Design Datainsamlings-
metod 

Deltagare 

n 

Sammanfattning Kvalitets

- poäng 

Styrka Symbol 

Koinberg, I, 
Holmberg, L, 
Fridlund, B, 

2002 

Sverige 

Syftet med studien är att 
undersöka hur viktigt 
återbesök är för kvinnor 
med bröstcancer. 

Kvalitativ 

Fenomenoligi 

Intervju 19 Utifrån artikeln så har författarna skapat ett program 
som passar för kvinnor som har opererats för 
bröstcancer. Deltagarna i studien tyckte att det var 
bra att kunna vända sig till sjuksköterskan för att få 
svar på frågor. Även regelbundna återbesök 
rekommenderas och uppskattas. 

25 Medel IV, V, VIII 

Landmark, B 
Böhler, A, 
Loberg, K, 
Wahl, A, 

2008 

Norge 

Syftet med studien är vad 
kvinnor med ny 
diagnostiserad 
bröstcancer upplever sina 
behov i ett hälso- och 
sjukvårds sammanhang. 

 

Kvalitativ Grupper, Kvale´s 
metod 

7 Kvinnorna upptäckte att det finns två kategorier som 
avgör vad som behövs i denna förändrade 
livssituationen. Kvinnorna vill få mer kunskap om 
sin egen bröstcancer. Även en psykosocial support 
behövs. Dessa kategorier delades in i tre termer, 
kunskap och psykosocial support relaterat till 
psykosocial, emotionell och social perspektiv av det 
dagliga livet. 

26 Hög I, II, VIII 

Landmark, B 
Strandmark, M 
Wahl, A 

2002 

Norge 

 

Syftet med studien är att 
beskriva hur 10 norska 
kvinnor upplever det att 
leva med nyligen 
diagnostiserad 
bröstcancer och det 
sociala stödet under 
sjukdomstiden. 

Kvalitativ Djup-intervjuer 

Grounded theory 

10 Kvinnorna upplevde stödet från sjukvården som 
bristande. Detta pga att de fick träffa olika personal 
och att bemötandet inte var bra.  

Kvinnorna i den här studien ville ha kontinuitet och 
rätt information om sin sjukdom vid rätt tillfälle. 
Majoriteten upplevde att stödet är dåligt och kraven 
från sjukvårdspersonalen är allt för höga i deras tid 
av sjukdom. Detta pga att just kontinuiteten är så 
dålig, att aldrig få samma personal och då framför 
allt läkarna. Även hur beskedet om diagnosen 
framförs har en avgörande betydelse för hur 
kvinnorna känner sig. 

23 Låg II 
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Författare 

Tryckår 

Land 

Syfte Design Datainsamlings-
metod 

Deltagare 

n 

Sammanfattning Kvalitets

- poäng 

Styrka Symbol 

Landmark, B, 
Wahl, A 

2002  

Norge 

Att beskriva ur deras 
perspektiv deras 
erfarenheter av att leva 
med bröstcancer 

 

Kvalitativ 

Grounded  

Theory 

 

Kvantitativ 

 

10 Studien visar på en rad olika känslor och upplevelser 
som påverkar hur det är att leva med bröstcancer. 
Dessa är fysiska, psykosociala, sociala och 
existentiella där den upplevelsen som påverkar 
kvinnan mest är de existentiella. Kvinnorna i studien 
upplevde brister i stödet från sjukvårdspersonalen då 
speciellt det sociala stödet och förväntat sig mer 
generell information från personalen och mer 
emotionellt stöd. 

26 Hög I, II, IV, VI 

Salomon, P 
Holcombe, C, 
Clark, L, 
Krespi, R, 
Fisher, J, 
Hill, J, 

2007 

UK 

Relation mellan personal 
och patienter med 
bröstcancer, omvårdnad 
och övergrepp i 
barndomen. 

Kvantitativ Enkät 355 Kvinnor som inte blivit utsatta för övergrepp uppgav 
sig få fullständig support av personal.  

25 Medel II 

Sandgren, A, 
McCaul, K, 

2006 

USA 

Syftet med studien är om 
kvinnor med bröstcancer 
mår psykiskt bättre 
genom att få prata med 
sin sjuksköterska. 

Kvalitativ Samtals 

Terapi 

218 Överlag så fungerar samtalsterapi mycket bra för 
kvinnor med bröstcancer. Studien gav deltagarna en 
meningsfull effekt och gav även en mening i livet. 

20 Låg I, IV 

Taleghani, F, 
Yekta, Z 
Nasrabadi, A, 

2005 

Iran 

Studien förklarar hur 
iranska kvinnor hanterar 
sin nya diagnos 
bröstcancer och förser i 
grunden för 
kulturbaserad 
omvårdnad. 

Kvalitativ 

 

Intervju 19 Denna religiösa tron spelar en stor roll för att 
tillfriskna. Flera kvinnor i studien var positiva med 
sin sjukdom. Flera kvinnor vill överleva för att få 
vara med sina barn. Inte vara snygga för sin make. 
Positiva tankar var bra. Flera kvinnor tror att 
negativa tankar gör att cancern sprider sig. 

27 Hög II, VI 
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Författare 

Tryckår 

Land 

Syfte Design Datainsamlings-
metod 

Deltagare 

n 

Sammanfattning Kvalitets

- poäng 

Styrka Symbol 

Wengström, 
Y. 
Häggmark, C. 
Forsberg, C. 

2001 

Sverige 

Sjuksköterskans 
möjlighet till stöd för 
kvinnor som genomgått 
strål-behandling. 

Kvantitativ 

 

Enkät 

Cronbachs alpha 

67 Genom denna studie kom det fram att kvinnor äldre 
än 59 år behöver mer stöd från sjuksköterskan. Då 
kvinnorna enligt forskarna har en lägre livsgnista, 
uttrycker en hopplöshet, depression, ångest och oro. 

25 Medel I 

Wilkes, L, 
White, K, 
Beale, B, 
Cole, R, 
Tracy, S 

1999 

Australien 

Syftet var att ta reda på 
vad sjuksköterskorna 
ansåg att kvinnorna 
behövde för stöd och vad 
sjuksköterskorna gjorde. 

Kvalitativ och 
kvantitativ 

Intervju 

och 

enkät 

78 

och 

380 

Utifrån den kvalitativa och kvantitativa studien har 
man fått fram sjuksköterskans perception av vad för 
emotionellt, informativt och socialt stöd som den 
bröstcancer sjuka patienten behöver.  

De ansåg att det viktigaste stödet de gav var det 
informativa stödet om sjukdomen under 
sjukdomstiden om biverkningar och förändringar.  

 

22 Låg II, III 

Ödling, G, 
Norberg, A, 

Danielson, E 

2002 

Sverige 

Syftet med studien är att 
om sjuksköterskans 
yttrande om att kunna ge 
omvårdnad och support 
till kvinnor med 
bröstcancer på en 
kirurgisk avdelning. 
Vilket stöd behöver 
kvinnorna, deras 
närståenden och 
personalen själva är 
något som även 
undersöktes i studien. 

Kvalitativ Intervju 31 I studien kom det fram att sjuksköterskorna 
förklarade att kvinnorna och deras närståenden 
tycker att det är viktigt att få prata med 
sjuksköterskan. Även sjuksköterskorna har ett 
intresse att få prata med någon. Endast några få 
sjuksköterskor tycker att kvinnorna behöver någon 
psykolog hjälp. Det finns en skillnad mellan vad 
sjuksköterskan förklarade vad som var viktigt och 
hur dessa ansåg behoven. 

Sjuksköterskorna tyckte att sina egna behov av stöd 
var otillfredsställande. 

 

27 Hög II, III, V, VII 
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