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Sammanfattning  
 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kvinnors psykosociala upplevelser vid bröst-

cancer. Sökning av vetenskapliga artiklar har gjorts i databaserna PubMed, Cinahl samt 

Medline. Resultatet av denna litteraturstudie visade att kvinnor som drabbats av bröstcancer 

ofta upplevde att de inte kände sig sedda som personer av sjukvårdspersonalen. Deras mentala 

och själsliga lidande ignorerades och intresset fokuserades på den fysiska sjukdomen. 

Kvinnorna upplevde mycket väntan genom hela vårdtiden samt att de gavs för lite tid med 

vårdpersonalen. Det var viktigt att de fick individuell information då behovet av information 

varierade kvinnorna emellan. Det framkom även emotionella aspekter så som rädsla och oro 

för återfall av bröstcancern flera år efter avslutad behandling. Den sociala situationen efter 

bröstcancerdiagnosen påverkades både inom familjen och bland vänner. Kvinnorna upplevde 

en förändrad kroppsbild och identitet samt försämrad självkänsla. Cancerbehandlingen 

påverkade även kvinnornas sexualitet och sexuella relationer negativt. På sikt upplevde 

kvinnorna ett förändrat livsperspektiv och många kvinnor upplevde även en ökad andlighet. 

 

Nyckelord:  Bröstcancer, känslor, lidande, psykosociala upplevelser. 

Keywords: Breast neoplasms, breast cancer, feelings, psychosocial experiences, suffering. 
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BAKGRUND 

Cancerincidens 
Dagligen får 30 000 människor världen över en cancerdiagnos och cancerincidensen ökar 

successivt (Bergh, Brandberg, Ernberg, Frisell, Fürst & Hall, 2007). De vanligaste cancer-

formerna i Sverige är prostatacancer, bröstcancer, hudcancer och kolorektalcancer (Talbäck, 

Hakulinen och Stenbeck, 2008). Enligt Socialstyrelsen (2008) diagnostiserades 50 100 

maligna cancerfall år 2007 i Sverige. Av dessa var 48 % kvinnor varav 29 % diagnostiserad 

bröstcancer. Detta innebär att det är den andra vanligaste cancerformen i Sverige (Talbäck, 

Hakulinen och Stenbeck, 2008). Incidensökningen av bröstcancer är 0,6 % per år 

(Onkologiskt Centrum Stockholm-Gotland, 2008). 

 

Patofysiologi 
Skillnaden mellan en normal cell och en cancercell är att cancercellen växer okontrollerat och 

kan växa in i omkringliggande vävnad (Bergh, et al., 2007). Cancercellerna kan då få kontakt 

med blodkärl och lymfkärl. På detta sätt kan cancercellen sprida sig i kroppen och det uppstår 

dottertumörer, metastaser, i andra organ (Cancerfonden, 2010). I varje normal cell finns 

mängder av instruktioner, det vill säga gener. Vid celldelning kopieras informationen och nya 

celler bildas. När cancer uppstår har i genomsnitt ett tiotal mutationer skett i samma cell. 

Protoonkogener och suppressorgener är två huvudgrupper av gener som har störst inverkan 

vid omvandlingen från en frisk cell till en cancercell. Protoonkogener aktiverar celldelnings-

hastigheten och suppressorgener bromsar hastigheten av celldelningen. Mutationer ökar 

aktiviteten hos protoonkogenerna och inaktiverar suppressorgenerna vilket ger förutsättningar 

för cancertumörer. Orsaker till mutationer i suppressorgenerna kan vara miljöfaktorer som till 

exempel tobaksrök, strålning, giftiga kemikalier och vissa infektioner. Det förekommer även 

ärftlig cancer och det är då suppressorgenen som är förändrad hos dessa familjer (Bergh, et 

al., 2007). 

 

Invasiv och icke invasiv bröstcancer 
Bröstcancer delas definitionsmässigt upp i två grupper, invasiv och icke invasiv cancer 

(Onkologiskt Centrum Stockholm-Gotland, 2008). Dessa utvecklas främst i bröstets mjölk-

gångar (duktal bröstcancer) eller mjölkkörtlarna (lobulär bröstcancer). Cancercellerna växer 

från början inom basalmembranet som är en gräns mot omgivande vävnad. Detta stadium av 

bröstcancer kallas cancer in situ. Då cancertumören brutit genom basalmembranet och växt in 
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i omgivande vävnad benämns det som en invasiv bröstcancer (Jönsson, 2009). Det kan även 

förekomma att cancern utgår från bindväven mellan mjölkkörtlarna (Cancerfonden, 2010). 

 

Riskfaktorer för bröstcancer 
De kvinnliga könshormonerna är starkt kopplat till risken att utveckla bröstcancer (Jönsson, 

2009). Faktorer som påverkar risken är tidig ålder för menarche, sen menopaus, p-piller av 

förstagenerationstypen samt annan hormonersättning (Bergh & Emdin, 2008). Få förloss-

ningar och sen ålder vid första förlossningen ger också en riskökning (Bergh, et al., 2007). 

Kosten torde ha inverkan, det är dock inte klarlagt vilken kost som har betydelse för den 

enskilde individen. Hög alkoholkonsumtion och rökning kan öka risken men är föga bevisat 

(Jönsson, 2009). Övervikt hos postmenopausala kvinnor ökar risken för bröstcancer medan 

övervikt hos premenopausala kvinnor har setts minska risken. Då bröstvävnaden är under 

uppbyggnad på unga kvinnor bör de undvika joniserad strålning som har visat sig ge en 

negativ effekt (Bergh & Emdin, 2008) 

 

De flesta fall av bröstcancer är uppstår utan kända orsaker. Bara 5-10 % är orsakade av 

medfödda genetiska förändringar. Misstanke om ärftlighet kan uppstå om bröstcancer drabbat 

flera medlemmar i familjen eller mer avlägsna släktingar. Ålder vid insjuknande spelar också 

en viktig roll. Kartläggning av ärftlighet hos enskilda personer sker på onkogenetiska 

mottagningar i landet (Jönsson, 2009). 

 

Symtom på bröstcancer samt bröstcancerdiagnostik 

Det mest förekommande symtomet på bröstcancer är en knöl i bröstet eller i armhålan 

(axillen). Andra symtom är ökad fasthet i bröstet, indragningar i bröstet eller av bröstvårtan, 

små indragningar över ett område i huden, så kallad apelsinhud samt blodig sekretion från 

bröstvårtan. Vid screeningmammografier upptäcker man bröstcancer som ännu ej givit några 

kliniska symtom (Bergh & Emdin, 2008). 

 

Genom att utföra så kallad ”trippeldiagnostik” kan man få en nästan 100 % känslighet i upp-

täckandet av bröstcancer. Utredning med trippeldiagnostik innebär att det utförs en klinisk 

undersökning, mammografi och finnålsbiopsi alternativt mellannålsbiopsi. Kvinnor med miss-

tänkt bröstcancer ska alltid undersökas med denna metod (Jönsson, 2009). 
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Behandling av bröstcancer 
I 90 % av fallen är kirurgi den primära behandlingsmetoden. Det finns två kirurgiska metoder 

att tillgå. Bröstbevarande kirurgi (sektorresektion) eller totalt avlägsnande av bröstet 

(mastektomi). Vilken metod som används är delvis beroende av tumörens utbredning i bröstet 

samt det förväntade kosmetiska resultatet (Bergh, et al., 2007). Kvinnan kan för övrigt själv 

välja vilken kirurgi hon önskar. Vid sektorresektion kompletteras ofta operationen med strål-

behandling mot kvarvarande bröst (Jönsson, 2009). Operativt avlägsnar man även lymfkörtlar 

i armhålan då det är av stor vikt att se om bröstcancern har spridit sig vilket har betydelse för 

fortsatt medicinsk behandling (Bergh, et al., 2007). 

 

De medicinska behandlingsalternativen i olika kombinationer består sedan av strålbehandling 

mot det opererade området och i vissa fall även mot armhålan. Cytostatikabehandling ger en 

generell påverkan på kroppens alla snabbväxande celler. Denna behandling ger även många 

biverkningar som kan ha en negativ påverkan på kvinnans psykiska välmående (Bergh, et al., 

2007). En av biverkningarna som uppmärksammats på senare tid är kognitiva problem under 

och efter cytostatikabehandlingen där patienterna rapporterat känslor av att känna sig ”luddiga 

i hjärnan” (chemofog) samt koncentrationssvårigheter (Jönsson, 2009). I en studie av 

Boykoff, Moieni och Subramanian (2009) beskriver kvinnor att de upplever denna biverkan 

som den svåraste med stor negativ påverkan emotionellt och socialt vilket försämrat deras 

livskvalitet.  

 

Antihormonell behandling är ytterligare ett behandlingsalternativ. Denna behandling 

förhindrar kroppens förmåga att producera östrogen vilket kan ge klimakterieliknande 

symtom. På senare år har man även funnit en extremt aktiv bröstcancergen (HER2-neu) där 

recidivrisken är mycket stor. Patienter med denna gen behandlas med antikroppar (Bergh et 

al, 2007). Till mer än 85%  av alla som opererats rekommenderar man någon form av 

postoperativ medicinsk tilläggsbehandling (Onkologiskt Centrum Stockholm-Gotland, 2008). 

 

Psykosocial inverkan vid cancersjukdom 
Hur en cancersjukdom och dess inverkan på livet upplevs är unikt för varje enskild person. 

Att drabbas av en cancersjukdom kan vara ett hot mot allt i personens liv vilket påverkar 

personens förmåga att hantera konsekvenserna av sjukdomen. Hos de flesta uppfattas 

cancerdiagnosen att innebära smärta, lidande och död och det får både känslomässiga, fysiska 
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och sociala konsekvenser. Dessa erfarenheter bär de med sig resten av livet även om de blivit 

botade från sin cancer (Reitan & Schölberg, 2003). 

 

Livskvalitet 
Livskvalitet definieras på olika sätt. Lindskog (2008) definierar detta komplexa begrepp på 

följande sätt: 

 

”en persons upplevelse av sitt livs värde i relation till samhällets värderingar 

och till de mål, förväntningar, standard och omständigheter, som kan skapas. 

Häri ingår ett stort antal faktorer där t.ex. fysisk och psykisk hälsa, 

självständighet och personliga relationer till omgivningen värderas av 

individen.” (Lindskog, 2008, s. 365) 

 

Begreppet livskvalitet kan också delas upp inom två områden. Livskvalitet för den enskilde 

personen samt den hälsorelaterade livskvaliteten som används inom sjukvården. Genom att 

mäta symtom och biverkningar ges möjlighet till förbättrad behandling med minskat lidande 

för patienten (Strang, 2006). 

 

Enligt Reitan och Schölberg (2003) är livskvalitet ett subjektivt och flerdimensionellt begrepp 

som innefattar flera aspekter så som de fysiska, psykiska och sociala delarna i livet. Livs-

kvalitet kan också delas in i fyra dimensioner: hopp, mening, gemenskap och identitet. Det 

förflutna, nutiden och framtiden har betydelse för livskvaliteten där känslan av hopp står för 

framtid. Hopp har betydelse för energi och kraft att kämpa och gå vidare. Att fokusera på 

möjligheter istället för att se begränsningar och trots diagnosen se en framtid. Personen 

behöver också kunna se en mening med det som händer för att kunna bearbeta en kris-

situation. Till exempel att dela med sig av sina erfarenheter till andra kan göra att personen 

känner situationen mindre meningslös. Gemenskap med andra har stor betydelse för livs-

kvaliteten och en cancersjukdom kan leda till isolering både genom att andra, eller personen 

som är drabbad själv, drar sig undan. Både sjukdomen i sig och behandlingen kan utgöra ett 

hot mot personens egenvärde eller självbild. Självbilden har stor betydelse för motiveringen 

att anpassa sig till sin nya livssituation efter att man genomgått behandling och blivit botad 

från sin cancer. Livskvalitetsforskning har visat att perioden direkt efter ett cancerbesked 

präglas av chock och tvivel och att tiden därefter följs av hopp, beslutsamhet och intresse för 

existentiella frågor (Reitan & Schölberg, 2003). 
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Krissituation vid cancer 
Reitan och Schölberg (2003) menar att den traumatiska krisen innefattar fyra faser med 

speciella kännetecken: chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienterings-

fasen. Chockfasen varar från en kort stund till flera månader med känslor som förnekelse, 

overklighetskänslor, förändrad tidsuppfattning, oro och rastlöshet. Reaktionsfasen utgörs 

bland annat av ångest, sorg, aggression och rädsla. Personen försöker hitta en mening och 

förstå vad som hänt. Dessa två faser kännetecknar krisens akuta fas. I bearbetningsfasen 

börjar personen återigen se mer framåt, acceptera sin situation. I nyorienteringsfasen har 

krisen blivit en accepterad del av livet. 

 

Reitan och Schölberg (2003) har kommit fram till att ett cancerbesked orsakar en krissituation 

för både den drabbade och dess familj som ger upphov till bekymmer, oro och ångest. Det kan 

också ge upphov till en traumatisk kris, med starka psykiska reaktioner hos personen. En 

traumatisk kris utlöses av en plötslig, stark och oväntad yttre påfrestning som till exempel ett 

cancerbesked. Cancersjukdomen kan vara livshotande och innebär omfattande behandlingar 

med risker för förluster både fysiskt, psykiskt och socialt.  

 

Sjuksköterskans ansvar 
Reitan och Schölberg (2003) beskriver 3 dimensioner som en del av sjuksköterskans viktiga 

kompetens, den etiska värdegrunden, kunskap samt handlingsrepertoar. Detta innebär att 

sjuksköterskan i vården bör agera utifrån en etisk och moralisk medvetenhet, inneha kunskap 

för att kunna hjälpa patienter utifrån deras unika problem samt att ha en handlingsfärdighet 

som möjliggör ett bra omhändertagande av patienten både psykiskt och fysiskt. Willman 

(2010) anser också att sjuksköterskor har en viktig uppgift i att motverka lidande genom att 

identifiera patientens egna resurser och förmågor med syfte att förhindra ohälsa. Eriksson 

(1994) beskriver lidandet som en kamp mellan det goda och det onda och att lidandet 

uppfattas allmänt ha orsakats av något ont. Hon menar även att människan har en rädsla och 

ångest inför själva lidandet. Således kan till exempel ångest vara en av orsakerna till lidandet. 

Enligt Reitan och Schölberg (2003) kan det psykosociala stödet vara av stort värde för att 

patienten ska klara av sjukdomsförloppet. Detta stöds även av Given och Sherwood (2005) 

som menar att kvaliteten på den onkologiska omvårdnaden har en direkt inverkan på utfallet 

av patientens möjlighet att tillgodogöra sig vården och på så sätt minska lidandet.  
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Problemformulering 
Uppsatsförfattarna möter dagligen i sitt arbete kvinnor som drabbats av bröstcancer. Mötet 

sker både före, under och efter diagnos samt behandling. Diagnosen bröstcancer och dess 

behandling kan påverka dessa kvinnors liv inom en rad områden. Ekman (2010) anser det 

viktigt att utveckla kunskap om hur sjukdom upplevs av varje individ. Då mycket fokuseras 

på den kliniska diagnosen och dess behandling är det många patienter som upplever att det 

inte läggs vikt på deras psykosociala upplevelse av sjukdomen då det inte har en direkt 

koppling till något konkret kroppsligt symtom. Enligt Carlsson (2007) är det väldokumenterat 

att cancerpatienter har ett stort behov av psykosocialt stöd för att bättre hantera sin sjukdom. 

Som sjuksköterska är det viktigt att förstå patienten utifrån ett livsvärldsperspektiv (Dahlberg, 

2003). Därför anser uppsatsförfattarna det viktigt att få en ökad förståelse för hur dessa 

kvinnor upplever sin psykosociala situation så att vårdgivare kan ges möjlighet att identifiera 

och hantera dessa kvinnors problematik. 

 

SYFTE 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa psykosociala upplevelser då kvinnor har 

drabbats av bröstcancer. 

 
Frågeställning 
Vilka psykosociala upplevelser kan kvinnor som drabbats av bröstcancer erfara? 

 

Definition av centrala begrepp 
Psykosociala upplevelser: Hur varje enskild människa reagerar psykiskt på sin sociala 

situation. Hur den psykiska hälsan påverkas av yttre faktorer som t ex sociala, fysiologiska 

och kulturella fenomen (Egidius, 2002). 

 

METOD 
Design 
Denna studie genomfördes som en litteraturstudie. 

 
Urval av litteratur 
Sökning av vetenskapliga artiklar till studien har gjorts i databaserna PubMed, Cinahl och 

Medline. Sökorden som användes i olika kombinationer var breast cancer, breast neoplasms, 
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psychosocial experiences, suffering och feelings. De artiklar som användes till resultatet 

hittades i databaserna PubMed och Cinahl. Sökningen i Medline tillförde inte några ytterligare 

artiklar då samma artiklar återkom som i PubMed och Cinahl. Ytterligare en artikel till 

resultatet hittades genom fritextsökning via granskade artiklars referenslista samt genom 

tidigare publicerade examensarbeten. Resultatet av litteratursökningen presenteras i tabell 1.  

 

Författarna har inkluderat artiklar publicerade mellan år 2000 till 2010. Sökningen 

begränsades till engelskspråkiga artiklar i fulltext med kvinnliga deltagare. Studier med 

manliga deltagare med bröstcancer exkluderades. Avgiftsbelagda artiklar har exkluderats. Av 

de 32 artiklarna som först valdes ut efter titlar som ansågs vara relevanta för studien föll åtta 

artiklar direkt bort då dessa ej motsvarade studiens syfte och frågeställning. Resterande 24 

artiklar lästes i sin helhet, av dessa exkluderade författarna 10 artiklar. Nio av dessa artiklar 

motsvarade ej studiens syfte. En artikel exkluderades på grund av att den hade deltagare med 

tre olika cancerdiagnoser. Artiklarna som valts att ingå i studiens resultat (tabell 2) var av 

minst medelhög kvalitet enligt den modifierade granskningsmallen av Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008) som användes för att granska 

artiklarnas kvalitet, (se bilaga 1 och bilaga 2). 

 
Tabell 1. Sammanställning av litteratursökningen. 
 
Databas Sökord 

 
Träffar  
 

Urval 1 
Utvalda artiklar 

Urval 2 
Artiklar i 
resultatet 

Pubmed Breast neoplasms and 
psychosocial experience 
and suffering   

 118  10  5 

Cinahl Breast neoplasms and 
breast cancer and 
psychosocial 
experiences and 
suffering 

   35  10  3 

Cinahl Breast neoplasms and 
breast cancer and 
psychosocial 
experiences 

    51  8  3 

Cinahl Breast neoplasms and 
breast cancer and 
feelings 

    74  2  2 

Fritextsökning 
DALEA 

Bröstcancer: kvinnors 
upplevelser av diagnos 
och förlust av bröst 
samt copingstrategier   

  2  1 
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Tillvägagångssätt 
Utifrån relevanta titlar lästes abstrakt för bedömning. De artiklar som verkade svara mot 

studiens syfte och frågeställning lästes i sin helhet. Artiklarna lästes flera gånger enskilt och 

sedan gemensamt för att säkerställa att artiklarnas uppfattats lika. Artiklarna har delats upp på 

bägge författarna och enskilt granskats och analyserats. Kvaliteten på artiklarna har bedömts 

enligt en granskningsmall för kvalitativa samt kvantitativa studier. Granskningsmallarna är en 

modifierad version av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström 

(2008). Den maximala poängen för den kvalitativa granskningsmallen är 25 poäng samt 29 

poäng för den kvantitativa granskningsmallen. Hög kvalitet motsvarade 80 % av maximal 

poäng. Medelhög kvalitet motsvarade 60 %. De artiklar som fick under 60 % av maximal 

poäng betraktades ha låg kvalitet.  

 

Analys 
De inkluderade artiklarna analyserades baserat på likhet i innehåll med inspiration av 

Graneheim och Lundman (2003). Olika teman och kategorier bildades, vilket i resultatet 

presenteras som rubriker och underrubriker. 

 

Forskningsetiska överväganden 
Uppsatsförfattarna har strävat efter att hålla sig objektiva till vald litteratur. I de fall uppsats-

författarna använt direkta citat ur texten har dessa återgetts på originalspråk samt noggrant 

markerats med citationstecken och sidhänvisning.  
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Tabell 2. Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet 
 
Författare Land, år Titel Design 

Metod 
Deltagare 
Antal/ålder 
 

Kvalitet 

Arman, M., 
Rehnsfeldt, A., 
Lindholm, L., 
Hamrin, E. 

Sverige 
och  
Finland 
2002 

The Face of 
Suffering Among 
Women With Breast 
Cancer – Being in a 
Field of Forces 

Kvalitativ 
 
Hermeneutisk, 
fenomenologisk 
 
Intervju 

n = 17 
 
42-69 år 

Medel 
 
18/25 

Arman, M., 
Rehnsfeldt, A., 
Lindholm, L., 
Hamrin, E., 
Eriksson, K. 

Sverige 
och 
Finland 
2004 

Suffering related to 
health care: A study 
of breast cancer 
patient´s 
experiences 

Kvalitativ 
 
Fenomenologisk  
 
Intervju 

n = 16 
 
42-69 år 

Hög 
 
20/25 

Bohemke, M., M. 
Dickerson, S., S. 

USA 
2006 

The Diagnosis of 
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RESULTAT 
Resultatet nedan presenteras i sex övergripande teman: Problem relaterat till hälso- och 

sjukvården, Emotionella aspekter, Den sociala situationen, En stympad kropp: kvinnans, 

identitet, kroppsuppfattning och självkänsla, Sexualitet samt Framtidsperspektiv. Resultatet 

visar att dessa teman interagerar, men uppsatsförfattarna har för strukturens skull valt att 

presentera resultatet utifrån de framkomna teman.  

 

Problem relaterat till hälso- och sjukvården 
Att inte känna sig sedd som person 
I Arman, Rehnsfeldt, Lindholm och Hamrin (2002) och Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, 

Hamrin och Eriksson (2004) studier visar resultatet att det inom vården är vanligt före-

kommande att skilja mellan kropp och själ. Kvinnorna upplevde att vårdpersonalen enbart var 

intresserade av den fysiska sjukdomen och därför behandlades som kroppar, nummer och 

diagnoser. Kvinnorna kände sig inte sedda som en person då vårdpersonalen ignorerade deras 

mentala och själsliga lidande. Detta upplevdes kränkande och ledde till en känsla av osäkerhet 

(Arman et al., 2004). Kvinnorna beskrev också ett stort behov av känslomässig omsorg som 

ignorerades av vårdpersonalen (Arman et al., 2002). Rosedale och Fu (2010) uppmärk-

sammade också att kvinnorna upplevde ångest som förvärrades då de kände sig missförstådda 

eller anklagades av vårdpersonalen för att fingera eller överdriva sina upplevda symtom. 

Känslan av hopplöshet ökade enligt Lindholm, Holmberg och Mäkelä (2005) om kvinnorna 

inte fick gehör för sina önskningar t.ex. då de ej kände sig redo att återgå till arbetet eller då 

läkaren inte uppmärksammade deras lidande. Även vid efterkontrollerna upplevde kvinnorna 

sig ej som unika personer med egna upplevelser utan en i mängden som skulle kontrolleras. 

 

Väntan och för lite tid med personalen 

Enligt Lindholm et al. (2005), Landmark et al. (2002) och Perreault och Bourbonnais (2005) 

har väntan på vård, såsom väntan på testresultat, att få tid till läkare eller väntan på infor-

mation samt besked om behandling, betydelse för känslan av hopplöshet och stress. I 

Landmark et al. (2002) och Arman et al. (2004) studier framkom att kvinnorna upplevde ett 

ständigt krig mot sin rädsla och mot sjukhusets system. De upplevde att de alltid fick vara 

alerta och kämpa för sig själva genom att ringa för att få tider eller för att få information. 

Kvinnorna hade förväntat sig att få mer tid för information och emotionellt stöd från perso-

nalen. Kvinnorna upplevde också att det gavs för liten tid till att fundera över vad som faktiskt 



 15 

hände från det att knölen upptäcktes till biopsi, kirurgi och vidare till andra behandlingar 

(Lackey, Gates & Brown, 2001). Enligt Arman et al. (2004) kunde kvinnornas lidande även 

bero på att vårdgivarna misslyckats med att etablera en god relation. Deltagarna synliggjorde 

detta genom att beskriva vårdgivarnas brist på tid och information. 

 

Information  
I Drageset, Lindström och Underlid (2009) studie framkom att behovet av information var 

individuellt. En del av kvinnorna ville enbart ha den information som de ansåg relevant för 

situationen och enbart då de kände sig redo för den. För mycket information kunde verka 

skrämmande och överväldigande vilket ledde till en känsla av förlorad kontroll. Andra 

kvinnor i studien önskade all information på en gång. En kvinna uttryckte att hon inte var rädd 

när hon hade kunskap om vad som skulle hända. Detta överensstämde med studien av 

Landmark, Böhler, Loberg och Wahl (2008) där deltagarna önskade detaljerad information så 

att de till fullo kunde förstå sin situation. Då cancer och död vanligtvis förknippas med 

varandra, gav brist på information och förklaringar från vårdpersonalen en känsla av att 

tillvaron föll samman och blev obegriplig. Detta ökade kraftigt kvinnornas psykosociala 

lidande (Arman et al., 2004).  

 

Kvinnorna i Rosedale och Fu (2010) studie upplevde att de var dåligt informerade angående 

symtom som kvarstod efter behandling. De hade förväntat sig att symtom som smärta, fatigue, 

nedsatt rörelseförmåga, försämrat minne och nedsatt koncentration skulle försvinna. När 

dessa symtom kvarstod ledde det till ångest, ökad stress och ifrågasättande av sitt omdöme. 

Många av kvinnorna undvek att tala om sina symtom med läkaren då de var rädda för att 

uppfattas som hypokondriker och att detta skulle påverka deras relation negativt. 

 

Den sociala situationen 
Kvinnorna i studien av Rosedale (2009) poängterade tydligt att de inte ville att andra skulle 

tycka synd om dem, men de förvånades samtidigt över att människor i omgivningen agerade 

som att bröstcancern aldrig hade inträffat eller som om sjukdomen var över. I Rosedale och 

Fu (2010) studie kände sig kvinnorna hjälplösa då behovet av att bli sedda och bekräftade i 

den pågående upplevelsen av bröstcancer inte tillgodosågs av vare sig makar, familje-

medlemmar eller vänner. Kvinnorna upplevde en rädsla för utanförskap vilket ledde till en 

känsla av oro och ensamhet (Rosedale, 2009). I Landmark et al. (2008) rapporterade alla 

kvinnorna en kognitiv nedsättning med försämrat minne. Symtomet uppkom efter avslutad 
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behandling och påverkade det dagliga livet. Glömskan kunde också upplevas som en känsla 

av isolering och ensamhet (Rosedale, 2009). 

 
I samband med bröstcancerdiagnosen mötte kvinnorna olika reaktioner från omgivningen. De 

beskrev det från att bli betraktade som redan döda till att vara friska. Detta upplevdes mycket 

förvirrande (Arman et al., 2002). I sociala situationer tillsammans med familj och 

arbetskamrater ansträngde sig kvinnorna ibland att försöka se bättre ut än de kände sig. De 

kunde till och med känna en press att agera som hjältar genom att dölja sina rädslor och 

symtom (Rosedale, 2009; Arman et al., 2002). Trots att kvinnorna led i sin sjukdom försökte 

de upprätthålla sitt föräldraansvar. Det fanns också kvinnor i studierna som upplevde det 

svårt att leva upp till föräldrarollen vilket gav dem känslor av ångest (Perreault & 

Bourbonnais, 2005; Doumit et al., 2009).  

 

Kvinnorna i Drageset et al. (2009) studie beskrev hur de fick hantera både sina egna och 

andras känslor då de berättade att de hade cancer. Det sociala samspelet upplevdes då både 

som en resurs och en börda vilket ökade både stressen och oron. Många av deltagarna i 

Lyons et al. (2002) studie beskrev hur de kände sig lurade på möjligheten att själva få 

uttrycka sina känslor då de tvingades vara starka gentemot familj och vänner. De tog även på 

sig rollen som tröstare för att förhindra att familjen skulle falla isär. För att skydda familj, 

vänner och vårdpersonal från att delta i sitt lidande och bespara dem oro valde kvinnorna att 

inte dela med sig av sina rädslor och bekymmer. Detta resulterade i ett ökat lidande för 

kvinnorna (Doumit et al., 2009; Arman et al., 2002). En känsla av ensamhet kunde därför 

upplevas genom hela sjukdomsförloppet. Kvinnorna beskrev hur de insjuknat ensam, 

genomgått behandling ensam och mött sin dödlighet ensam. Ensamhetskänslan kunde även 

infinna sig då till exempel personer inte fanns tillgängliga för dem i den utsträckning som de 

förväntat sig (Rosedale, 2009). 

 

En Libanesisk studie (Doumit, Saghir, Huijer, Kelley & Nassar, 2009) visade att dessa 

kvinnor bar på skamkänsla och rädsla att föra anlaget för bröstcancer vidare till sina döttrar 

då detta kunde påverka deras framtida möjlighet till äktenskap. Här relaterades skuld-

känslorna till deras kultur där äktenskapen styrs av föräldrarna. Brudens familj granskas 

beträffande bland annat beteenden och hälsa.  
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Mammografin sågs av kvinnorna som en förebyggande hälsoundersökning men till deras 

stora besvikelse så visade undersökningen en bröstcancer istället (Boehmke & Dickerson, 

2006). I Rosedale och Fu (2010) studie beskrev de kvinnor som tidigare sett sig själva som 

aktiva personer att de upplevde djupgående problem i form av förlorad ork och energi som 

aldrig återkom. Detta ledde till ilska och besvikelse. De kvinnor som drabbats av lymfödem i 

armen upplevde också en känsla av frustration då det ofta påverkade deras vardag. De fick 

ofta lov att be om hjälp, till exempel vid tunga lyft (Thomas-MacLean, 2005).  

 

Kvinnor som opererat bort hela bröstet använde bröstprotes för att dölja bröstförlusten i 

sociala sammanhang. Många beskrev användandet av bröstprotes som både obekvämt och 

varmt men som nödvändigt både för att undvika asymetri och stigmatisering av bröstcancern 

(Landmark och Wahl, 2002; Thomas-MacLean, 2005). Alla deltagarna i Lackey et al. (2001) 

studie var bekymrade över andras reaktion på att de tappat håret. Kvinnorna i Perreault och 

Bourbonnais (2005) studie beskrev den första perioden efter diagnos och behandling som 

väldigt svår bland annat på grund av kroppsliga ärr. Dessa upplevdes hota deras integritet och 

det var därför viktigt att kläderna och protesen satt rätt för att täcka märken efter strålning 

och ärr för andra (Thomas-McLean, 2005). 

 

En stympad kropp: Kvinnans identitet, kroppsbild och självkänsla 
I Bohemke och Dickerson (2006) studie beskrev kvinnorna hur bröstcancer diagnosen och 

behandlingen resulterade i ett utraderande av dem själva. Även de kvinnor som genomgått en 

sektorresektion, som inom bröstkirurgin anses vara ett mindre ingrepp, upplevde att in-

greppet påverkade den kroppsliga självbilden och hur de såg på sig själva. Varje kvinna, 

oavsett om hon genomgått mastektomi eller sektorresektion, hade tankar och känslor där hon 

frågade sig om hon fortfarande var en äkta kvinna (Lackey et al., 2001; Landmark & Wahl, 

2002; Boehmke & Dickerson, 2006). Kvinnorna saknade även känslan av helhet, normalitet 

och drabbades av en känsla av förnedring på grund av sin stympade kropp. Detta upplevdes 

som den svåraste förlusten, då detta var så nära förknippat med deras kroppsbild. Lidandet 

upplevdes i varje mänsklig dimension, fysisk, psykisk, social/emotionell och andlig 

(Boehmke & Dickerson, 2006). 

 

Kvinnorna beskriver olika förluster då de drabbats av bröstcancer. Förlust av kroppsdel, 

förlust av hår och förlust av ett normalt liv. Alla deltagarna rapporterade att håravfallet var 

den svåraste förlusten. Trots vetskapen att de skulle tappa håret upplevdes hårförlusten som 
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chockerande och upprörande (Doumit et al., 2009). Många hade också svårt att acceptera sitt 

nya utseende då de tappat håret. En kvinna i studien täckte till och med över alla speglar i 

huset i en vecka för att slippa konfronteras med sitt utseende (Lackey et al., 2001). 

Viktökning och svettattacker till följd av behandlingarna påverkade även kvinnornas 

självkänsla negativt (Thomas-McLean, 2005; Landmark et al., 2008). En kvinna i Landmark 

et al. (2008) studie beskrev hur viktuppgången helt bröt ner hennes självkänsla. Yngre 

kvinnor kände sig gamla på grund av menopausala problem (Boehmke & Dickerson, 2006). 

Kvinnornas fysiska lidande uttrycktes i en ökad medvetenhet om kroppen. De hade en känsla 

av att vara skadade (Arman et al., 2002) 

 

Sexualitet 
I Landmark et al. (2008) studie fann författarna att cancerbehandlingen hade en fysisk kon-

sekvens på sexualiteten och sexuella relationer. Många kvinnor delade erfarenheter 

förknippade med skamkänsla och blyghet. De skämdes över sina förändrade kroppar. I 

Lackey et al. (2001) uppgav kvinnorna att de tidigare varit stolta över storleken och formen 

på sina bröst och att brösten gjorde dem sexuellt attraktiva för män. Genom bröstförlusten 

tappade de sin feminitet och vissa uttryckte även en rädsla för att bli lämnade av sina män. 

Rent fysiskt upplevde kvinnorna en förändring i form av torra vaginala slemhinnor. En 

kvinna blev förvånad över vilken stor roll bröstvårtan spelade i den sexuella akten. Kvin-

norna upplevde även minskad sexlust och njutning vid samlag. De oroade sig också över att 

sexlusten aldrig skulle återkomma (Rosedale & Fu, 2010).  

 

 
Framtidsperspektiv 
Överlevnad och död 
Chock var den direkta reaktionen vid diagnosbeskedet sen kom insikten om vad de skulle gå 

igenom vilket skapade rädsla inför framtiden, operationer, övriga behandlingar och rädsla för 

döden. Livet upplevdes inte längre som en självklarhet och kvinnorna kämpade för sin 

existens. Under behandlingen intensifierades kampen och kvinnorna fann det svårt att 

föreställa sig hur framtiden skulle se ut. Att få bröstcancer ledde till att livet förändrades men 

måste trots allt fortsätta (Landmark & Wahl, 2002; Lyons, Jacobson, Prescott & Oswalt, 

2002). 
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Kvinnorna upplevde efter att de drabbats av bröstcancer att deras kroppar hade bedragit dem 

och att de inte längre kunde lita på sin kropp (Rosedale & Fu, 2010; Arman et al., 2002). 

Kvinnorna upplevde även en ökad fokusering på somatiska symtom där till exempel nytill-

kommen smärta associerades till symtom på ny cancer. Många tvivlade på att de någonsin 

skulle kunna komma tillbaka till den person de varit tidigare då de kunde ignorera små som-

atiska symtom (Rosedale & Fu, 2010). 

 

I Lackey et al. (2001) studie uppgav några kvinnor en känsla av oro och ovilja att avsluta 

behandlingarna. Då de fick behandling upplevde kvinnorna både att de själva kämpade samt 

att någon annan hade ansvaret för sjukdomen. Detta medförde att även åren efter diagnos 

karakteriserades av återkommande rädsla och oro för återfall. Rädslan innebar att många av 

kvinnorna ändrade sitt beteende för att förebygga återfall av cancern t.ex. åt hälsosamt och 

motionerade mer (Lyons et al., 2002).  

 

Många kvinnor upplevde att de hade en dödsdom hängande över sig från diagnosbeskedet till 

operationen. Hela livet förändrades i ett slag och de upplevde tvivel och uppgivenhet. Tankar 

på framtiden och rädsla för döden dök omedelbart upp. För många kvinnor var rädsla för 

framtida metastaser den mest skrämmande tanken (Lindholm et al., 2005; Landmark et al., 

2008; Perrault & Bourbonnais, 2005; Drageset et al, 2009). En del kvinnor beskrev dock att 

efter operationen och då den fortsatta behandlingsplanen var klar kände de ett inre lugn och 

återfick tron på framtiden igen (Lindholm et al., 2005). I Lindholm et al (2005), Landmark et 

al (2008) och Boehmke och Dickerson (2006) studier beskrev däremot kvinnorna känslor av 

att överges av sjukvården och andra människor omkring dem då de avslutat behandlingarna. 

De kände sig då ensamma och osäkra på att vara botade samt tvivlade på sin förmåga att i 

framtiden klara sig själva.  

 

Förändrat livsperspektiv 
Med tiden dök nya livsperspektiv upp (Landmark et al., 2008). Existentiella frågor uppstod 

då hotet mot kvinnans liv tvingade henne att se livet ur ett nytt perspektiv (Arman et al., 

2002). Många upplevde vikten av att hitta mening och ändamål med livet samt att fördjupa 

kontakten med andra (Rosedale, 2009). Hos Boehmke och Dickerson (2006) studie beskriver 

många kvinnor att de aldrig kom vidare efter diagnosen, dessa kvinnor upplevde även 

behandlingen som väldigt stressande. En kvinna sa: ”Im immobilized. I think about having 

cancer every minute of every day. I just can´t get beyond it. It´s ruined my life” (s.1124). 
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Andlighet 
I Doumit et al. (2009) libanesiska studie förnekade kvinnorna rädsla för döden 

eftersom de såg sjukdomen och döden som något som kom från en barmhärtig Gud 

vars beslut de inte kunde påverka. I Lyons et al. (2002) studie upplevde många 

kvinnor en ökad andlighet i sina liv och blev mer aktiva i sin religion på grund av 

medvetenheten om risken att de kunde dö. De bad oftare och sökte hjälp av präster för 

att minska den emotionella sorgen  
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DISKUSSION 
Sammanfattning av huvudresultatet 
Resultatet av denna litteraturstudie visade att kvinnor som drabbats av bröstcancer ofta 

upplevde att de inte kände sig sedda som personer av sjukvårdspersonalen. Deras mentala och 

själsliga lidande ignorerades och intresset fokuserades på den fysiska sjukdomen (Arman et 

al., 2002; Arman et al., 2004; Lindhom et al., 2005; Rosedale & Fu, 2010). Kvinnorna 

upplevde mycket väntan genom hela vårdtiden samt att de gavs för lite tid med personalen 

(Arman et al., 2004; Lackey et al., 2001; Landmark et al., 2002; Lindholm et al., 2005; 

Perreault & Bourbonnais 2005). Det var viktigt att de fick individuell information då behovet 

av information varierade kvinnorna emellan (Arman et al., 2004; Drageset et al., 2009; Land-

mark et al., 2008; Rosedale & Fu, 2010). Det framkom även emotionella aspekter såsom 

rädsla och oro för återfall av bröstcancern flera år efter avslutad behandling (Arman et al., 

2002; Boehmke & Dickerson, 2006; Doumit et al., 2009; Lackey et al., 2001; Landmark et al., 

2008; Lyons et al., 2002; Rosedale & Fu 2010; Thomas-MacLean, 2005) Den sociala situa-

tionen efter bröstcancerdiagnosen påverkades både inom familjen och bland vänner (Arman et 

al., 2002; Doumit et al., 2009; Drageset et al., 2009; Landmark, 2008; Landmark & Wahl, 

2002; Lackey et al., 2001; Lyons et al., 2002; Rosedale, 2009; Rosedale & Fu, 2010; Perreault 

& Bourbonnais, 2005; Thomas-MacLean, 2005). Kvinnorna upplevde en förändrad kropps-

bild, identitet samt försämrad självkänsla (Arman et al., 2002; Bohemke & Dickerson, 2006; 

Lackey et al., 2001; Landmark et al., 2008; Landmark & Wahl, 2002; Thomas-McLean, 

2005). Cancerbehandlingen påverkade även kvinnornas sexualitet och sexuella relationer 

negativt (Landmark et al., 2008; Lackey et al., 2001; Rosedale & Fu, 2010). På sikt upplevde 

kvinnorna ett förändrat livsperspektiv (Arman et al., 2002;Boehmke & Dickerson, 2006; 

Landmark et al., 2008; Rosedale, 2009) och många kvinnor upplevde även en ökad andlighet 

(Doumit et al, 2009; Lyons et al., 2002). 

 

Resultatdiskussion 
Resultatet av denna litteraturstudie visade att det inom vården är vanligt förekommande att 

vårdpersonal fokuserar på den fysiska sjukdomen. När vårdpersonalen inte uppmärksammar 

kvinnornas psykiska upplevelser leder detta bland annat till en känsla av kränkning av det 

egna jaget, lidande och ångest (Arman et al., 2002: Arman et al., 2004). Att försättas i väntan 

på besked och behandlingar leder till känslor av hopplöshet och stress (Lindholm et al., 2005; 

Landmark et al., 2002; Perreault & Bourbonnais, 2005). Uppsatsförfattarna anser i linje med 
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Bergh et al. (2007) att för att skapa en god relation behöver vårdpersonalen se kvinnorna som 

enskilda individer och tillgodose var och ens enskilda behov. Detta framkommer även i 

rapporten Rosa boken om bröstcancer från Cancerfonden (Brandberg & Nygren, 2006) där 

patienterna rapporterar att de föredrar att få känslomässigt stöd från den ordinarie 

vårdpersonalen istället för att remiteras till särskilda instanser för psykosocialt stöd. 

Uppsatsförfattarna anser, likväl som Reitan och Schölberg (2003), att sjukvårdspersonalen 

måste vara lyhörda för den enskilda personens psykosociala behov och ge utrymme för 

bearbetning av känslorna som uppstår i samband med att drabbas av bröstcancer. 

Sjuksköterskan kan erbjuda samtalskontakt med kurator och informera om eventuella 

samtalsgrupper som kan finnas. 

 

Resultatet av denna studie visar att behov av information är individuellt och att kvinnorna 

ville ha relevant information för den aktuella situationen. Vissa upplevde för mycket 

information som skrämmande medan andra behövde information för att känna trygghet i 

tillvaron (Drageset et al., 2009; Landmark et al., 2008 & Arman et al., 2004). Enligt 

Socialstyrelsen (2007) är patienter som är välinformerade om sin sjukdom, behandling och 

prognos bättre anpassade psykosocialt. De har också mindre psykiska problem och känner sig 

nöjda med de medicinska kontakterna. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska 

patienten ”ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för 

undersökning, vård och behandling som finns” (s. 113). Uppsatsförfattarna anser det därför 

vara viktigt att all vårdpersonal har förståelse för betydelsen av att ge individuellt anpassad 

information. I enlighet med rapporten Rosa boken om bröstcancer från Cancerfonden 

(Brandberg & Nygren, 2006) bör patienten bland annat tillfrågas om hur mycket information 

hon önskar, samt att ge informationen i patientens takt. Ge möjlighet till upprepad information 

samt att även ge den skriftligt.  

 

Forskning visar att bröstcancerdiagnos och efterföljande behandlingar kan ge upphov till 

sexuella problem såsom minskad sexlust och njutning vid samlag. Många kvinnor upplevde 

skamkänsla och blyghet efter cancerbehandlingen på grund av sina förändrade kroppar. 

Bröstförlusten gjorde att de tappade sin feminitet och drabbades av fysiska besvär med bland 

annat torra vaginala slemhinnor (Landmark et al., 2008; Lackey et al., 2001; Rosedale & Fu, 

2010). Hos 20-30 % av kvinnor med sexuella problem kan dessa bli bestående (Cancerfonden, 

2006). Sjukvårdspersonalen undviker ofta att ta upp frågan om sexualitet i samtal med 

patienter (Reitan & Schölberg, 2003) vilket uppsatsförfattarna själva upplever i sin kliniska 
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vardag. Sjuksköterskan måste vara öppen och själv kunna ta upp frågan om eventuella 

sexuella problem och inte lägga över ansvaret på patienten. För att sjuksköterskan ska kunna 

hjälpa patienten måste hon/han vara insatt i både de fysiska och psykiska problemen som kan 

drabba patienten (Reitan & Schölberg, 2003). 

 

Resultatet av denna litteraturstudie visade också att kvinnorna inte kände sig sedda och upp-

levde att de inte blev bekräftade i sin upplevelse av bröstcancern av vare sig vänner, makar 

eller övriga familjemedlemmar. Kvinnorna upplevde också en rädsla för utanförskap 

(Rosedale & FU, 2010; Rosedale, 2009). Detta påtalar också Reitan och Schölberg (2003) att 

gemenskap med andra stor betydelse för livskvaliteten. Det sociala samspelet upplevdes dock 

både som en resurs och en börda då de fick hantera både sina egna och andras känslor. Många 

tog också på sig tröstarrollen i familjen (Drageset et al., 2009; Doumit et al., 2009; Arman et 

al., 2002). Uppsatsförfattarna anser att sjuksköterskan har en viktig uppgift i att identifiera 

patientens roll i familjen för att på så sätt kunna ge psykosocialt stöd och uppmuntra till att 

delta i det sociala livet. Hon riskerar annars att hamna i en självpåtagen isolering (Reitan & 

Schölberg, 2003).  

 

Resultatet visade att den direkta reaktionen vid bröstcancerbesked var chock följt av rädsla för 

framtiden med dess behandlingar och rädsla för döden. Kvinnorna upplevde inte längre livet 

som en självklarhet (Landmark & Wahl, 2002; Lyons et al., 2002). Enligt Reitan och 

Schölberg (2003) har livskvalitetsforskningen visat att perioden direkt efter ett cancerbesked 

präglas av chock och tvivel och att tiden därefter följs av hopp och beslutsamhet. Våra 

förväntningar inför framtiden anses vara det mest betydelsefulla för att ha en god livskvalitet. 

I studien av Lindholm et al. (2005) visade det sig att några kvinnor upplevde ett inre lugn och 

återfick tron på framtiden efter sin bröstoperation och behandlingsplanen var fastställd.  

 

De första hundra dagarna efter diagnosen kan de existentiella frågorna intensifieras hos 

patienterna (Reitan & Schölberg, 2003). Reitan och Schölberg (2003) menar vidare att 

cancerpatienter med dåligt nätverk, som till exempel frånskilda personer, ensamstående och 

personer med allmänt bristande stöd från omgivningen, har sämst livskvalitet. 

Uppsatsförfattarna anser det därför viktigt att sjuksköterskan identifierar dessa patienter för att 

kunna ge ett individuellt psykosocialt stöd.   
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Metoddiskussion 
Uppsatsförfattarna valde att begränsa urvalet till engelskspråkiga artiklar i fulltext samt att 

inte använda artiklar äldre än 10 år i resultatet. En svaghet i studien kan då vara att 

uppsatsförfattarna inte har engelska som sitt modersmål, vilket kan ha föranlett feltolkning av 

fakta. Uppsatsförfattarna valde att inte begränsa åldern på deltagarna i studierna som 

användes i resultatet för att få en bredd i svaret på frågeställningen. Detta anser uppsats-

författarna är en styrka i studien då den psykosociala upplevelsen kanske kan vara olika 

beroende på ålder vid insjuknande. Detta är dock inget uppsatsförfattarna har analyserat inom 

ramen för denna studie. Eftersom avgiftsbelagda artiklar exkluderades kan detta ses som en 

svaghet i studien då relevanta artiklar kan ha fallit bort. Alla artiklar utom en som användes i 

resultatet var av kvalitativ ansats. Enligt Polit och Beck (2004) samt Forsberg och Wengström 

(2008) är detta en bra metod för att beskriva upplevelser där deltagarna med egna ord får 

berätta sin historia. Detta ger en detaljerad beskrivning av upplevelsen intervjupersonen 

känner inför frågan som undersöks. En svaghet i denna studie kan vara att uppsatsförfattarna 

bara valt att ta med en kvantitativ studie. Enligt Polit och Beck (2004) är resultatet i den 

kvantitativa studien mer generaliserbart då resultatet grundar sig på ett större urval.  

 

Uppsatsförfattarna anser att relevanta sökord använts utifrån studiens syfte och frågeställning. 

Fler relevanta studier hade kanske kunnat hittas om fler sökord och i andra kombinationer 

använts. Uppsatsförfattarna har valt att först granska artiklarna enskilt för att sedan 

gemensamt gå igenom innehållet noggrant. Detta för att undvika att relevant data föll bort 

vilket uppsatsförfattarna anser är en styrka  
 

De artiklar som använts i resultatet var genomförda i olika länder med olika kulturer. Uppsats-

författarna anser det vara en styrka i studien då detta ger ett mer heltäckande svar på syftet 

och frågeställningen. Då vi lever i ett mångkulturellt samhälle är det viktigt att känna till 

andra kulturers eventuella psykosociala problem som kan uppstå vid sjukdom. 

  

Konklusion/slutsats 
I resultatet av denna litteraturstudie framkom det att kvinnorna upplevde en rad olika 

psykosociala problem som dessa kvinnor behöver hjälp att hantera. För att vårdpersonal ska 

ges möjlighet att bemöta och stödja bröstcancerdrabbade kvinnor på bästa sätt är det viktigt  

att vårdpersonalen har förståelse för de psykosociala problem som kvinnorna upplever och 

som belyses i denna litteraturstudie. Kvinnorna behöver få hjälp att hitta redskap för att kunna 
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acceptera sin nya situation samt stöd i existentiella frågor. Det är även viktigt att vårdpersonal 

kommunicerar och visar empati i kontakt med patienter från andra kulturer. Det är viktigt att 

förstå den enskilda människans tradition då sjukdom och död berör det innersta hos 

människan och det är därför viktigt att hon bemöts med respekt.  

 
FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Uppsatsförfattarnas förslag på framtida studier skulle vara att mer specifikt undersöka om de 

psykosociala problemen skiljer sig i olika åldrar. Kvalitativa studier skulle kunna ge kunskap 

om de psykosociala problemen som i sin tur skulle ge underlag för frågeformulär i 

kvantitativa studier som skulle kunna mäta till exempel förekomst eller besvär av specifika 

problem. Syftet vore att ge ökad kunskap om hur behovet av stöd är olika vid olika åldrar. 

Sjuksköterskan skulle med denna kunskap kunna ge specifikt anpassat psykosocialt stöd till 

bröstcancerdrabbade kvinnor i olika åldrar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

REFERENSER 
Arman, M., Rehnsfeldt, A., Lindholm, L., & Hamrin, E. (2002). The Face of Suffering 

Among Women With Breast Cancer – Being in a Field of Forces. Cancer Nursing. 25, (2), 

96-103. 

 

Arman, M., Rehnsfeldt, A., Lindholm, L., Hamrin, E., & Eriksson, K. (2004). Suffering 

related to health care: A study of breast cancer patients´experiences. International Journal of 

Nursing Practice. 10, 248-256. 

 

Bergh, J., Brandberg, Y., Ernberg, I., Frisell, J., Fürst, C-J., & Hall, P. (2007).  

Bröstcancer. Kristianstad: Karolinska Institutet University Press. 

 

Bergh, J. & Emdin, S. (2008). Bröstcancer. I U. Ringborg, T. Dalianis, T. & R. Henriksson. 

(Red.) Onkologi (2:a uppl., s. 265-292). Stockholm: Liber AB. 

 

Boehmke, M., M., & Dickerson, S., S. (2006). The Diagnosis of Breast Cancer: Transition 

From Health to Illness. Oncology Nursing Forum. 33 (6), 1121-1127. 

 

Boykoff, N., Moieni, M., & Subramanian, S. K. (2009). Confronting chemobrain: an in-depth 

look at survivors´reports of impact on work, social networks, and health care response.  

J Cancer Surviv. (2009) 3:223-232. 

 

Brandberg, Y. & Nygren, P. (Red.). (2006). Rosa boken om bröstcancer. Stockholm: 

Cancerfonden. 

 

Cancerfonden. (2010). Om bröstcancer. Stockholm: Cancerfonden. 

 

Carlsson, M. (2007). Psykosocial cancervård – en introduktion Psykosocial cancervård. I M. 

Carlsson (Red), (s. 13-20). Uppsala: Studentlitteratur. 

 

Dahlberg, K. (2003). Att förstå vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

 



 27 

Doumit, M., A., A., Saghir, N., E., Huijer, H., A.-S., Kelley, J., H., & Nassar, N. (2009). 

Living with breast cancer, a Lebanese experience. European Journal of Oncology Nursing. 

14, 42-48. 

 

Drageset, S., Lindström, T., C., & Underlid, K. (2009). Coping with breast cancer: between 

diagnosis and surgery. Journal of Advanced Nursing. 66 (1). 149-158. 

 

Egidius, H. (2002). Psykosocial onkologi. I Psykologi lexikon (2 uppl., s. 448). Stockholm: 

Natur och Kultur.  

 

Ekman, I. (2010). Symtom och tecken på ohälsa. I A-K. Edberg, A. Ehrenberg, F. Friberg, L. 

Wallin, H. Wijk & J. Öhlén. (Red). Omvårdnadens grunder – En specialutgåva för 

sjuksköterskor (s. 88-105). Stockholm: Studentlitteratur AB. 

 

Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Vasa: Liber Utbildning. 

 

Fann, J. R., Thomas-Rich, A. M., Katon, W. J., Cowley, D., Pepping, M., McGregor, B. A., & 

Gralow, J. (2007). Major depression after breastcancer: a review of epidemiology and 

treatment. General Hospital Psychiatry, 30, 112-116. 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. Värdering, 

analys och presentation av omvårdnasforskning. Stockholm. Natur och Kultur. 

 

Given, B. A. & Sherwood, P. R. (2005). Nursing-Sensitive Patient Outcomes – A White 

Paper. Oncology Nursing Forum, 32 (4), 773-784. 

 

Graneheim,U. H.& Lundman, B. (2003). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 

105-112. 

 

Jönsson, P-E. (2009). Bröstcancer. (2:a uppl). Södertälje: AstraZeneca. 

 



 28 

Lackey, N., R., Gates, M., F., & Brown, G. (2001). African American Women´s Experiences 

With the Initial Discovery, Diagnosis, and Treatment of Breast Cancer. Oncolgy Nursing 

Forum. 28 (3). 519-527. 

 

Landmark, B., T., Böhler, A., Loberg, K., & Wahl, A., K. (2008). Women with newly 

diagnosed breast cancer and their perceptions of needs in a health-care context. Journal of 

Nursing and Healthcare of Chronic Illness. 17 (7b), 192-200. 

 

Landmark, B., T., & Wahl, A. (2002). Living with newly diagnosed breast cancer: a 

qualitative study of 10 women with newly diagnosed breast cancer. Journal of Advanced 

Nursing. 40 (1). 112-121. 

 

Lindholm, L., Holmberg, M., & Mäkelä, C. (2005). Hope and Hopelessness – Nourishment 

for the Patient´s Viality. International Journal for Human Caring. 9 (4), 33-38. 

 

Lindskog, B. I. (2008). Medicinsk Terminologi. (5:e uppl.) Lund: Bengt I Lindskog och 

Norstedts Akademiska Förlag. 

 

Lyons, M., A., Jacobson, S., S., Prescott, B., & Oswalt, D. (2002). Women´s Experiences 

During the First Year Following Diagnosis of Breast Cancer. Journal of Nursing Research. 3, 

1-26. 

 

Onkologiskt Centrum Stockholm-Gotland. (2010). Bröstcancer: Nationell årsrapport 2008. 

Stockholm: Onkologiskt centrum Stockholm-Gotland. 

 

Perreault, A., & Bourbonnais, F., F. (2005). The experience of suffering as lived by women 

with breast cancer. International Journal of Palliative Nursing. 11 (10), 510-519. 

 

Polit,D., F. & Beck, C., T. (2004). Nursing Research: Principles and Methods (7. uppl.). 

Pennsylvania: Lippincott Williams & Wilkins 

 

Reitan, A. M. & Schölberg, T. Kr. (Red.). (2003). Onkologisk omvårdnad: Patient – problem 

– åtgärd. Stockholm: Liber AB. 

 



 29 

Rosedale, M. (2009). Survivor loneliness of Women Following Breast Cancer. Oncology 

Nursing Forum. 36 (2), 175-183. 

 

Rosedale, M., & Fu, M., R. (2010). Confronting the Unexpected: Temporal, Situational, and 

Attributvie Dimensions of Distressing Symptom Experience for Breast Cancer Survivors. 

Oncology Nursing Forum. 37 (1), E28-33. 

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Riksdagen. 

 

Socialstyrelsen. (2008). Cancer Incidence in Sweden 2007. Hämtad 24 september 2010, från 

Socialstyrelsen: 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/Artikelkatalog/attachments/8715/2008/125-16-

_200812516_rev2.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2007). Nationella riktlinjer för bröstcancersjukvård – Medicinskt 

hälsoekonomiskt faktadokument. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Strang, P. (2006). Leva nära cancer – När du eller någon närstående fått besked om cancer – 

Symtom, diagnos, vård och behandling. Stockholm: Gothia Förlag. 

 

Talbäck, M., Hakulinen, T. & Stenbeck, M. (2008). Cancerförekomst. I U. Ringborg, T. 

Dalianis, T. & R. Henriksson. (Red.) Onkologi (2:a uppl., s. 17-31). Stockholm: Liber AB. 

 

Thomas-McLean, R. (2005). Beyond dichotomies of health and illness: life after breast 

cancer. Nursing Inquiry, 12, 200-209. 

 

Willman, A. (2010). Hälsa och välbefinnande. I A-K. Edberg, A. Ehrenberg, F. Friberg, L. 

Wallin, H. Wijk & J. Öhlén. (Red). Omvårdnadens grunder – En specialutgåva för 

sjuksköterskor (s. 39-55). Stockholm: Studentlitteratur AB. 

 

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2006) Evidensbaserad omvårdnad – En bro mellan 

forskning och klinisk verksamhet. (2:a uppl.). Lund: Stundentlitteratur.  

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/Artikelkatalog/attachments/8715/2008/125-16%1f_200812516_rev2.pdf�
http://www.socialstyrelsen.se/lists/Artikelkatalog/attachments/8715/2008/125-16%1f_200812516_rev2.pdf�


 30 

 
 
 
 



 31 

GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING         Bilaga II 
 
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 lågiskt fram till studiens syfte?   
     5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
     6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
     7 Är designen relevant utifrån syftet?   
     8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
     9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
     10 Finns exklusionskriterier beskrivna?   
     11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
     12 Är urvalsmetoden  beskriven?   
     13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
     14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

     15 Anges var studien genomfördes?   
     16 Anges när studien genofördes?   
     17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
     18 Är data systematiskt insamlade?   
     19 Presenteras hur data analyserats?   
     20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
     21 Besvaras studiens syfte?   
     22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

     23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
     24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   
     25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
Summa    
 
Maxpoäng:   25 
Erhållen poäng: ?? 
Kvalitet:  låg medel hög 
 
Mallen är en modifierad version av Willamn, A., Stoltz, B. & Bahtsevani, C. (2006) och 
Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008)   
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