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Sammanfattning: 
 

Bakgrund 

Bröstcancer är den vanligaste typen av cancer hos kvinnor över hela världen. De 

som drabbas av bröstcancer har olika förutsättningar att hantera sin situation. 

Många av kvinnorna upplever en emotionell kris i samband med diagnosen och 

med hjälp av stöd från sjukvården kan patienten finna mening i sin situation. 

 

Syfte 

Syftet är att sammanställa aktuell forskning om bröstcancerdrabbade kvinnors 

effekter av stöd under diagnosperioden. 

 

Metod 

En litteraturöversikt som sammanställer aktuell forskning inom det valda 

omvårdnadsområdet. 

 

Resultat 

I resultatet framkom att kvinnorna behöver ett stöd i form av kommunikation, 

information samt ett emotionellt stöd från vårdpersonal. Stödet ska utformas efter 

patientens unika situation och när sjukvården är tillgänglig för patienterna minskas 

deras stress. Patienterna upplevde stöd under diagnosperioden då sjuksköterskan 

erhöll god förmåga att bemöta och kommunicera på ett adekvat sätt.  

 

Slutsats 

Studien visar att det krävs en god relation mellan bröstcancer drabbade kvinnor 

och vårdaren för att kvinnorna ska känna stöd.  

 

Nyckelord: effekter, bröstcancer, sjuksköterska, stöd.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

Background 

Breast cancer is the most common type of cancer in women worldwide. Those 

who get breast cancer have different conditions to deal with their situation. Many 

of the women experiencing an emotional crisis in connection with the diagnosis 

and with the support of health care, the patient may find meaning in their situation. 

 

Aim 

The aim is to assemble current research on women with breast cancer effects of 

support during the diagnosis period. 

 

Methods 

 A literature review that compiles the latest research in the chosen field of nursing 

care. 

 

Results 

The result shows that the women need support in form of communication, 

information and emotional support from health professionals. The aid will be 

tailored to the patient's unique situation and when medical care is available to 

patients reduce their stress. Patients experienced support during the diagnosis 

period, when the nurse received a good ability to meet and communicate 

adequately. 

 

Conclusion 

The study shows that a good relationship between the breast cancer affected 

women and their keeper makes the women feel supported. 

 

Keywords: breastcancer, effects, nurse, support.  
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1. INLEDNING 
 

Bröstcancer är idag en vanlig sjukdom och står för 30 % av det totala insjuknandet 

i cancer bland kvinnor och skapar växlande känslor hos de drabbade 

(Folkhälsomyndigheten, 2009). Sjuksköterskan ska utföra arbetet i enlighet med 

hälso- och sjukvårdslagen och därmed förebygga ohälsa för alla patienter (Hälso- 

och sjukvårdslagen, SFS 1982:763). 

I mötet med patienter med en livshotande sjukdom ställs stora kvar på 

sjukvårdspersonal och det är av stor vikt att arbeta så målinriktat som möjligt så 

patienten upplever delaktighet och respekt (Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659).  

Författarna till examensarbetet har egna erfarenheter av att ha mött människor som 

drabbats av bröstcancer. Kvinnor som går igenom den chock som en 

cancerdiagnos kan vara medför en svårighet för sjuksköterskan att förhålla sig till 

dessa patienter. Genom denna studie sammanställs cancer drabbade kvinnors 

behov av stöd har för att underlätta i deras svåra situation.  

 

2. BAKGRUND 

2:1 Bröstcancer 

 

Enligt socialstyrelsen (2014) utgör bröstcancer 30 procent av de diagnostiserade 

cancerfallen hos kvinnor i Sverige och är den vanligaste orsaken till dödlighet hos 

kvinnor i åldern 15-44 år.  

I världen över är det den sjukdom som medför störst ohälsa och dödlighet för 

kvinnor (Budden, Hayes & Buettner, 2014). 

Samtliga landsting i Sverige erbjuder screening genom mammografi som innebär 

att kvinnor i åldern 40-74 år erbjuds undersökning var 18-24 månad för att 

upptäcka bröstcancer. Screeningen är utformat för att få en jämlik vård för alla och 

sänker dödligheten med 16-25 %. De kvinnor som har förändringar i bröstet 

återkallas för kompletterande undersökningar så kallade trippel diagnostik som 

består av klinisk bedömning, bildgivande metoder som består av mammografi och 

ultraljud samt fin- eller mellannålsbiopsi. Kirurgi, så kallad mastektomi, är 
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grunden för den botande behandlingen och kan även kompletteras med 

läkemedels- eller strålbehandling. Tumörens storlek, typ och eventuell spridning 

till lymfkörtlar avgör vilken metod som används (Socialstyrelsen, 2014). Många 

uppsöker själva sjukvården då de upptäckt avvikelser i bröstet. Det kan var en 

komplicerad process att få en diagnos och denna tid speglas av rädsla och oro hos 

patienterna (Kovero & Tykkä, 2002). 

Det finns en rad olika symtom relaterat till behandlingen så som illamående, 

minskad förmåga att hantera situationen och påverkan på livskvaliteten. Även 

förändrad självbild samt en känsla av att vara oattraktiv i och med mastektomin, 

förlorat hår och vikt ändringar kan förekomma. (Beatty, Oxlad, Koczwara, Tracey 

& Wade, 2008) 

2:2 Få en diagnos 
 

Det är svårt att få kvinnorna som nyligen fått en bröstcancerdiagnos att vara 

involverade i sin behandling, på grund av den känslomässiga påfrestningen som 

sjukdomsbeskedet ger (Budden et al., 2014). 

Det finns en stor variation av känslor hos de drabbade kvinnorna. De mest 

framträdande tycktes vara känslan av förlorad identitet och självständighet samt 

upplevelsen av hopplöshet och rädsla för att dö (Krigel, Myers, Befort, Krebill & 

Klemp, 2014). Vid ett bröstcancerbesked kan det vara traumatisk både på ett 

emotionellt och existentiellt plan (Budden et al., 2014). Kvinnor med 

diagnostiserad bröstcancer upplever ofta en känsla av maktlöshet inför sin 

situation vilket ofta leder till ett stort antal frågor. Uppfattningen om sin egen 

kropp kan bli hotad och kan vara ytterligare en stressfaktor (Beatty et al., 2008). 

Både Gümüs och Çam (2008) och Krigel et als (2014) studier hävdade att 

patienternas liv förändrades genom en rad olika känslor när de fick bröstcancer. 

Många av deltagarna beskrev oförmåga att reda ut privata uppgifter, splittring i 

sociala livet, avbrott i arbetslivet, finansiella problem/svårigheter, ändrade 

livsprioriteringar och ensamhet. Detta beskrevs även av Beatty et al. (2008) då 

några av kvinnorna anklagade sig själva över att ha fått cancer.  
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Vid en bröstcancerdiagnos kan tankar om framtiden spegla patientens mående, 

ovissheten om vad en eventuell diagnos och behandling kan ha för effekter. 

Livskvaliteten kan försämras då osäkerheten inför framtiden blir påtaglig (Lee, 

Chen, Yeh, Li & Chou, 2013).  

Om väntan i den diagnostiska processen blir lång skapas ovisshet och lidande hos 

kvinnorna som då upplever brist av kontroll. När diagnosbeskedet och tiden fram 

till operationen sker snabbt utvecklades inte samma känslor och kvinnorna 

upplevde istället lättnad över den snabba processen i vården (Kovero & Tykkä, 

2002; Saares & Suominen, 2005). Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee (1971) 

menar att lidandet är en del av livet och något de flesta som genomgår en svår 

sjukdom upplever. Alla reagerar olika och har en unik upplevelse både till 

intensitet och innehåll men det viktiga är att se meningen med lidandet. Travelbees 

teori hävdar även att det är sjuksköterskans ansvar att lindra lidandet utifrån 

patientens unika behov. 

De som drabbats av bröstcancer kan känna sig känslomässigt urladdade, detta 

visade sig genom att de bara kunde ta en dag i taget och fick sömnsvårigheter som 

försvårade vardagen (Saares & Suominen, 2005). Utmattning rapporterades vara 

det mest besvärande symtomet samt möjligheten att upprätthålla livskvalitet, dessa 

var lägst före operation (Cheng et al., 2011). 

2:3 Sjuksköterskans ansvar 
 

I omvårdnadsarbetet är sjuksköterskans uppgift att vara en engagerad vägledare 

som i samspel med patienten ska stärka och uppmuntra denne till delaktighet. När 

patienten upplever tilltro, förståelse och kontroll bidrar detta till ökad medverkan i 

sin egen vård (Sainio, Lauri & Erikson, 2001). Sjuksköterskan har det 

övergripande omvårdnadsansvaret. Syftet med omvårdnaden är att hjälpa patienten 

vid ohälsa utifrån dennes egen livsvärld och se patienten som en helhet.  

Omvårdnadsåtgärder utförs för patientens välbefinnande genom prevention, 

behandling och hälsofrämjande insatser. Sjuksköterskan bör ha en sann och äkta 

närvaro i mötet med patienten för att förmedla hopp och ge mening vid svåra 

situationer så denne upplever kontroll och respekt. Utifrån patientens behov kan ett 
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stöd utformas som leder till en god omvårdnad (Willman, 2009). Sjuksköterskan 

har skyldighet att söka den senaste evidensbaserade kunskapen för att kunna 

bemöta patienter i deras unika situation (Polit & Beck, 2008). Enligt 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har vårdpersonalen en skyldighet att 

involvera patient och närstående vid beslut om vårdåtgärd. I lagen står det att 

vårdpersonal har en skyldighet att ge individuellt anpassad information till 

patienten om behandlingsalternativ.  

Respekt för individen genom att aktivt lyssna och se patienten ska genomsyra 

sjuksköterskans förhållningssätt och i mötet ta till vara på den förkunskap som 

patienten besitter (Eldh, 2009). Enligt omvårdnadsteoretikern Travelbee (1971) 

ska sjuksköterskan erkänna patienten som en unik och oersättlig individ. 

Sjuksköterskan ska frambringa en mellanmänsklig relation för att möta de behov 

som patienten och närstående har för att uppnå målet med omvårdnaden. 

Kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap och är en ömsesidig 

process där tankar och känslor förmedlas. 

 

2:4 Anhörigstöd 
 

I Saares och Suominen (2005) studie framkom att anhöriga påverkades av ett 

cancerbesked och flertalet av patienterna upplevde att de fick agera stöd för 

anhöriga under sjukdomsförloppet vilket ledde till en känslomässig påfrestning. 

Detta belystes även i Krigel et al. (2014) studie där patienterna upplevde 

förändrade familjerelationer vid sjukdomsbeskedet. Det var inte bara patienterna 

som kände en rädsla för att dö utan även barnen oroade sig för sin förälder och 

antog en beskyddande roll.  

När sjuksköterskan visade respekt, hade ett professionellt förhållningsätt och tog 

ansvar för omvårdnaden skapades en känsla av tillit till vården hos patienterna och 

dess anhöriga (Mattila, Kaunonen, Aalto & Åstedt- Kurki, 2014). I flertalet av 

studierna påvisades vikten av stöd och hjälp från närstående under 

sjukdomsperioden (Gümüs & Çam, 2008; Saares & Suominen, 2005).   
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2:5 Patientens delaktighet 

 

I Sainio et al. (2001) studie framkom att genuint visa omtanke för patienten, ökade 

delaktigheten hos dessa. Det är även av stor vikt att ta reda på hur och på vilket 

sätt som patienten ville vara delaktig i de beslut som fattades. Det framkom även 

att stress hos personalen är en faktor som minskar delaktigheten från patienterna. 

När vårdpersonalen upplevdes som stressade kände sig patienterna besvärliga med 

sina frågor och undvek att ställa dem. Om patienterna inte fick adekvat 

information om sin sjukdom från vårdpersonal, fanns det en risk att de letade 

information från icke medicinska källor. Även vikten av interaktionen mellan 

patienten och dennes vårdare beskrevs som en förutsättning för att känna 

delaktighet.  

När patienter får stöd genom information och med tid för reflektion främjas 

patientens delaktighet och en god omvårdnad utvecklas (Eldh, 2009). Travelbee 

(1971) förklarar vikten av att skapa en god kommunikation till patienten som ett 

instrument i omvårdnaden. Den mellanmänskliga relationen består av en nära 

ömsesidig kontakt och förståelse mellan patient och sjuksköterska. Genom att 

bygga upp en attityd av djup personlig omtanke och intresse för patienten upplevs 

stöd och delaktighet i omvårdnaden. När patienten, med hjälp av stöd och 

delaktighet finner mening i sin situation uppnås målet med omvårdnaden (ibid). 

Sjuksköterskans insatser i vården ska förstärka personers resurser och förmågor 

genom att stödja dem i olika situationer som kan uppkomma (Willman, 2009) 

Patienter med bröstcancer var i större grad delaktiga om de blev erbjudna olika 

behandlingsalternativ i ett tidigt stadium av behandlingen (Budden et al., 2014).  

2:6 Problemformulering 

Bröstcancer är den vanligaste cancerform hos kvinnor som medför dödlighet. 

Forskning visar att bröstcancerdrabbade kvinnor genomgår en personlig kris i 

samband med konstaterad diagnos. Dessa kvinnors upplevelser av oro inför att 

livet och framtiden kommer att förändras tycks påverka deras psykiska och 

själsliga hälsa. Sjukvårdspersonalen har ett ansvar att hjälpa bröstcancerdrabbade 

kvinnor på bästa möjliga vis och bemöta dem på ett adekvat sätt för att de ska 
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känna delaktighet i vården. Det är av vikt att söka och sammanställa kunskap om 

dessa kvinnors behov av stöd vid sjukdomsbeskedet för att kunna bemöta dessa 

kvinnor på bästa sätt. 

 

2:7 Syfte 

Syftet är att sammanställa aktuell forskning om bröstcancerdrabbade kvinnors 

effekt av stöd under diagnosperioden.  

 

2:8 Definition av centrala begrepp 

I denna litteraturöversikt är diagnosperioden från att patienten väntar på diagnos 

svar tills 6 månader efter att svaret kommit. 

Eldh (2009) definierar att stöd till patienten ska baseras på dennes förutsättningar 

och är grunden för en god omvårdnad. 

 

3. METOD 

3:1 Design 

Studien bygger på en litteraturöversikt som i enlighet med Polit och Beck (2008) 

är en relevant metod för att sammanställa aktuell forskning. Avsikten med 

litteraturöversikten var att få en överblick över aktuell forskning inom det valda 

omvårdnadsområdet. 

De kvalitativa artiklarna har som avsikt att öka förståelsen för individers 

upplevelse och erfarenheter och de kvantitativa artiklarna inriktar sig på statistiska 

resultat som utgår från förbestämda frågor. Både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar valdes för att få en litteraturöversikt med stor volym (Friberg, 2012). 

 

3:2 Urval av litteratur 

Vetenskapliga artiklar söktes inom området omvårdnad i databaserna: PubMed och 

CINAHL. Databasen PubMed användes då den är en medicinsk databas med 

inriktning på omvårdnad, medicin och odontologi. Databasen CINAHL användes 
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då den är en specialistdatabas med inriktning på omvårdnad (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006). 

Svenska MeSH användes som en hjälp för att hitta relevanta sökord: breast 

neoplasms, nurs*. Andra sökord som tillämpas är: breast cancer patients, support, 

breast cancer, diagnosis. Författarna har använt sig av relevanta 

sökordskombinationer som svarar på syftet för att erhålla aktuella och väsentliga 

artiklar för litteraturöversikten (se bilaga 3). 

Inklusionskriterier i litteraturöversikten är artiklar publicerade mellan år 2005- 

2015 och skrivna på engelska eller svenska.  

Författarna har exkluderat artiklar om manliga bröstcancerpatienter. 

Artiklarna som användes i resultatet består endast av originalartiklar publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter. Ulrichsweb har använts för att utvärdera om de 

vetenskapliga tidskrifterna är peer-reviewed. Enligt Willman et al., (2006) ska 

vetenskapliga artiklar genomgå en kollegial granskning. 

 

3:3 Värdering av artiklarnas kvalitet 

Forsberg och Wengström (2008) och Willman et al. (2006) modifierade version av 

granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar användes vid 

granskningen av artiklarna (bilaga 1 och 2). 

De kvalitativa har max 25 poäng, hög kvalitet är 20- 25 poäng och medel är 15- 19 

poäng. I de kvantitativa artiklarna är 29 maxpoäng, hög kvalitet är 23-29 poäng 

och medel är 17-22 poäng. Granskningsmallarna består av ja och nej frågor där ja 

motsvarar ett poäng och nej noll poäng. Artiklar med hög och medel poäng 

godkändes (Willman et al., 2006).  

 

3:4 Tillvägagångssätt 

Sökningsförfarandet inleddes med en provsökning. Båda författarna sökte då 

experimentellt för att skapa sig en överblick av ämnet, en så kallad inledande 
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sökning (Henricson, 2012). Antalet sökresultat gav en för stor bredd i de inledande 

sökningarna, detta ledde till att syftet studerades ytterligare för att få en mer 

strukturerad och precis sökning. En trunkering på sökordet nurs* genomfördes för 

att täcka in olika variationer av ordet. De booleska sökoperatörerna AND och NOT 

användes för att avgränsa och kombinera sökningarna, se bilaga 3 (Willman et al., 

2006). 

Författarna till examensarbetet har var och en sökt artiklar utifrån de valda 

sökorden i varsin databas. I urval ett har relevanta titlar som uppfyller 

litteraturöversiktens syfte sorterats ut. I urval två läste författarna abstrakten var 

för sig. Artiklar vars abstrakt som tillgodosett litteraturöversiktens syfte har i urval 

tre sorterats ut genom att båda författarna gemensamt läst och granskat artiklarna 

enligt Forsberg och Wengströms (2008) och Willman et al., (2006) mall (se bilaga 

1 & 2).  Artiklarnas resultat har diskuteras och texterna har analyserats.  

 

3:5 Analys 

Enlig Friberg (2012)  sker analys processen i flera steg för att få fram ett underlag 

till litteraturöversikten.  

Artiklar vars titel och abstrakt ansågs relevanta och svara på litteraturöversiktens 

syfte valdes ut. Artiklarna som svarade på syftet granskades enligt mallarna av 

Forsberg och Wengströms (2008) och Willman et al., (2006). Medel och hög 

kvalitet avgjorde vilka artiklar som skulle analyseras. De lästes och analyserades 

kritiskt flera gånger av båda författarna och diskuterades sedan gemensamt för att 

avgöra om de uppfyllde litteraturöversiktens syfte. Artiklarnas resultat lästes 

tillsammans av båda författarna och relevant fakta valdes ut till studiens resultat. 

Resultaten från artiklarna analyseras och delas upp i olika underkategorier för att 

sammanställas samt jämföra likheter och skillnader. Underkategorier formades 

fram utifrån de viktigaste delarna i resultatet och sammanställdes utifrån 

bröstcancerdrabbade kvinnors behov av stöd under diagnosperioden.  
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3:6 Forskningsetiska aspekter 

De grundläggande etiska principerna i omvårdnads forskning är: principen om 

autonomi, om att göra gott, att inte göra skada och om rättvisa (Sykepleiernes 

Samarbeid i Norden, 2003). De valda artiklarna har studerats utifrån dessa etiska 

principer. Artiklarna som använts har tillstånd från etisk kommitté samt innehåller 

informerat samtycke. Alla använda artiklar redovisas i litteraturöversikten, även 

om de inte stämmer överens med övrigt resultat (Friberg, 2006). Artiklarna 

granskades objektivt av författarna, resultatet har ej förvrängts och källor har 

redovisats.  

 

4. RESULTAT 

Resultatet är en sammanställning av en granskning av tolv vetenskapliga artiklar, 

sju kvalitativa och fem kvantitativa från Taiwan, Norge, Australien, Italien, 

Kanada, Sverige, Finland och Tyskland (se bilaga 4). Dessa har publicerats i 

vetenskapliga tidskrifter mellan 2005- 2015. I analysen identifieras tre kategorier 

utifrån bröstcancerpatienters behov av stöd. Dessa är: stöd i form av 

kommunikation med sjuksköterskan, stöd i form av information från 

sjuksköterskan samt emotionellt stöd från sjuksköterskan.  

 

4:1 Stöd i form av kommunikation med sjuksköterskan 

 

Genom god kommunikation mellan sjuksköterskan och de bröstcancerdrabbade 

kvinnorna upplevde de ett gott stöd i sin diagnosperiod (Halkett, Arbon, Scutter & 

Borg, 2006). I studierna av Remmers, Holtgräw och Pinkert, (2009) samt Halkett 

et al., (2006) framkom att sjuksköterskans egenskaper som samarbetsvillig, 

omtänksam och engagerad medförde en bra dialog. Detta ledde till att svåra frågor 

kunde ställas utan en känsla av att de var olämpliga samt att de besvarades med 

respekt för individen, vilket stärkte deras relation. Deltagarna i Halkett et als. 

(2006) studie ansåg att de kunde diskutera behandlingsalternativ, 

behandlingsproceduren och biverkningar samt deras oro med sjuksköterskan när 
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de behövde det. De betonade även att stödet från sjuksköterskan stärkte dem för att 

kunna fortsätta diskutera sin kommande behandling.  

 

Kvinnorna under diagnosperioden hade önskningar om att sjuksköterskan skulle 

agera uppmuntrande, ärligt, sanningsenligt och visa ett professionellt bemötande 

(Remmers et al., 2009; Lindholm, Holmberg & Mäkelä, 2005). Vidare framkom i 

Lindholm et als (2005) studie att när det var någon som lyssnade på kvinnornas 

oro kunde en känsla av hopp utvecklas. Om de istället fick information som gav 

falska förhoppningar ökades nivån av oro och ångest.  

 

När deltagarna upplevde personalen som opersonliga i sina möten ledde det fram 

till att patienterna hade svårigheter att känna sig delaktiga i sin vård och 

behandling. Kvinnorna hade även ett önskemål om att träffa samma personal 

genom behandlingen då det upplevdes lättare att öppna sig och tala om eventuella 

problem samt minskade känslan av att behöva ha största ansvaret över 

behandlingen (Lilliehorn, Hamberg, Kero & Salander, 2009). I Dorè, Gellagher, 

Saintonge och Hébert (2013) studie beskrev deltagarna att de saknade ett 

personligt stöd från personalen då de ansåg att brev och telefonsamtal inte var 

tillräckliga. Halkett et als (2006) studie styrker vikten av den personliga 

kommunikationen mellan patienterna och sjuksköterskorna. Patienter som inte fått 

instruktioner om vilken roll sjuksköterskan hade i deras vård upplevde inte en god 

kommunikation. Detta ledde till att patienterna fick ett ökat lidande av sin 

sjukdom.  

 

Det fanns en svårighet för de cancerdrabbade kvinnorna att uttrycka sina behov om 

vilket stöd de önskade och de upplevde det lättare att meddela dessa önskningar då 

personalen hade en positiv framförhållning i mötet. Genom samtalet med 

personalen kunde hopp om framtiden utvecklas och den uppgivenhet som de kände 

blev lättare (Lindholm et al., 2005; Halkett et al., 2006). Salonen et al. (2013) 

jämförde vilket inflytande stödet från sjuksköterskan hade på patientens 

livskvalitet. Det framkom att ett kontinuerligt stöd från sjuksköterskan stärkte 

kvinnorna att upprätthålla sina relationer till vänner och närstående. Genom 
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kommunikationen med sjuksköterskan stärktes de drabbade kvinnorna att 

diskutera svåra frågor samt involvera sina närstående.  

 

Många av deltagarna ansåg att personalens stress var en negativ faktor i deras 

bemötande då det inte alltid fanns tid för frågor, tankar och deltagarnas 

upplevelser. Om sjuksköterskan var opersonlig, utan engagemang och med 

respektlös attityd kände sig patienten mest till besvär och utanför behandlingen 

(Lilliehorn et al., 2009).  

 

Kvinnorna hade ibland svårt att kommunicera med läkarna på grund av 

språkbarriärer och genom detta glömde de bort vilka frågor de hade. De förlitade 

sig på sjuksköterskornas kompetens och deras sätt att kunna förklara samt fann en 

trygghet i dialogen med sjuksköterskan för att få svar på sina frågor (Halkett et al., 

2006; Remmers et al., 2009). 

 

 

4:2 Stöd i form information från sjuksköterska 

 

Informationen från personalen önskades vara informativ så att patienterna hade 

möjlighet att förbereda sig bättre på vad som var nästa steg i utredning och 

behandling av deras sjukdom (Dorè et al., 2013). Dregeset, Lindstrøm, Giske och 

Underlid (2011) framhöll vikten av att informationen som de fick inte skulle vara 

för övermäktig, utan att relevant information skulle ges vid rätt tidpunkt. För 

mycket information ledde till att deltagarna upplevde att de tappade kontrollen 

över sin situation och att inte kunna leva i nuet och med det ökade oron. 

Motsatsen visas i studien av Landmark, Bøhler, Loberg och Wahl (2008) då 

kvinnorna ville ha ingående information för att kunna förstå situationen de befann 

sig i.  

Stödet som bröstcancerdrabbade fick skulle vara anpassat för den unika individens 

behov och det var viktigt att personalen var medveten att detta behov förändrades 

över tid (Lindholm et al., 2005). Under diagnosperioden kunde kvinnorna utveckla 

känslor som påverkade deras förmåga att förstå sin situation och ta beslut. Denna 

svårighet var relaterad till att de befinner sig i en chockfas och emotionell kris som 
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ledde till osäkerhet. När kvinnorna inte fick tillräcklig information och blev 

ensamma med sina tankar och okunskap ökade oron och en minskad delaktighet i 

sin vård som efterföljd (Doré et al. 2013).  Rätt information om sjukdomen gav en 

bättre förutsättning för patienterna att hantera sin diagnos (Chirico, Lucidi, Mallia, 

D`Aiuto & Merluzzi, 2015; Doré et al. 2013). När informationen var anpassad till 

patienternas förkunskap kunde de känna sig mer lugna och la fokus på sig själva 

istället för att oro sig (Halkett et al., 2006). 

 

När patienter fick sin vård utvärderad under hela sjukdomsförloppet minskade 

nivåerna av ångest. Detta visade att patienter upplevde ett större stöd och med det 

mindre oro och ångest, oavsett om biopsin visade att resultatet var malignt eller 

benignt (Liao, Chen, Chen & Chen, 2010). 

 

I studien av Halkett et al. (2006) beskrev en av deltagarna stödet från 

sjuksköterskan: “She follows up when you get home from hospital, rings you and 

see how you are. She said anytime I need to ask any questions just to ring her. 

Even that visit when I don´t have to go back for several months, she said ´Don´t 

hesitate to come in and see me if you need to´…” (s. 52) 

 

Lilliehorn et al. (2009) och Halkett et al. (2006) framhöll vikten av kvinnornas 

individuella behov av information. För mycket information upplevdes som omöjlig 

att förstå för vissa av deltagarna medan andra beskrev att informationen om hur 

framtiden kunde bli samt hjälpte kvinnorna att förbereda sig. Känslor av tillit och 

trygghet fanns hos de patienter som fick välbalanserad och uppdaterad fakta om 

dess diagnos och behandling. Genom att resonera och diskutera med 

sjuksköterskan kunde eventuella nya beslut tas.  

I Liao et al. (2012) studie framkom att deltagarna hade mest behov av information 

om bröstcancer. Vissa behövde stöd för att hantera sin diagnos och alla val som 

skulle göras, andra behövde stöd vid val av när de skulle göra sin operation eller 

behandling. Något alla de drabbade kvinnorna hade gemensamt var att de kände 

stödet från sjuksköterskan när de behövde det som mest (ibid). Patienter som fick 

mer information om sjukdomen i början av diagnosen hade en lägre nivå av oro 
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som även konsekvent sjönk under sjukdomsperioden (Liao, Chen, Chen, Chen & 

Chen, 2009). 

 

4:3 Emotionellt stöd från sjuksköterskan  

 

I början av sin diagnos önskade deltagarna att få stöd från sjuksköterskan för att 

klara av den känslomässiga påfrestningen. Kvinnorna ville att deras psykologiska 

och känslomässiga stress uppmärksammades genom god omvårdnad. Utifrån detta 

utvecklades en relation som grundades på omtanke och respekt. Sjuksköterskor 

skulle inte endast se till det fysiska behovet utan även vara behjälplig på ett 

psykiskt och emotionellt plan för patienterna. Vidare beskrev deltagarna vikten av 

att bli tagna på allvar i sina känslor av rädsla. (Remmers et al., 2009).  När 

patienterna fick stöd under diagnosperioden minskade deras oro och påverkades 

även deras mående positivt långsiktigt (Chirico et al. 2015). 

Genom att bli behandlade med respekt som individ upplevde deltagarna hopp och 

blev stärkta i sin självkänsla (Remmers et al., 2009; Lindholm et al., 2005). Det 

framkom att känslan av hopp var starkt sammankopplad med att känna en mening i 

sitt liv (Lindholm et al., 2005).  Kvinnornas sårbarhet och lidande påverkades i 

stor grad av känslan av att vara delaktig i sin vård. När deras egen person blev 

respekterad och blev tagen på allvar minskades deras lidande. Upplevelsen av att 

vara ensam och övergiven med stressen över sin cancerdiagnos minskades när 

sjukvårdens fanns tillgänglig (Lilliehorn et al., 2009). Kvinnorna hade ett behov av 

psykiskt stöd när de upplevde en känsla av att inte kunna påverka resultatet av 

behandlingen, de uttryckte även en oro över att cancern spritt sig (Liao et al., 

2012). I studierna Lilliehorn et al. (2009) och Remmers et al. (2009)  framkom att 

det är positivt när sjuksköterskan ibland distraherar de cancerdrabbade kvinnorna 

från sjukdom, oro ångest och lidande genom att använda humor och en positiv 

anda. Detta kunde behöva göras för att väga upp den sårbarhet som kvinnorna 

upplevde under sjukdomen.  

De flesta av kvinnorna i studien kände att de lätt och avslappnat kunde prata med 

sjuksköterskan. Detta grundade sig i att patienterna i ett tidigt stadie fick 

information om sjuksköterskornas stödjande funktion i sin vård (Halkett et al., 



 

14 

 

2006).  När sjuksköterskan var närvarande i mötet kände sig den 

bröstcancerdrabbade sedd och bekräftad i sitt lidande och med detta blev det 

lättare för dem att hantera sin situation (Lindholm et al., 2005). Kvinnor med 

misstänkt bröstcancer upplevde ofta en oro inför framtiden. Det var då av stor vikt 

att dessa patienter fick stöd under diagnosperioden (Lindholm et al., 2005; Liao et 

al., 2010).  Många av kvinnorna i studierna beskrev att de hade känslor som byggts 

upp under diagnosperioden och behövde mycket stöd från sjuksköterskan under 

perioden före operationen (Landmark et al., 2008; Doré et al., 2013; Halkett et al., 

2006). Vidare betonade forskningsresultaten av Doré et al. (2013) och Lindholm et 

al. (2005) att väntan på resultat och nya undersökningar skapade ångest. Det var 

också under diagnosperioden chocken var som störst och när deltagarna kände att 

de blev lämnade ensamma med sina tankar skapades mer ångest. Landmark et al. 

(2008) framhöll även att vissa av kvinnorna distanserade sig från sina känslor 

under diagnosperioden och andra uttryckte sina känslor. Dock hade alla kvinnorna 

ett stort behov av stöd. Liao et al. (2012) har visat att kvinnor som genomgått 

kirurgi och kemoterapi har ett större behov av emotionellt stöd. 

 

5. DISKUSSION 

5:1 Sammanfattning av resultat 
 
Litteraturöversikten resulterade i tre kategorier som visade på olika behov av stöd. 

Stödet under diagnosperioden skall grunda sig på information, kommunikation och 

emotionellt stöd till patienten. Genom en god kommunikation med 

sjukvårdspersonalen kände de bröstcancer drabbade kvinnorna att de kunde ställa 

svåra frågor och att relationen stärktes mellan dem och personalen. I 

kommunikationen och vid överförningen av informationen angående deras 

sjukdom ställdes stora krav på sjukvården att anpassa detta utifrån kvinnornas 

förkunskaper och behov. Det fanns stora variationer bland kvinnorna hur de 

önskade att informationen skulle framföras. Med emotionellt stöd minskades 

kvinnornas oro och deras mående förbättrades på lång sikt. Genom att möta 

kvinnorna utifrån deras unika behov skapas grunden för en god omvårdnad. 
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5:2 Resultatdiskussion 

 

Budden et al. (2014) framhöll hur svårt det är att få nydiagnostiserade 

bröstcancerpatienter involverade i sin behandling. Chocken av ett 

bröstcancerbesked kan leda till svårigheter att hantera vardagen samt utveckla 

sömnsvårigheter vilket försämrar livskvalitén (Saares & Souminen, 2005; Cheng 

et al., 2011). En del av kvinnorna beskrev utmattning och känslomässig 

avtrubbning som symtom men fatigue framkom som det allvarligaste symtomet 

innan behandling (ibid). I resultatet framkom vikten av stöd i form av information 

från sjuksköterskan så att kvinnorna kunde hantera sjukdomen och dess symtom. 

När tiden fram till diagnos och operation minskades syntes ett tydligt samband 

med kvinnornas välmående (Kovero & Tykkä, 2002; Saares & Suominen, 2005). 

Detta framkom även i resultatet då kvinnorna fick stöd under diagnosperioden 

förbättrades deras välmående. 

 

I studiens resultat framkom vikten av att stödet ska vara anpassat för den unika 

personens behov samt patienternas önskan att få information om sin sjukdom och 

behandling vid olika tidpunkter i diagnosperioden. Detta stämmer överens med 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som betonar vikten av att ge information 

som är anpassat efter patienten.  

 

Dock finns stora skillnader angående hur informationen skulle framföras. En del 

av bröstcancerpatienterna hade ett behov av mycket information för att få ett grepp 

om situationen, andra patienter framförde att för mycket information blev 

övermäktig och svårt att ta till sig. Travelbee (1971) styrker detta i och med att hon 

framhåller att alla människor är olika och således upplever sitt lidande olika. 

Framförandet av informationen kan vara en svårighet om inte en god relation 

mellan patient och sjuksköterska byggts upp, då det är grunden för att patienten 

ska kunna delge sina tankar och önskemål. 
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Sjuksköterskan har det övergripande omvårdnadsansvaret för patienten och ska 

främja dennes hälsa utifrån ett helhets perspektiv (Willman, 2009). Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1998:531) är i enlighet med de resultat som 

framkommit att vårdpersonal ska utforma vården utifrån den unika individens 

behov.  

 

Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten var en genomgående 

viktig del i hela studiens resultat och det framhölls att genom god kommunikation 

med sjuksköterskan upplevde patienterna ett gott stöd.  

 

Kvinnorna behövde ett stöd både från vården och anhöriga för att klara vardagen 

samt upprätthålla kontakten med vänner och närstående. Detta påvisar även 

Gümüs & Çam (2008) och Saares & Suominen (2005) då den känslomässiga 

påfrestningen drabbar hela familjen. 

 

Tidigare forskning visar att nydiagnostiserade bröstcancerdrabbade har svårt att 

involvera sig i sin behandling på grund utav den känslomässiga påfrestning som ett 

cancer besked kan ge (Budden at al., 2014). Det är då av stor vikt att sjuksköterska 

har en dialog med kvinnorna för att känna in vilken kunskap och stöd denne har 

behov av. Sjuksköterskan bör ha i beaktning att vissa patienter har svårt att 

uttrycka sig. Sjuksköterskans positiva framhållning kan hjälpa dessa patienter att 

vara mer delaktiga i sin vård. I resultatet påvisades att den personliga kontakten 

med sjuksköterskan var viktigare än brev och telefonsamtal. Travelbee (1971) 

förklarar genom sin teori kommunikationens betydelse för den mellanmänskliga 

relationen och vikten av mötet med patienten.  

 

Tidigare forskning visar att patienter upplever en brist av kontroll under 

diagnosperioden (Krigel at al., 2014). Vilket även styrks av litteraturöversiktens 

resultat då det framhålls hur viktigt behovet av stöd är under denna period. 

Tillgängligheten till sjuksköterskan och det stöd kvinnorna fick av sjukvården var 

en viktig del för att uppleva hälsa och återfå kontroll. En naturlig och lättsam 

relation till sjuksköterskan lättade upp denna svåra period och stärkte patienterna 
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både psykiskt och socialt. Vikten av det emotionella stödet från sjuksköterskan är 

något som genomsyrar alla artiklarna i resultatet.   

Resultatet av studien kan tillämpas vid alla stadier i diagnosperioden. Patientens 

behov av stöd som är anpassat efter den unika individen är genomgående i all 

omvårdnad.  

 

5:3 Metoddiskussion 

 

I början av sökningen av artiklar var sökorden baserade efter en förförståelse som 

författarna hade. Efter ändring av sökorden, baserat på syftet, ökades 

svarsresultaten. Sökningen av relevanta artiklar blev tidskrävande på grund utav att 

det fanns mycket forskning om bröstcancerpatienter. Granskningen av artiklar blev 

därför en utdragen process då få av artiklarna uppfyllde studien syfte. 

Många relevanta artiklar återkom när sökorden ändrades och kunde användas i 

resultatet. Fri full text valdes bort då flera artiklar som uppfyllde syftet hittades 

och kunde användas i arbetet. Den booleska termen NOT användes i 

provsökningarna men ansågs inte relevant i fortsatta sökningar då det exkluderade 

relevanta artiklar utifrån studiens syfte. Sökningarna gjordes i databaserna 

PubMed och CINAHL som båda är medicinska databaser inriktade på omvårdnad. 

För att utöka sökningen användes i PubMed den alternativa sökstrategin, find 

simular results, som ledde till att ytterligare en artikel granskades och godkändes. 

När resultat tabellen skrevs upptäcktes att flera artikelförfattare återkom vilket 

ledde till att sökningar på artikelförfattarnas namn gjordes på alla artiklar för att 

eventuellt hitta nya artiklar som uppfyllde syftet. Diskussioner fördes om 

översiktens trovärdighet på grund utav att det använts artiklar med samma 

författare och att de gjorts på samma deltagare, men det framkom att artiklarna var 

relevanta och belyste olika forskningsdelar.  

Tretton artiklar valdes ut för granskning och alla hamnade inom ramen för att bli 

godkända i resultatet. Många artiklar som tillsynes verkade stämma överens med 

översiktens syfte inkluderade även kvinnor med metastaserad bröstcancer och 

sorterades därför ut. Även artiklar som hade ett större spann i diagnosperioden än 
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6 månader fick sorteras ut. Få artiklar om manliga bröstcancerpatienter 

exkluderades. Detta var något som diskuterades i början av arbetet och antogs 

skulle vara mer relevant att exkludera i sökningarna men så var dock ej fallet. 

Artiklar mellan 2005- 2015 valdes då den aktuella forskningen skulle undersökas, 

även har tidigare artiklar kontrollerats för att undersöka om det fanns forskning 

som kunde vara relevant för översikten. Dessa hade inget avvikande resultat mot 

de artiklar som accepterats till litteraturöversikten och valdes bort.  Artiklarna som 

inkluderades i studien är av både kvalitativ och kvantitativ ansats men resultatet 

från de kvalitativa artiklarna har gett en större insyn på de specifika behov som 

bröstcancerpatienter har då de grundar sig på deras egna upplevelser och 

erfarenheter. I de kvantitativa artiklarna hade tidigare studier gjorts för att få fram 

de behov av stöd som svarsalternativen grundade sig. De olika ansatserna har ändå 

kompletterat varandra så översikten fått ett större perspektiv, i enlighet med vad 

uppsattasförfattarna hoppades på. 

De kvantitativa artiklarna var svårare att tolka än de kvalitativa. Detta på grund av 

att förbestämda frågor med svarsalternativ använts, men artiklarna gav ändå en 

tyngd i arbetet som ett komplement till de kvalitativa.  

Artiklarnas ursprung varierar från större delar av världen, Europa, Asien, 

Nordamerika, Oceanien och det finns kulturella och sociala variationer. Resultaten 

visar att de stöd som bröstcancerpatienterna önskar grundar sig i empati, 

medmänsklighet och respekt från vårdpersonal oavsett religion och bakgrund.  

Validiteten av arbetet anses vara god då artiklarna blev godkända av de använda 

kvalitetsmallarna. Uppsatsförfattarna hade egna erfarenheter angående 

bröstcancerpatienters behov av stöd. Vilket var en förförståelse som genom 

arbetets gång diskuterades för inte misstolka artiklarnas resultat.  

 

5:4 Slutsatser 

 

Studien visar att individanpassad omvårdnad är grunden för patienter som hotas av 

en livsfarlig sjukdom som bröstcancer. Fokus ska ligga på hur och vilken 

information som ges till kvinnorna under diagnos perioden.  
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Stödet till de som drabbats av bröstcancer ska grunda sig utifrån deras unika behov 

och som omvårdnadsansvarig bör vetskap finnas om att dessa behov förändras 

även under diagnosperioden.  

För att patienten ska känna ett stöd från sjuksköterskan krävs det att en god 

relation mellan dem båda byggs upp. Denna relation måste få tid att utvecklas för 

att patienten ska känna trygghet. Det är viktigt att inte låta stressen som kan 

förekomma inom vården ha inflytande i mötet med patienter då det kan påverka 

patienterna negativt i sjukdomen. 

Fortsatt forskning angående patienters effekter av stöd efter avslutad behandling 

bör göras då oro fortsätter att påverka kvinnornas välbefinnande. Det är viktigt att 

undersöka hur dessa patienter har behov av att följas upp för att minska oro och 

ångest. 

 

5:5 Studiens kliniska betydelse för samhället samt etiska aspekter 

 

Genom denna litteraturöversikt kan sjuksköterskan få en bättre vetskap om hur 

kvinnor som drabbats av bröstcancer vill stödjas under diagnosen. Resultatet 

påvisar att patienterna behöver tid och trygghet i mötet med sjuksköterskan för att 

kunna uttrycka sina känslor och behov. Då kan sjuksköterskan i sin profession 

bemöta dessa unika individer, utifrån en förhållningsätt som grundar sig på tillit, 

lyhördhet och omtanke. Genom att förlänga besökstider och minska väntetider för 

dessa kvinnor kan vården bejaka den Det är en rättighet att få en personcentrerad 

vård som utgår från den unika individen men detta är dock ingen självklarhet i 

Vid genomgången av artiklarna var det av stor vikt att de blivit etiskt godkända. 

En artikel gav deltagarna pengar för deras medverkan vilket ansågs tvivelaktigt 

men artikeln var etiskt godkänd vilket gjorde att den ändå togs med i resultatet. 

Uppsatsförfattarna anser att resultatet påvisar vikten av en individuellt anpassad 

vård utifrån individens förutsättningar vilket är sjuksköterskans grund i 

professionen. 
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Bilaga 1 

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 den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier 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 genomfördes?   

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 utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 

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 designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   



 

 

 

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 
studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3 

Resultat tabell 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

utvalda 

artiklar 

till 

resultat 

Pubmed Breast neoplasms    
AND nurs*             
AND support           
AND diagnosis            

120277 
3068 
1848   
1095             

   

0              
0              
0                
1                 

  

0              
0              
0               
1                 

   

  

Pubmed Breast cancer                
AND nurs*           
AND support               
AND diagnosis  

155073 
3962      
2222    
206  

0              
0              
4              
5  

0             
0             
0             
1  

  

Pubmed Breast neoplasms 
AND nurs*             
AND diagnosis               
AND support                           

120096 
2209 
1298 
798                 

0                  
2                  
3             
6                            

0              
0             
1                 
1                              

  
 

 

1 

Pubmed Breast cancer             
AND support                
AND diagnosis  

154656 
6660 
4241  

0             
7               
2  

0              
1             
1  

  

Pubmed Breast cancer patients      
AND   nurs*                     
AND support                        
AND  diagnosis  

    

71014 
2421  
1419  
769   

0             
0                
0             
2 

 

0             
0                
0              
1  

  

  
 

 

1 

Pubmed Support                           
AND nurs*                      
AND breast cancer patients  
   

40041 
434    
219 

0                
9                
6 

0               
3                 
0   

  

CINAHL Breast neoplasms            
AND nurs*                              
AND patient  

28408 
161    
58  

0                 
0                 
2  

0             
0               
0  

  

CINAHL Breast neoplasms          
AND nurs*                         
AND support  

28408 
161        
58  

  

0              
0                          
2    

0                
0             
2  

  
 

1 
 

 



 

 

 

CINAHL Breast cancer                   
AND nurs*                  
AND diagnosis  

23731 
741  
178  

0              
0              
9  

0                  
0             
4  

                                
 

2  

CINAHL Breast cancer               
AND diagnosis            
AND support  
  

23731 
5474 
744   

0               
0              
6  

0             
0                
2  

                              
 

1 

CINAHL breast cancer patients            
AND support 
 

8201 
1241  

  

0                
2  

 

0               
3 

 

 

CINAHL Nurs*                                       
AND support                     
AND breast cancer        
AND diagnosis  

24063 
356           
59               
16  

0                
0              
3                 
1  

0                   
0             
2               
1  

 

 

 

1 

CINAHL Patients                          
AND breast cancer            
AND support                     
AND   nurs* 

83792 
1894 
608      
89 

0               
0              
0              
3    

0                
0                
0                  
2  

  
 

 

1 

CINAHL breastcancer                 
AND diagnosis 
AND nurs*  

23731 
5474 
297  

0              
0                
33  

0             
0                
0  

 

 

1 

CINAHL Nurs*                                  
AND breast cancer 
patients                               
AND diagnosis             

241988  

900  

219  

 

0  

0  

20  

 

0  

0  

4  

 

 

 

 

3 

CINAHL Nurs*                             
AND breast cancer 
patients    

241988  

900  

   

0  

6  

  

0  

0  

  

 

1 



 

 

 

Bilaga 4 
Sammanställning av artiklar (n= antal deltagare) 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets grad 

Chirico, A., 
Lucidi, F., 
Mallia, L., 
DÁiuto, M., 
& Merluzzi, 
T.    
 

2015 
 

Italien 

Indicators of 
distress in 
newly 
diagnosed 
breast cancer 
patients. 

Syftet med studien var att 
fastställa tidiga tecken på 
ohälsa och ångest innan 
medicinsk behandling. 

Kvantitativ  
SEM (Structual Equation 
Modelling)  
 

Deltagarna fick var och en 
strukturerade med frågor 
som jämförde ålder, 
kunskap och psykiska 
påfrestningar. 
 

n=123 
bortfall 7 

En högre ålder påverkar 
personers kunskap om 
bröstcancer negativt, 
dessa hade även sämre 
coping strategier och ett 
mer utbrett psykologiskt 
lidande.  

Medel   
21 poäng 

Doré, C., 
Gallagher, 
F., 
Saintonge, 
L., & 
Hérbert, M. 
 

2013 
 

Kanada 

Breast cancer 
screening 
program: 
experiences of 
canadian 
women and 
their unmet 
needs. 

Syftet med denna studie 
var att beskriva kvinnors 
erfarenhet av väntan på 
resultat från Québec 
Cancer Screening Program 
och deras behov av stöd. 

Kvalitativ 
Semi strukturerade 
intervjuer. 
 

En intervjuer med 
deltagarna samt en 
återkopplad intervju där de 
hade chansen att utveckla 
sina svar. Deltagarna hade 
också möjlighet att skriva 
dagbok som ett tillägg till 
intervjuerna. 
 
 
 
 
 

n= 20 
11  skrev dagbok och 
skickade till forskarna 
 

Deltagarna upplevde att 
få vänta på resultat 
påverkades 
välbefinnande. De fick 
lite information och stöd 
inför resultatet, detta var 
ångest framkallande. 

Hög 
22 poäng 
 

 

 

 

  



 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets grad 

Drageset, 
S., 
Lindstrøm, 
T.C., Giske, 
T., & 
Undelid, K. 
 

2011 
 

Norge 

Being in 
suspense: 
women´s 
experiences 
awaiting breast 
cancer surgery. 

Syftet med studien var att 
beskriva kvinnornas 
erfarenheter efter att ha 
fått en bröstcancerdiagnos 
och väntar på operation. 

Kvalitativ 
Beskrivande design med 
intervjuer och dialog. 
 

Intervjuer baserade på 
författarnas tidigare 
forskning och utgår får 
tidigare kvinnors 
erfarenheter. Icke verbal 
kommunikation och 
författarnas upplevelse av 
det känslomässiga klimatet 
dokumenterades.  
 

n=21 
bortfallsbeskrivning 
saknas 

Deltagarna hade olika 
behov av stöd utifrån 
deras unika situation. 
Behov av stöd för att 
kunna förlika sig med 
sjukdomen och hjälp att 
hantera ovisheten inför 
framtiden. Väntan 
upplevdes som smärtsam 
men nödvändig, i detta 
var de i behov av stöd 

Hög 
22 poäng 

Halkett, G., 
Arbo, P., 
Scutter, S., 
& Borg, M. 
 

2006 
 

Australien 

The role of the 
breast care 
nurse during 
treatment for 
early breast 
cancer: the 
patient´s 
perspective. 

Syftet med denna studie är 
att undersöka 
sjuksköterskans roll ur ett 
patient perspektiv  

Kvalitativ 
 

Intervjuer med kvinnorna 
genofördes för att samla in 
material till studien. 
Intervjuerna spelades in och 
återgavs ordagrant i skrift. 
Alla intervjuer lästes flera 
gånger för att identifiera 
specifika teman. 
 

n= 18 
bortfallsbeskrivning 
saknas 

I resultatet betonas vikten 
av stödet från 
sjuksköterskan genom 
hela diagnos förloppet 
samt behandlingen. Det 
framkom att patienterna 
fick bra stöd och 
information från 
sjuksköterskan samt att 
de fanns tillgängliga för 
kvinnorna under 
sjukdomsförloppet. 
 
 
 
 

Hög 
21 poäng 



 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets grad 

Landmark, 
B., Bøhler, 
A., Loberg, 
K., & Wahl, 
A 
 

2008 
 

Norge 

Women with 
newly 
diagnosed 
breast cancer 
and their 
perceptions 
ofneeds in a 
health-care 
context. 

Syftet med studien är att 
undersöka hur kvinnor 
med nydiagnostiserad 
bröstcancer upplever deras 
behov av stöd i vården. 
 

Kvalitativ 
Beskrivande design  
 

De använde en fokusgrupp 
för insamling av data. 
Gruppen samlades 
1ggr/vecka och totalt 6ggr. 
 

 

n= 7 
bortfall 1 

I resultatet presenteras 
två teman; behov av 
information och behov av 
psykosocialt stöd. Dessa 
två är kopplat till det 
dagliga livet. Studien 
visar också att vården ska 
utgå från varje enskild 
kvinnas behov. 
 

Hög  
22 poäng 

Liao, M-N., 
Chen, P-L., 
Chen, M-F., 
Chen, S-C., 
& Chen, Y-
H. 
 

2009 
 

Taiwan 

Supportive care 
for taiwanese 
women with 
suspected breast 
cancer during 
the diagnostic 
period: effect 
on healthcare 
and support 
needs. 

Syftet med studien var att 
undersöka effekten av 
stödjande vård och behov 
av stöd hos kvinnor med 
misstänkt bröstcancer 
under den diagnostiska 
perioden. 
 

Kvantitativ  
Kvasi-experimentell design 
Deltagarna i studien valdes 
ut och delades in i 2 olika 
grupper, en experiment- och 
en kontroll grupp. 
Experiments gruppen fick 
mer stödjande vård och 
kontroll gruppen fick vanlig 
vård. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 122 
bortfall 23 

Ångesten hos deltagarna i 
den  
exprimentella gruppen 
sjunker efter diagnosen, 
medan kontrollgruppens 
resultat inte visade någon 
större skillnad i ångest 
nivå 

Hög 
25 poäng 



 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets grad 

Liao, M., 
Chen, P-L., 
Chen, M-F., 
& Chen, S-
C. 
 

2010 
 

Taiwan 

Effect of 
supportive care 
on the anxiety 
of women with 
suspected breast 
cancer.   

Syftet med denna studie 
var att undersöka effekten 
av ett stödjande 
vårdprogram angående 
ångest nivåer hos kvinnor 
med misstänkt bröstcancer 
under diagnosperioden 

Kvantitativ 
Kvasi-experimental design 
 

Deltagarna delades in i två 
olika grupper, den 
experimentella gruppen fick 
stödjande vård och kontroll 
gruppen fick vanlig vård. 
Insamling av data gjordes 
via strukturerade 
frågeformulär. Resultaten 
jämfördes med varandra. 
 

 

n= 122 
bortfall 23 

Den experimentella 
gruppens deltagares 
ångest nivå sjunker efter 
diagnosen, medan 
kontrollgruppens resultat 
inte visade någon större 
skillnad i ångest nivå 
över tid.. 

Hög 
25 poäng 

Liao, M-N., 
Chen, S-C., 
Chen, S-C., 
Lin, Y-C., 
Hsu, Y-H., 
Hung, H-C., 
Wang, C-
H., Chen, 
M-F., & 
Jane, S-W. 
 

2012 
 

Taiwan 

Changes and 
predictors of 
unmet 
supportive care 
needs in 
taiwanese 
women with 
newly 
diagnosed 
breast cancer. 

Syftet med studien var att 
undersöka otillfredsställda 
behov gällande vård och 
stöd samt hur dessa 
förändrades hos 
nydiagnostiserade 
Taiwanesiska kvinnor med 
bröstcancer.  
 

Kvantitativ  
Prospektiv longitudinal 
intervjuer 
 

Data insamlades från 
deltagarna fyra gånger 
genom intervjuer med 
strukturerade frågor utifrån 
STAI (State- Trait anxienty 
Inventory), Social suport 
scale- modified (SSS-m), 
Symptom Distress Scale- 
Modified for Breast Cancer 
(SDS-mbc) Supportive Care 
Needs Survey-Short Form 
(SCNS-SF) 

n= 124 
bortfall 10 

Deltagarna upplevde en 
större oro/ångest i T1 
(diagnos) än vid de andra 
tillfällena. Under 
perioden T1- T3 hade de 
mest behov av hjälp och 
information från 
sjukvården samt ett 
behov av psykologiskt 
stöd . Vid T4 var det 
fysiska behovet samt 
hjälp i dagliga livet större 
än det psykologiska 
behovet. 

Hög 
26 poäng 



 

 

Författare   
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Lilliehorn, 
S., 
Hamberg, 
K., Kero, 
A., & 
Salander, P. 
 

2009 
 

Sverige 

“Admission into 
a helping plan”: 
a watershed 
between 
positive and 
negative 
experience in 
breast cancer. 

Syftet med denna studie är 
att identifiera bröstcancer 
patienters psykosociala 
behov och att framställa 
dem i en modell som 
avspeglar kärnan i dessa 
behov, ur ett patient 
perspektiv. 

Kvalitativ 
 

Sjuttioen kvinnor 
intervjuades 
tre till fyra gånger. Svaren 
strukturerades upp i teman 
som fukuserades utifrån 
positiva och negativa 
erfarenheter i kontakten 
med sjukvården.  

n= 71 
bortfall 27 

Deltagarna anser att det 
viktigaste var 
tillgänglighet, 
information, behandling, 
bemötande. Resultatet 
belyser både de positiva 
och negativa 
erfarenheterna av 
sjukvården. 

Hög 
21 poäng 

Lindholm, 
L., 
Holmberg, 
M.., & 
Mäkelä, C. 
 

2005 
 

Finland 

Hope and 
hopelessness- 
nourishment for 
the patient´s 
vitality. 

Syftet med denna studie 
var att öka förståelsen av 
hopp och hopplöshet samt 
dess betydelse för kvinnor 
som lider av bröstcancer. 

Kvalitatv  
med open and closed ended 
frågor 
 

Femtio kvinnor med 
bröstcancer berättade öppet 
om sina erfarenheter om sin 
sjukdom. Deras erfarenheter 
sammanställdes, 
analyserades och tolkades 
utifrån Erikssons`s teori. 
 

n= 50 
bortfallsbeskrivning 
saknas  

Innan diagnosen 
fastställdes hade 
deltagarna behov att prata 
med personal med 
erfarenhet av bröstcancer. 
Resultatet visade att 
väntan på att få en 
diagnos var mycket 
psykologsik påfrestande 
men tiden efter diagnosen 
upplevdes som ännu 
värre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medel 
17 poäng 
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Remmers, 
H., 
Holtgräve, 
M., & 
Pinkert, C. 
 

2009 
 

Tyskland 

Stress and 
nursing care 
needs of women 
with breast 
cancer during 
primary 
treatment: A 
qualitative 
study. 

Syftet med denna studie 
var att ta reda på den 
stress som påverkar de 
drabbade kvinnorna samt 
de behov och 
förväntningar de hade av 
sjuksköterskorna. 

Kvalitativ 
Halvstrukturerade intervjuer 
 

Forskarna använde 
halvstrukturerade intervjuer 
då subjektiva uppfattningar 
eftersöktes från de drabbade 
kvinnorna. 

n= 42 
bortfallsbeskrivning 
saknas 

Deltagarna led mer av 
psykisk påfrestning än av 
den fysiska. De önskade 
framförallt ett 
känslomässigt stöd. 

Hög 
23 poäng 

Salonen, P., 
Tarkka, M-
T., 
Kellokumpu
-Lehtinen, 
P-L., 
Koivisto, A-
M., Aalto, 
P., & 
Kaunonen, 
M. 
 

2012 
 

Finland 

Effect of social 
support on 
changes in 
quality of life in 
early breast 
cancer patients: 
a longitudinal 
study. 

Syftet med denna studie 
var att undersöka stödet 
kvinnor med bröstcancer 
fick från sitt sociala 
nätverk och 
sjuksköterskorna inom en 
sex månaders period samt 
livskvalitet hos 
patienterna. 

Kvantitativ 
Randomiserad kvasi 
experimental 
Deltagarna delades in i två 
grupper. För insamling av 
data om livskvalitet 
användes två olika 
frågeformulär, QLI-CV (the 
Ferrans and Powers Quality 
of Life Index) och EORTC 
QLQ-BR23 (the European 
Organisation for Research 
and Treatment of Cancer 
Quality of Life Group Core 
Quality of life questionnaire 
the EORTC QLQ Breast 
Cancer Module. För att 
analysera data användes 
deskriptiv metod och icke-
parametriskt test. 

n= 164 
bortfallsbeskrivning 
saknas 

I resultatet framkom att 
deltagarna i interventions 
gruppen hade ett lägre 
behov av stöd från 
sjukvårdspersonal än 
deltagarna i kontroll 
gruppen, både vid första 
intervjuen och sex 
månader senare. 
Deltagarna i båda 
grupperna hade ett behov 
av att få bekräftelse från 
sjuksköterskan. 

Hög 
24 poäng 



 

 

 


