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Sammanfattning 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. 

Att drabbas av bröstcancer beskrivs som en utmaning för kvinnans självkänsla, 

självbild, kvinnlighet och existens. Kvinnorna vill bli bemötta som en enskild 

individ och inte som en diagnos samt uppleva känslomässigt stöd från 

sjuksköterskorna. 

Syfte: Syftet är att genom en vetenskaplig litteraturöversikt beskriva vad kvinnor 

med bröstcancer har för erfarenheter av sjuksköterskors bemötande. 

Metod: Underlaget till denna litteraturöversikt består av 15 kvalitativa artiklar 

varav två delvis kvantitativa. Litteraturen har sökts via databaserna PubMed och 

Cinahl. Resultatet har sammanställts med hjälp av en analysmetod för kvalitativ 

forskning.  

Resultat: Majoriteten av kvinnorna var nöjda och tillfreds med sjuksköterskornas 

bemötande. Få kvinnor uttryckte missnöje. Kvinnorna uttryckte att 

sjuksköterskorna hade en viktig roll under deras sjukdomstid och kunde 

tillmötesgå deras behov. Sjuksköterskornas bemötande uppfattades empatiskt, 

hänsynsfullt och omtänksamt. De negativa erfarenheter vissa kvinnor beskrev var 

dålig uppföljning, obesvarade frågor om psykiska besvär, brist på emotionellt stöd 

och en rädsla av att vara till besvär.         

Slutsats: Sjuksköterskorna spelar en central roll i mötet med- och i tillfrisknandet 

hos kvinnor med bröstcancer.  

 

Nyckelord: bemötande, bröstcancer, erfarenheter, kvinnor och sjuksköterska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

Background: Breast cancer is the most common type of cancer amongst women 

in Sweden. Breast cancer is described as a challenge for a woman's self-esteem, 

self-image, femininity and existence. Women want to be treated as an individual, 

not the diagnosis, and seek supportive compassionate care from nursing staff 

Objective: The aim is to describe women with breast cancer experiences of the 

nurses’ support through a scientific literature review. 

Method: The basis of this literature review consists of 15 qualitative scientific 

studies of which two are partly quantitative. The literature has been searched 

through PubMed and Cinahl. The results have been compiled according to a 

review template for qualitative research. 

Results: The majority of the women were satisfied with the nursesʼ support. Few 

women expressed dissatisfaction. The women expressed that nurses have an 

important role during the period of illness and that they satisfied their care needs. 

The treatment was perceived as empathic, respectful and thoughtful. Some women 

described negative experiences such as poor follow-up, unanswered questions 

concerning psychological problems, lack of emotional support and fear of being a 

burden. 

Conclusion: Nursing staff play a key role in all stages of treatment relating to 

breast cancer in women. From the initial diagnosis to subsequent treatment and 

recovery.  

 

Keywords: breast cancer, experiences, nurse, treatment and women. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Innehållförteckning 

1. INLEDNING ............................................................................................................................. 1 

2. BAKGRUND ............................................................................................................................ 1 

2.1.1 Att leva med bröstcancer ................................................................................... 2 

2.2 Förväntningar på sjuksköterskan ......................................................................... 2 

2.3 Brister i mötet med patienten ................................................................................ 3 

2.4 Målsättningen med vården .................................................................................... 3 

2.5 Sjuksköterskans roll ............................................................................................... 4 

2.6 Sjuksköterskans möte med patienten ................................................................. 4 

2.7  Teoretisk referensram - personcentrerad vård ................................................. 5 

3. Problemformulering .................................................................................................................. 6 

4. Syfte .......................................................................................................................................... 6 

6. METOD ......................................................................................................................................... 7 

6.1 Design ...................................................................................................................... 7 

6.2 Urval av litteratur ..................................................................................................... 7 

6.3 Värdering av artiklarnas kvalitet ........................................................................... 7 

6.4 Tillvägagångssätt .................................................................................................... 8 

6.5 Analys ....................................................................................................................... 8 

6.6 Forskningsetiska aspekter .................................................................................... 8 

7. RESULTAT............................................................................................................................... 9 

7. 1 Erfarenheter av sjuksköterskans bemötande .................................................... 9 

7.2 Tillgänglighet och tid ............................................................................................ 10 

7.3 Mötet ....................................................................................................................... 10 

7.4 Kommunikation ..................................................................................................... 12 

8. DISKUSSION ......................................................................................................................... 13 

8.1 Resultatdiskussion ................................................................................................ 13 

8.2 Metoddiskussion ................................................................................................... 15 

8.3 Litteraturöversiktens kliniska betydelse för vården och samhället ................ 16 

8.4 Slutsats ................................................................................................................... 17 

Referenser .......................................................................................................................................... 1 

Bilaga 1. Databassökning ................................................................................................................... 6 

Bilaga 2. Granskningsmall för kvalitetsbedömning ........................................................................... 7 

Bilaga 3. Resultattabell ...................................................................................................................... 8 

 



 

1 
 

1. INLEDNING 

Bröstcancer drabbar 8 000 kvinnor i Sverige varje år. Bröstet är en viktig del av 

kvinnans kropp samt i känslan av att vara kvinnlig. Årligen uppmärksammas 

bröstcancer i samhället genom kampanjer och stöd i media. Bröstcancer behandlas 

ofta med kirurgi, vilket innebär att bröstvävnaden helt eller delvis avlägsnas 

(Socialstyrelsen, 2013; Nystrand, 2012). Författarnas intresse för ämnet finns 

sedan en tid tillbaka då båda träffat kvinnor med bröstcancer i umgängeskrets, jobb 

och under praktikperioder i sjuksköterskeutbildningen. Enligt författarnas 

erfarenhet mår många av de drabbade kvinnorna psykiskt dåligt och förlorar en del 

av sin självkänsla i samband med sjukdomen. Genom att studera kvinnors 

erfarenheter av sjuksköterskors bemötande erhålls en kunskap som kan utveckla 

och förbättra framtida möten.  

 

2. BAKGRUND 

Bröstcancer är den näst vanligaste cancerformen i världen efter lungcancer. 

Enligt beräkning kommer minst var tredje människa i Sverige någon gång under 

sitt liv få en cancerdiagnos. Bröstcancer hos kvinnor utgör 30 procent av dessa 

cancerdiagnoser och är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. I 

Sverige drabbas 20 kvinnor varje dag och var nionde kvinna drabbas någon gång 

under sitt liv (Cancerfonden, 2013; Nilbert, 2013; Nystrand, 2012). 

 

2.1 Bröstcancer 

Bröstcancer är ett samlingsbegrepp för flera olika typer av elakartade tumörer som 

uppstår i bröstets vävnad. Tumörerna utvecklas gradvis och bildas på grund av att 

celler börjar dela sig okontrollerat (Nilbert, 2013; Nystrand, 2012). Beroende på 

hur lång tid cancern utvecklats delas den in i olika stadier, från stadium 0 till och 

med stadium IV. Det första stadiet kallas stadium 0 och betraktas som ett förstadie 

till bröstcancer där tumören endast växer i det cellager den uppstått. Det är känt att 

hälften av alla förstadier till bröstcancer är ofarliga och inte vidareutvecklas till 

stadium I som innebär att tumören ökar i storlek eller sprids. Stadium II innebär att 

tumören vuxit ytterligare samt att lymfkörtlar kan vara angripna. I stadium III har 

tumören blivit mer omfattande och spridit sig till lymfkörtlarna i armhålan. 

Stadium IV innebär att det bildats dottertumörer samt att det finns metastaser i 
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andra delar av kroppen. Det finns inget som kan skilja de ofarliga från de farliga 

stadierna. Eftersom det inte går att skilja dem åt behandlas samtliga fall i syfte att 

inte riskera att bröstcancern avancerar till nästa stadie. Behandlingsmetoden för 

bröstcancer är främst kirurgi och kan efterföljas med kemoterapi, strålbehandling 

och hormonbehandling (a.a).  

 

2.1.1 Att leva med bröstcancer 

Drabbade kvinnor har ofta många frågor angående sin bröstcancer i samband med 

diagnosen då de upplever rädsla, chock och att de själva bär skulden för sin 

diagnos (Beatty, Oxlad, Koczwara & Wade, 2008). Kvinnorna får ofta 

efterföljande fysiska, psykiska och sociala symtom från behandlingen som 

påverkar livskvaliteten (Denieffe & Gooney, 2011). I samband med behandling 

beskriver kvinnorna trötthetskänsla, viktökning, att hantera håravfall och 

hudförändringar som de besvärligaste komplikationerna (Luoma & Hakamies-

Blomqvist, 2004; Beatty et al., 2008). Kvinnorna besväras även av känslomässiga 

utmaningar som ångest där fokus blir på att överleva istället för att leva här och nu 

(Sprung, Janotha & Steckel, 2010).  

 

Forskning visar att de psykosociala problemen utmanar kvinnans självkänsla, 

självbild, kvinnlighet och existens. Detta bidrar till att kvinnan ifrågasätter sin 

kroppsuppfattning samt att det påverkar hennes framtida mål och värderingar. 

Kvinnorna har behov av att få vara i centrum och få uppmärksamhet och stöd från 

både vårdpersonal och anhöriga under sjukdomstiden (Landmark & Wahl, 2002; 

Beatty et al., 2008). Kvinnornas sociala funktion förändras med sjukdomen då de 

missar den normala ömsesidiga relationen med vänner (Luoma et al., 2004; Beatty 

et al., 2008). Några kvinnor berättar också att de förlorat sina män på grund av sin 

bröstcancer då intimitet och sexliv mellan dem inte fungerat; allt i deras liv blir 

centrerat kring sjukdomen (Sprung et al., 2010; Beatty et al., 2008).  

 

2.2 Förväntningar på sjuksköterskan 

I en studie av Remmers, Holtgräwe och Pinkert (2010) baserad på intervjuer av 

kvinnor som opererats för bröstcancer beskriver kvinnorna sina förväntningar på 

sjuksköterskor. Kvinnorna berättar att de önskar stöd genom en omtänksam och 
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värdefull relation med sjuksköterskorna. Kvinnorna vill bli bemötta som en enskild 

individ och uppleva känslomässigt stöd samt bli behandlade med respekt.  Vidare 

berättar kvinnorna att de vill bli tagna på allvar och inte bli ifrågasatta i sitt sätt att 

hantera sin sjukdom. Kvinnorna önskar att sjuksköterskorna ger dem äkta sympati 

som inte nekar dem hopp om tillfrisknande och en framtid. De förväntar sig att 

sjuksköterskan stannar vid deras sida i svåra situationer samt ger stöd och 

uppmuntran. Kvinnorna påtalar även att de gärna får distrahera dem från 

sjukdomslidandet genom att dela humor, glädje och tala om den normala vardagen 

som finns utanför sjukhuset. De värdesätter ett personligt möte i relationen framför 

ett professionellt bemötande där sjuksköterskorna gärna får visa sig svaga och 

sårbara. Det lindrar kvinnornas sjukdomslidande och gör att de själva inte behöver 

förklara eller dölja sina känslor. Kvinnorna ser gärna att sjuksköterskan är mild 

och hänsynsfull i kommunikationen dem emellan.  

 

2.3 Brister i mötet med patienten 

I en enkätstudie av Jakobsson (2007) som innefattar vårdpersonalens bemötande i 

allmänhet framkommer att det behövs mer kunskap om mötet mellan personalen 

och patienten. Ett flertal patienter som sökte allmän vård upplevde dåligt 

bemötande då de upplevde att de inte blev tagna på allvar, blev ifrågasatta 

angående sina symtom samt upplevde bristande kontinuitet i vården, vilket 

påverkar upplevelsen av vårdens kvalitet.  Tidsbrist och stress upplevs vanligen 

som ett hinder för vårdpersonalen att få tid till att förstå sin patient och därmed 

skapa ett gott bemötande (Carlsson, 2009).  

 

I en studie där det har studerats vad sjuksköterskor tycker är utmanande i mötet 

med en cancerpatient framkommer det att de tycker det är mest utmanande att 

möta patienternas känslomässiga funderingar om döden och dödshjälp. De ansåg 

sig även ha minst kompetens i att hantera sådana frågor (Sivesind, Parker, Cohen, 

Demoor, Bumbaugh, Throckmorton, Volker & Baile, 2003). 

 

2.4 Målsättningen med vården 

Vård på lika villkor för hela befolkningen är målet för svensk hälso- och sjukvård 

(Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 2 § ). Vidare nämner lagen att 

vårdpersonal respektfullt ska vårda människor utifrån lika värde och deras enskilda 
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värdighet. Svensk sjuksköterskeförening (2014) specificerar målet för omvårdnad 

som att patienten ska uppleva hälsa, självständighet och vara oberoende så långt 

det är möjligt. Målsättningen för omvårdnad innebär också att patienten ska 

uppleva respekt, delaktighet och trygghet i vården. 

 

2.5 Sjuksköterskans roll  

Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2013) skriver att sjuksköterskan har ett 

särskilt ansvar för att omvårdnaden ska vara så personcentrerad som möjligt. De 

behov som patienten själv uttrycker har lika stor betydelse som de behov 

sjuksköterskan identifierar. Vidare bör sjuksköterskan inte bidra till att skapa en 

patientroll som överskuggar det som patienten är och vill vara, utan istället stödja 

den roll som patienten vill behålla trots ohälsa eller sjukdom.  

 

Sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Sjuksköterskorna ska ge omvårdnad 

med respekt för mänskliga rättigheter och ta hänsyn till människors värderingar, 

vanor och tro. Vidare bör sjuksköterskan möta patienten med respekt, lyhördhet, 

medkänsla, trovärdighet och integritet (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 

2014).  

 

2.6 Sjuksköterskans möte med patienten  

En patients vårdbehov och sjuksköterskans omvårdnadskompetens är skälet till att 

ett möte mellan dessa två parter uppstår. För att bevara vårdtagarens känsla av 

integritet och värdighet under mötet är det viktigt att göra patienten delaktig i 

vården och i de vårdbeslut som fattas. Vårdpersonalens bemötande påverkas av 

deras attityd, kunskap, erfarenhet samt färdighet och har betydelse för vårdens 

kvalitet (Eldh, 2009). Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om vad som 

sker i mötet tillsammans med patienten för att inte missa viktig information som 

patienten uttrycker via kroppsspråk och tal. I mötet är det viktigt att 

vårdpersonalen ser patienten som en unik individ och därmed kan undvika att 

skapa förhastade slutsatser och förutfattade meningar (Kirkevold, 2009). Ett gott 

bemötande innefattar att mötet baseras på patientens egen kunskap och behov samt 

att sjuksköterskan har förmåga att läsa av patientens behov, bekräfta lidande samt 
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se patienten som en helhet (Joulaeea et al., 2012; Svensk sjuksköterskeförening 

[SSF], 2010). 

 

2.7  Teoretisk referensram - personcentrerad vård 

Personcentrerad vård är sedan länge sammankopplat med omvårdnad. Principerna 

för personcentrerad vård förknippas och berörs av att människan ska behandlas 

som en individ med respekt för den enskildes rättigheter. Ett ömsesidigt förtroende 

och förståelse kan utveckla terapeutiska relationer. Nedan beskrivs en modell 

gällande utveckling av personcentrerad vård där fyra olika konstellationer som 

anses vara av betydelse för relationen mellan sjuksköterskan och patienten lyfts 

fram (McCormack & McCance, 2010). 

 

Förutsättningar fokuserar på sjuksköterskans egenskaper, vilka inkluderar att 

inneha professionell yrkeskompetens jämte hög kommunikativ och social förmåga, 

att vara engagerad i sitt arbete, att ha insikt i och tydligt kunna visa egna 

övertygelser och värderingar samt att ha god självkännedom (McCormack & 

McCance, 2010).  

 

Vårdmiljön har en betydande inverkan både när det handlar om sjuksköterskans 

erfarenheter av att ge vård och patientens erfarenhet av att få vård.  Vårdmiljön har 

betydande inverkan på både teamets effektivitet och i det kliniska arbetet. 

Vårdmiljön bör främja personcentrerad vård för att sjuksköterskans egenskaper 

och möjligheter ska kunna förverkligas till fullo (McCormack & McCance, 2010). 

 

Personcentrerade processer inkluderar fem samverkande delområden vilka 

innebär att sjuksköterskan ska arbeta efter patientens egen tro och värderingar, att i 

samförstånd med patienten fatta beslut gällande vård och behandling, att vara 

engagerad, sympatisk och avslutningsvis tillhandahålla en holistisk vård, vilket 

innefattar att sjuksköterskan har en helhetssyn i vårdandet av patienten 

(McCormack & McCance, 2010). 

 

De förväntade resultaten från personcentrerad omvårdnad inkluderar patientens 

välbefinnande, tillfredsställelse och delaktighet i vården samt att skapa en 
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terapeutisk miljö. Sjuksköterskan bör ha engagemang, vilket beskrivs som 

sympatisk närvaro och process som speglar samhörigheten mellan sjuksköterskan 

och patienten (McCormack & McCance, 2010). 

 

3. Problemformulering 

Hur patienterna bemöts av vårdpersonalen påverkar deras mående och upplevelse 

av vården och dess kvalitet. Kvinnorna behöver ett gott bemötande och en god 

upplevelse för att få sina behov tillgodosedda och därigenom kan sjuksköterskor 

och övrig vårdpersonal lindra deras sjukdomslidande; ett gott bemötande kan även 

förhindra ett vårdlidande. Det är därför angeläget att inhämta kunskap som 

beskriver kvinnors erfarenheter av sjuksköterskors bemötande som därmed kan 

användas i syfte att kunna förbättra möten mellan sjuksköterskor och kvinnor med 

bröstcancer.  

 

4. Syfte 

Syftet är att genom en vetenskaplig litteraturöversikt beskriva vad kvinnor med 

bröstcancer har för erfarenheter av sjuksköterskors bemötande. 

 

5. Definition av centrala begrepp 

Med bemötande avses i denna litteraturöversikt hur sjuksköterskan uppträder och 

kommunicerar i mötet med patienten.   

 

Gott bemötande innefattar att sjuksköterskan har förmåga att läsa av patientens 

behov, bekräfta lidande och se patienten ur ett helhetsperspektiv (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2010).  

 

Med sjuksköterskor avses i denna litteraturöversikt allmänna sjuksköterskor, 

bröstsjuksköterskor vilka är allmänna sjuksköterskor som arbetar inom 

bröstcancervård samt sjuksköterskor som läst vidareutbildning eller en kurs inom 

onkologi eller specifikt om bröstcancer.  

 



 

7 
 

Med vårdpersonal avses i denna litteraturöversikt yrkeskategorierna 

undersköterska, sjuksköterska och läkare som patienten möter i sjukvården.  

 

6. METOD 
 
6.1 Design 

Den valda metoden är en litteraturöversikt vilken ger en överblick av ett område 

inom sjuksköterskans profession. Litteraturöversikten ska innehålla ett syfte som 

kritiskt analyseras och beskrivs av forskning där viktigaste informationen hämtas 

från empiriska studier (Polit & Beck, 2011).  

 

6.2 Urval av litteratur 

Den utvalda litteraturen har sökts via databaserna PubMed och Cinahl. 

Databaserna valdes då Cinahl innehåller forskning inom hälsa och vård och 

PubMed då det är den främsta källan till biomedicinsk litteratur (Polit & Beck, 

2011).  Inklusionskriterierna i sökningen var artiklar som innehöll kvalitativt 

resultat av medel eller hög kvalitet, publicerade från år 2005 på svenska eller 

engelska, med etiskt godkännande samt med erfarenheter från kvinnor i alla åldrar 

med bröstcancer. Från kvinnornas bröstcancerbesked till uppföljning efter avslutad 

behandling. Exklusionskriterierna var artiklar som; beskrev erfarenheter från män, 

enbart var kvantitativa publicerade på annat språk än engelska, inte var etiskt 

godkända, hade låg kvalitet eller var publicerade före år 2005. Sökord som 

användes var breast cancer, breast neoplasms, relation to staff, nurse, support, 

qualitative, qualitative study, breast care nurse, emotional, treatment, quality of 

life, staff, communication, experiences, needs, nurse-patient relations, nursing, 

psychology, oncology nursing, health, supporting, information, women, relations, 

emotional needs och informational needs. Sökorden användes både enskilt och i 

kombination för att bredda resultatsökningen. Sökorden kombinerades med AND 

och OR enligt boolesk sökfunktion (Friberg, 2012), se tabell 1 (bilaga 1).   

 

6.3 Värdering av artiklarnas kvalitet 

Granskningen av artiklarna gjordes enligt Högskolan Dalarnas granskningsmall för 

kvalitativa studier, vilket är en modifierad framställning av Willman, Stoltz, 

Bahtsevani (2006) samt Forsberg och Wengström (2008), se bilaga 2. Mallen för 
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kvalitativ granskning innehåller 25 frågor med svarsalternativen ja och nej. Det är 

antal ja-svar i granskningen som står för poängen och maxpoängen blir då 25. 

Kvaliteten för artikeln delas in i hög, medel eller låg beroende på antal ja-svar. 

Hög kvalitet avser 80 % ja-svar eller mer, vid medel är antalet ja-svar 60-79% och 

vid låg kvalitet är antalet ja-svar 59 % eller lägre (Forsberg & Wengström, 2008). 

Valda artiklar består av medel och hög kvalitet.   

 

6.4 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis gjordes en databassökning inom ämnesområdet för att få en 

överblick av aktuell forskning inom vald problematik. Därefter grundades syftet 

och vidare skrevs introduktion, bakgrund samt problemformulering. Sedan söktes 

artiklar och de titlar och abstrakt som överensstämde med litteraturöversiktens 

syfte och inklusionskriterier togs ut. De valda artiklarna lästes och 

kvalitetsgranskades gemensamt. Avslutningsvis hittades 15 artiklar vars resultat 

besvarade syftet. Två valda artiklar innehöll både kvalitativ och kvantitativ metod. 

I dessa artiklar används enbart det kvalitativa resultatet.  

    

6.5 Analys 

Efter kvalitetsgranskningen av de 15 artiklarna lästes hela artiklarna gemensamt 

igenom på nytt. Artiklarna bearbetades i fem steg enligt Fribergs (2012) kvalitativa 

analysmetod. Efter att artiklarna lästs markerades den fakta som var relevant med 

överstrykningspenna. Vidare översattes fakta till svenska och stundtals användes 

ordbok till hjälp.  De beskrivande ord och citat som framkom i artiklarna lästes 

enskilt och diskuterades sedan tillsammans. I nästa steg sammanställdes resultatet i 

teman utifrån samtliga artiklars resultat. Skillnader och likheter i artiklarna 

identifierades och bildade därmed nya teman. Avslutningsvis sorterades och skrevs 

materialet in under de nya rubrikerna som skapats utifrån de olika temana enligt 

Fribergs (2012) modell.  

 

6.6 Forskningsetiska aspekter 

De 15 vetenskapliga artiklar som ligger till grund för resultatet valdes enligt 

kriteriet att de skulle vara godkända av en etisk kommitté. Etiskt övervägande 

försäkrar att studien är av god kvalitet genom att skydda individens rättigheter, 

hantera intressekonflikter kring studiens tillvägagångssätt och användande av data 
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(Polit & Beck, 2011). Artiklarna är kvalitetsgranskade enligt Högskolans Dalarnas 

riktlinjer. Under arbetets gång har det eftersträvats att noga översätta och inte 

förvränga artiklarnas innehåll. Text som var svårtolkad och som uppfattades olika 

diskuterades gemensamt tills konsensus uppnåddes.  

 
7. RESULTAT 

Resultatet bygger på 15 vetenskapliga artiklar, se bilaga 3. Resultatet har delats in i 

fyra olika teman vilka är erfarenheter av sjuksköterskans bemötande, tillgänglighet 

och tid, mötet och kommunikation.  

 

7. 1 Erfarenheter av sjuksköterskans bemötande 

Vid mötet med sjuksköterskorna upplevde kvinnorna bemötandet som professionellt 

och sjuksköterskorna som självklara i sin roll då de både gav och förklarade 

information kring kvinnornas vård, mötte deras emotionella behov, visade intresse 

och engagemang samt fanns tillgängliga för kvinnorna (Abt-Sack, Prestelo-Perez, 

Rodroguez-Martin, Cuellar, Algara-Lopéz, Gonzáles-Hernández & Serrano- Aguilar, 

2015; Dawe, Bennett, Kearney & Westeras, 2014). En kvinna beskrev 

sjuksköterskans bemötande som pålitligt och om någonting skulle ha hänt henne 

skulle sjuksköterskan ha funnits där (Dawe et al., 2014).  

 

I flera studier skattades sjuksköterskornas bemötande högt. Sjuksköterskorna 

lyssnade efter kvinnornas behov och upplevdes då mer närvarande än den övriga 

vårdpersonalen. Flera kvinnor tyckte att sjuksköterskorna var mest lämpliga att 

kontakta och att de hellre kontaktade sjuksköterskan än läkaren (Pedersen, Hack, 

McClement och Taylor-Brown, 2014; Brennan, Butow, Marvem, Spillane och 

Boyles, 2011; Lafferty, Rankin, Duffy, Kearney, Doherty, McMenamin, & Coates, 

2011). 

 

Flera kvinnor var överens om att sjuksköterskorna var de viktigaste personerna för 

dem under deras tid med bröstcancer. Kvinnorna beskrev känslan av att de inte skulle 

klarat tillfrisknandet utan sjuksköterskorna och att det skulle ha varit svårt att hantera 

vardagen utan dem (Eley, Rogers-Clark & Murray, 2008; Halkett, Arbon, Scutter, & 

Borg, 2006; Kadmon, Halag, Dinur, Katz, Zohar, Damari, Cohen, Levin, & Kislev, 

2015; Dawe et al., 2014; Admi, Zohar & Rudner, 2011; Pieters, Heilemann, Grant & 
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Maly, 2011). Kvinnor berättade att sjuksköterskorna hjälpte dem att inte känna sig 

isolerade (Eley et al., 2008). Sjuksköterskorna gav information, hade kontroll och 

förklarade allt under hela sjukdomsförloppet. Kvinnorna upplevde sjuksköterskorna 

som guider som tog ansvar och besvarade alla deras frågor (Pieters et al., 2011). 

 

7.2 Tillgänglighet och tid 

Majoriteten av kvinnorna var i hög grad nöjda då de upplevde att sjuksköterskorna 

gav dem tillräckligt med tid, att det fanns kontinuitet i vården och att 

sjuksköterskorna var tillgängliga. Få kvinnor uttryckte att sjuksköterskorna inte 

gav tillräckligt med tid i deras sjuksköterskevård. Att sjuksköterskorna gav 

tillräckligt med tid bidrog även till att kvinnorna kände sig bekväma att diskutera 

sina känslor. Det möjliggjorde även att tidigare information kunde upprepas för att 

få en bättre förståelse av sjukdomen (Larsson, Sandelin & Forsberg, 2010; 

Drageset, Lindstrøm, Giske & Underlid, 2011; Beaver, Williamson & Chalmers, 

2010; Kadmon et al., 2015; Eley et al., 2008; Halkett et al., 2006; Brennan et al., 

2011; Admi et al., 2011; Halkett et al., 2006). Sjuksköterskornas tillgänglighet gav 

även kvinnorna möjlighet att kontakta dem vid frågor och att det alltid fanns tid 

och tillfälle att prata igenom sin diagnos med en sjuksköterska. Kvinnorna kände 

att de kunde ringa när som helst och fråga om vad som helst (Beaver et al., 2010; 

Dawe et al., 2014; Drageset et al., 2011; Abt- Sack et al., 2015; Eley et al., 2008; 

McCaughan et al., 2007; Brennan et al, 2011; Pieters et al., 2011). 

 

I studier uttryckte kvinnor missnöje då de ansåg att sjuksköterskorna inte gav dem 

tillräckligt med tid (McCaughan et al., 2007; Beaver et al., 2010) En kvinna 

beskrev sin sjuksköterska som stressad då hon rusade igenom samtalet och sina 

frågor till henne (Beaver et al., 2010).  

 

7.3 Mötet 

I mötet med patienten beskrivs sjuksköterskorna som både hänsynsfulla och 

omsorgsfulla (Larsson et al., 2010; Halkett et al., 2006; Abt-Sack et al., 2015). 

Vidare beskrivs de som snälla, hjälpsamma, varma, vänliga och underbara (Pieters et 

al., 2011; Halkett et al., 2006; Abt-Sack et al., 2015).  
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Sjuksköterskorna framställdes som empatiska i mötet med kvinnorna. Vidare ansågs 

de vara duktiga på att hantera kvinnornas emotionella behov (Abt-Sack et al., 2015; 

Admi et al., 2011; Kadmon et al., 2015; Halkett, et al., 2006). I två studier är 

kvinnorna överens om att sjuksköterskorna var närvarande och behandlade dem som 

enskilda individer. En kvinna beskrev att sjuksköterskan behandlade henne som en 

människa och inte en diagnos (Admi et al., 2011; Halkett et al., 2006).   

 

Medmänskliga, tålmodiga, professionella, vägledande och effektiva var beskrivande 

ord som kvinnorna uttryckte när de beskrev sjuksköterskorna. Kvinnorna beskrev 

sjuksköterskorna som en räddare i nöden, en ängel, en syster eller till och med som 

en mor (Kadmon et al., 2015). De hade ett bra sätt att närma sig sin patient utan att 

stöta patienten ifrån sig (Halkett et al., 2006). De vågade ge beröring och kramar 

vilket uppskattades och upplevdes genuint av kvinnorna (Kadmon et al., 2015; 

Halkett et al., 2006) En patient berättar att en sjuksköterska fick henne att känna sig 

speciell, då hon som patient upplevde att hon var den enda i hela världen (Admi et 

al., 2011). 

 

Sjuksköterskorna uppfattades som engagerade i vårdandet av kvinnorna (Abt-Sack, 

et al., 2015; Thomsen et al., 2007). Sjuksköterskorna får högsta betyg då de var 

uppmuntrande och skämtsamma. De hade en lugnande inverkan och ansågs vara 

humana och mötte kvinnorna med värme. Vidare uppfattades de som medvetna om 

kvinnans behov och existens (Abt- Sacks et al., 2015). 

 

Ett flertal studier uppgav att kvinnor upplevt att sjuksköterskorna inte tillgodosett 

deras behov (Thomsen, Pedersen, Johansen, Jensen & Zachariae, 2007; Pedersen et 

al., 2014; McCaughan et al., 2007; Halkett et al., 2006; Eley et al., 2008). Bland 

annat nämns dålig uppföljning och obesvarade frågor om psykiska besvär (Pedersen 

et al., 2014; McCaughan et al., 2007).  En kvinna berättade att sjuksköterskan aldrig 

ringde henne för att undersöka hur hon mådde efter sin kemoterapibehandling trots 

att sjuksköterskan visste att kvinnan mått dåligt efter tidigare behandlingar (Pedersen 

et al., 2014). Det beskrevs även från en kvinna att hennes sjuksköterska inte gav 

henne tillräckligt med stöd samt inte var förtroendeingivande och därmed var svår att 

förstå vilket gjorde att kvinnan ifrågasatte sjuksköterskans roll (Halkett et al., 2006). 
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En kvinna beskrev sjuksköterskans uppträdande som kallhjärtat och att hon gav ett 

bristande emotionellt stöd. Kvinnan upplevde att sjuksköterskan glömde bort att hon 

behövde prata (Thomsen et al., 2007). Vidare uttryckte kvinnorna att vissa 

sjuksköterskor sände ut signaler att de inte brydde sig om de skulle överleva eller 

inte (Eley et al., 2008). Kvinnor upplevde även att sjuksköterskorna var upptagna och 

var då rädda för att störa dem (Drageset et al., 2011).  

 

7.4 Kommunikation 

Sjuksköterskorna upplevdes som lugnande när de gav information (Admi et al., 

2011). Kvinnorna kände att sjuksköterskorna var en bra källa till information och 

förklaring då informationen upplevdes som ingående och var väl anpassad till deras 

nivå (Lafferty et al., 2011; Abt- Sack et al., 2015; Admi et al., 2011;). Kvinnorna 

ansåg att sjuksköterskorna hjälpte till och underlättade deras beslutsfattande (Admis 

et al., 2011; Halketts et al., 2006). 

 

Kvinnorna upplevde att sjuksköterskorna var lätta att prata med vilket enligt en 

kvinna underlättade att våga tala om psykiska och sexuella besvär (Halkett et al., 

2006; Brennans et al., 2011).  Kvinnor upplevde också att sjuksköterskan lyssnade 

genuint och försökte förstå deras utmaningar (Kadmon et al., 2015). I Dragesets et al, 

(2011) studie finns beskrivningar om att sjuksköterskorna tog fram information då 

det behövdes, aldrig avbröt kvinnorna och tålmodigt besvarade frågor samtidigt som 

en kvinna kände sig bortglömd då sjuksköterskan inte hade hört av sig med 

information.  

 

Kvinnorna beskrev även bemötandet via telefon. De upplevde bemötandet av 

sjuksköterskorna via telefon som positivt då det var behagligt. De gav möjlighet att 

upprepa kvinnornas frågor och försäkrade sig om att de förstått all information. 

Kvinnorna berättade att sjuksköterskorna ringde på angiven tid vilket uppskattades 

då de beskrev att de ofta fick vänta under sitt besök på sjukhuset. Kvinnorna beskrev 

att sjuksköterskorna såg helheten och kunde lösa deras problem. Sjuksköterskorna 

ansågs kompetenta och passande för sin roll. Vissa kvinnor hade aldrig träffat sin 

sjuksköterska i verkligheten, dock önskade de ett ansikte till rösten då det skulle 

underlätta vid intima frågor (Beaver et al, 2010). Kvinnorna fick vara delaktiga då de 
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fick välja hur de ville bli kontaktade under uppföljningen, via telefon eller ett 

personligt möte (Halkett et al., 2006).  

 

8. DISKUSSION 

Underlaget till denna litteraturöversikt består av 15 kvalitativa artiklar varav två är 

delvis kvantitativa. Kvinnorna uttryckte att sjuksköterskorna hade en viktig roll i 

deras sjukdom och uppfyllde deras behov. Många av kvinnorna var nöjda med 

sjuksköterskornas tillgänglighet och tid. Det framgick av resultaten att majoriteten 

av kvinnorna var tillfreds med sjuksköterskornas bemötande. Sjuksköterskornas 

bemötande uppfattades personcentrerat vilket innebär att sjuksköterskorna var 

engagerade, empatiska och hade en helhetssyn i vårdandet av kvinnorna. De 

negativa erfarenheter vissa kvinnor beskrev var dålig uppföljning, obesvarade 

frågor om psykiska besvär, brist på emotionellt stöd och en rädsla av att vara till 

besvär. Kvinnorna upplevde att sjuksköterskorna var en bra källa till information 

och att deras information var väl anpassad till deras nivå.          

 

8.1 Resultatdiskussion 

I studiernas resultat framkom att kvinnor med bröstcancer upplevde en större mängd 

positiva erfarenheter kring bemötande från sjuksköterskor. De negativa 

erfarenheterna beskrevs kort och koncist och inte lika målande som de positiva, vilka 

beskrevs mer ingående och omfattande. Litteraturöversiktens syfte besvarades i stor 

utsträckning då det fanns god och relevant forskning som lyfte kvinnornas 

erfarenheter av sjuksköterskornas bemötande i vårdandet av deras bröstcancer. Att de 

rådde delade meningar om sjuksköterskornas bemötande var förväntat. De flesta 

erfarenheterna från kvinnorna var positiva vilket inte överensstämde med en tidigare 

undersökning som visade att patienter i allmänhet upplevde dåligt bemötande 

(Jakobsson, 2007). De positiva erfarenheterna var inte väntade då det enligt 

erfarenhet är svårt att tillgodose varje individs behov, vilket anses göra de negativa 

erfarenheter som framkom förståeliga.  

 

Sjuksköterskorna var kapabla att hantera emotionella behov och var medmänskliga 

vilket visade att de hade en god social förmåga. Fler egenskaper som beskrevs var att 

sjuksköterskorna var hänsynsfulla, varma, empatiska och humana (Abt-Sack et al., 
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2015; Admi et al., 2011; Kadmon et al., 2015; Halkett, et al., 2006; Larsson, et al., 

2010). Sjuksköterskorna visade sitt engagemang genom att de var vägledande, 

tillgängliga, svarade på frågor och visade förståelse (Pieters et al., 2011; Kadmon et 

al., 2015). Det framkom att några kvinnor ansåg att sjuksköterskorna inte gav 

tillräckligt med tid och upplevdes som stressade (McCaughan et al., 2007; Beaver et 

al., 2010). Sjuksköterskorna lämnade därmed vissa kvinnors behov ouppfyllda.  

 

Dessa negativa erfarenheter kan bero på tidsbrist och stress hos sjuksköterskorna som 

nämns av Carlsson (2009) och är ofta ett hinder för vårdpersonal att förstå sin patient 

och därmed skapa ett gott bemötande. Vissa kvinnor uttryckte även bristande 

emotionellt stöd från sjuksköterskorna, vilket kan bero på att sjuksköterskorna ansåg 

sig ha minst kompetens i att hantera cancersjuka patienters känslomässiga 

funderingar (Sivesind et al., 2013).  

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskornas egenskaper under bemötandet till 

kvinnor med bröstcancer stämmer överens med personcentrerad vård då 

sjuksköterskorna underlättade kvinnornas beslutsfattande och främjade delaktighet 

i vården. Vidare beskrevs det att sjuksköterskorna var medvetna om kvinnornas 

behov och existens (Abt- Sacks et al., 2015; Admis et al., 2011; Halketts et al., 

2006; McCormack & McCance, 2010). Sjuksköterskorna visade även god 

kommunikativ förmåga då de anpassade informationen efter kvinnornas nivå 

(Lafferty et al., 2011; Abt- Sack et al., 2015; Admi et al., 2011). De lyssnade 

genuint och avbröt aldrig kvinnorna under deras samtal (Kadmon et al., 2015).  

 

Resultatet av granskningen visar att de flesta kvinnorna upplever delaktighet, 

tillfredsställelse och välbefinnande i mötet med sjuksköterskorna (Abt-Sack et al., 

2015; Admi et al., 2011; Kadmon et al., 2015; Halkett, et al., 2006), vilket 

uppfyller alla delar i McCormacks och McCances (2010) teori om personcentrerad 

vård. Sjuksköterskornas egenskaper stämmer även överens med Svensk 

sjuksköterskeförenings (2013, 2014) beskrivningar om hur sjuksköterskan bör 

förhålla sig i utformandet av omvårdnaden. Där beskrivs det att sjuksköterskan ska 

främja hälsa, förebygga lidande, vårda personcentrerat samt visa respekt och 

trygghet i vården. Sjuksköterskornas egenskaper stämmer också överens med 
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tidigare forskning om vad kvinnor med bröstcancer hade för förväntningar på 

sjuksköterskors bemötande då kvinnorna beskrev att de ville bli sedda som enskild 

individ, få känslomässigt stöd och att de önskade stöd och omtanke i relationen 

dem emellan (Remmers et al., 2010).  

 

Resultatet i denna litteraturöversikt kan bero på tron att kvinnan är i behov av ett gott 

bemötande då hon drabbats av cancer, som är en svår sjukdom och i vissa fall 

obotlig. På grund av detta kanske sjuksköterskorna prioriterar denna patientgrupp 

och förstår vikten av ett gott bemötande. Resultatet kan även bero på att dessa 

sjuksköterskor har fått utbildning i hur de ska bemöta patienterna eller att 

sjuksköterskor som söker arbete inom cancersjukvård har ett mer personcentrerat 

förhållningssätt.  Resultatet kan överföras till och användas i vårdandet av kvinnor 

med bröstcancer. De negativa och positiva erfarenheterna som framkommit ger 

lärdom om hur sjuksköterskorna och deras bemötande bör vara i mötet med 

kvinnorna. Denna lärdom kan möjliggöra att de negativa erfarenheterna minskas.  

 

8.2 Metoddiskussion 

På grund av otillräcklig forskning inom ett och samma land var det nödvändigt att 

använda artiklar från fler länder. Studier från flera olika länder breddar även 

perspektivet. De 15 artiklar som togs fram var från olika länder och gav ett 

samstämmigt resultat trots att historia, samhällsstruktur, utbildning, ekonomi, miljö, 

kultur, befolkningens sammansättning och att hälso- och sjukvård kan skilja sig 

världen över. Det är en styrka att många kvinnor från olika länder, sjukhus, åldrar 

och stadier i bröstcancer har uttryckt liknande åsikter och erfarenheter vilket ger ett 

tillförlitligt resultat. Resultatet kan användas för att utveckla sjuksköterskans möte 

med patienten samt för att sjuksköterskan själv ska kunna utvecklas. I 

litteraturöversikten saknas fakta om hur utbildning skiljer sig mellan sjuksköterskor 

som vårdar kvinnor med bröstcancer, vilket anses vara en svaghet. Kunskap om 

sjuksköterskors olika utbildning skulle resultera i att ytterligare en tillförlitlig slutsats 

hade kunnat dras angående bakgrunden till sjuksköterskornas vård och bemötande. 

 

Sökingen av artiklarna begränsades till att de skulle vara publicerade inom de 10 

senaste åren. Detta med anledningen att få ett så aktuellt och giltigt forskningsresultat 
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som möjligt. Om publiceringsår inte varit begränsat kunde fler relevanta artiklar ha 

hittats, men eftersom forskning inom omvårdnad ständigt utvecklas och förnyas 

skulle resultatet då ha grundats på gamla studier och möjligen inte stämma överens 

med hur verksamheten inom vården ser ut idag.   

 

Ytterligare två begränsningar som gjordes var val av språk då enbart artiklar 

publicerade på engelska söktes samt att artiklarna skulle vara etiskt godkända. 

Kvalitativ metod har använts i samtliga artiklar. Denna metod var relevant för att 

besvara syftet som består av erfarenheter från kvinnor med bröstcancer. Med en 

kvantitativ metod hade syftet förändrats till exempelvis att undersöka om kvinnor 

med bröstcancer är nöjda med sjuksköterskor och deras bemötande, då kvantitativ 

metod undersöker statistik. Den valda metoden är relevant till syftet att undersöka 

erfarenheter då statistik inte kan besvara det syftet.  Den valda metoden och 

inklusionskriterierna var därför relevanta för litteraturöversiktens trovärdighet. 

 

8.3 Litteraturöversiktens kliniska betydelse för vården och samhället  

Denna litteraturöversikt belyser kvinnors erfarenheter av sjuksköterskors 

bemötande i vårdandet av deras bröstcancer. Dessa erfarenheter understryker 

vikten av sjuksköterskornas information, bemötande och stöd under kvinnornas 

sjukdomstid. Denna litteraturöversikt är relevant för sjuksköterskeyrket då den kan 

användas som ett redskap under till exempel arbetsplatsträffar för sjuksköterskor 

som i arbetet möter kvinnor med bröstcancer. Detta för att öka förståelsen för 

denna patientgrupp samt att sjuksköterskor blir uppmärksammade på betydelsen av 

sina insatser och sitt bemötande. Att sjuksköterskor blir medvetna och förstår 

betydelsen av sitt bemötande till kvinnor med bröstcancer kan leda till att 

patientgruppen snabbare uppnår hälsa med sjuksköterskans hjälp. Ett 

personcentrerat bemötande anses vara till hjälp i den mentala biten av 

tillfrisknandet för kvinnorna, vilket kan leda till att de snabbare klarar av att 

hantera den sociala vardagen med familj och umgänge vilket även kan leda till att 

de tidigare orkar återgå till arbetet.  Ämnet bör studeras vidare genom att 

undersöka vad som karaktäriserar dessa sjuksköterskor och vilken typ av 

utbildning och förhållningssätt sjuksköterskorna som utför denna personcentrerade 

vård innehar.  
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8.4 Slutsats 

Kvinnornas erfarenheter av sjuksköterskors bemötande är främst positiva och till 

viss del negativa. Sjuksköterskorna visade sig ha en betydande och viktig roll för 

kvinnor med bröstcancer. Sjuksköterskornas bemötande stämmer överens med 

personcentrerad vård som innebär att sjuksköterskorna respektfullt ska bemöta sin 

patient som en enskild individ. I denna litteraturöversikt efterföljde 

sjuksköterskorna i stor utsträckning hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 

1982:763) som bygger på att respektfullt vårda människor utifrån deras lika värde 

och enskilda värdighet. Sjuksköterskorna spelar en central roll i mötet med- och i 

tillfrisknandet av kvinnor med bröstcancer.  
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Bilaga 1. Databassökning  

 
 

 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal utvalda 
artiklar till 
resultat, n=15 

CINAHL ( Breast cancer OR Breast 
neoplasms ) AND relation to 
staff AND nurse AND support 
AND qualitative 

1 1 1 1 
 

PUBMED (Breast cancer OR Breast 
neoplasms) qualitative study 
breast care nurse emotional 

46 10 5 1 
 
 

CINAHL breast cancer AND breast care 
nurse AND treatment AND 
qualitative  

12 10 2 2 
 
 

CINAHL Experiences AND of 
Staff AND 
Breast cancer  

31 17 5 1 
 

PUBMED breast cancer quality of life 
staff 

73 50 5 1 

PUBMED breast cancer AND 
communication AND 
experiences AND needs 

37 20 6 1 
 
 

PUBMED (breast cancer OR breast 
neoplasms) Nurse-Patient 
Relations nursing psychology 
Oncology Nursing 

50 50 4 1 

PUBMED breast cancer breast care nurse 
health supporting 

32 20 3 1 

PUBMED (breast cancer OR breast 
neoplasms) treatment needs 
qualitative information 
experiences 

32 15 3 1 
 

PUBMED (Breast cancer OR Breast 
neoplasms) women qualitative 
nursing care relations 

46 20 2 2  

PUBMED breast cancer nursing care 
emotional needs informational 
needs 

19 19 3 1 

PUBMED (breast cancer OR breast 
neoplasms) communication 
breast care nurse support 

105 20 10 1 

PUBMED Breast cancer support women 
treatment nurse qualitative 

95 20 3 1 



 

 
 

 
Bilaga 2. Granskningsmall för kvalitetsbedömning  
 

 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    



 

 
 

Bilaga 3. Resultattabell 
Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgra
d 

Abt-Sack, A., 
Prestelo-Perez, 
L., Rodroguez-
Martin, B., 
Cuellar, L., 
Algara-Lopéz, 
M., Gonzáles-
Hernández, N. 
& Serrano- 
Aguilar, P. 
   
2015 
  
Spanien  

“Breast cancer 
patients’ 
narrative 
experiences 
about 
communication 
during the 
oncology care 
process: a 
qualitative study” 

Att analysera 
bröstcancerdrabbade 
patienters uppfattning 
av information och 
kommunikation i 
onkologisk vård.  

Kvalitativ  
  
Semi-strukturerade 
intervjuer under en 
till tre timmar som 
antingen spelades 
in som ljudfil eller 
filmades.  

n=41 
Bröstcancerpat
ienter (en man 
och 40 
kvinnor)  

Patienterna ansåg att de uppgifter som 
lämnats av vårdteamet var lämpliga när 
det åtföljdes av mänsklig beröring, 
social- och kommunikativ kompetens.  
 
I vissa fall ansågs informationen som 
delvis heterogen och ibland 
motsägelsefull, vilket avslöjade en 
bristande kontinuitet.  
 
 
 

Hög 

Admi, H., 
Zohar, H. & 
Rudner, Y. 
 
2011 
 
Israel 

”Lighthouse in 
the dark”: A 
qualitative study 
of the role of 
breast care nurse 
specialists in 
Israel 

Att få en inblick i 
sjuksköterskors roll 
specialiserade på 
bröstcancer genom en 
analys av tackbrev 
skrivna av kvinnor med 
bröstcancer.  

Kvalitativ 
 
Tackbrev från 
kvinnor med 
bröstcancer och 
deras anhöriga 
skrivna till 
bröstcancersjukskö
terskor samt 
intervjuer utgående 
från tackbrevens 
resultat.  

n=128  (113 
kvinnor med 
bröstcancer 
vilka skrev ett 
eller flera brev, 
tre brev från 
anhöriga, ett 
brev från en 
vän samt tre 
intervjuer med 
bröstcancerdra
bbade kvinnor  

Resultatet visade tre aspekter av rollen 
som specialistsjuksköterska inom 
bröstcancer. Dessa tre aspekter 
benämns som behjälplig, emotionell 
och kognitiv. 

Medel 
 

Beaver, K., 
Williamson, S. & 
Chalmers, K.  
 
2010 
 
England 

“Thelephone 
follow-up after 
treatment for 
breast cancer: 
view and 
experiences of 
patients and 
specialist breast 
cancer nurses” 

Att utforska patienters 
och 
specialistsjuksköterskors 
synpunkter av 
telefonuppföljande 
behandling inom 
bröstcancervård.  
 

Kvalitativ 
 
Två målgrupper 
med individuella 
intervjuer och 
frågeställningar 
beroende på 
patientintervju 
eller 
sköterskeintervju. 
Patientintervjuerna 
varade i 30-60 min 
medan 
sköterskornas 
intervjuades varade 
i 60-90min.  

n=32 (28 
patienter och 
fyra 
specialistsjuksk
öterskor) 

Telefonuppföljning var bekvämt för 
patienterna då kontinuitet i vården 
skapades. 
 
Telefonuppföljningen uppfattades som 
en mer "normal" aktivitet än att delta i 
sjukhusbesök. 
 
Ett strukturerat tillvägagångssätt var 
uppskattat av patienterna då det gav 
känsla av förtroende för att alla frågor 
hade ställts och att inga fel begåtts.  
 
Specialistsjuksköterskor betonade 
hög kompetens som krävs för att 
genomföra telefonuppföljning.  

Hög  
 

Brennan, M-E., 
Butow, P., 
Marvem, M., 
Spillane, A-J. & 
Boyle, F-M. 
 
2011 
 
Australien 

Survivorship care 
after breast 
cancer treatment 
– Experiences 
and preferences 
of Australian 
women 

Vad kvinnor som 
överlevt bröstcancer har 
för erfarenheter av 
eftervård i Australien 
samt preferenser och 
attityder av långtidsvård 
inklusive användning av 
vårdplaner och 
medverkan av 
allmänläkare och 
sjuksköterskor. 
 

Kvalitativ 
 
Semi-strukturerade 
telefonintervjuer 
som spelades in 
som ljudfiler. 
Intervjuerna ägde 
rum under två 
veckor och 
medellängden/ 
intervju var 34 
minuter. 

n=20 kvinnor 
relaterade till 
bröstcancervår
d.  

Kvinnorna rapporterade en hög 
tillfredsställesegrad av sin  nuvarande 
vård. Deltagarna beskrev en starkt tillit 
till sin specialistläkare. Kvinnorna 
önskade bättre hantering av 
klimakteriebesvär och psykologiskt 
stöd.  
 
  

Hög 
 



 

 
 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgra
d 

Dawe, D-E., 
Bennett, L-R., 
Kearney, A. & 
Westera, D. 
 
2014 
 
Kanada 

Emotional and 
informational 
needs of women 
experiencing 
outpatient 
surgery for 
breast cancer 

Syftet är att redovisa  
informations- och 
känslomässiga behov 
hos kvinnor med 
bröstcancer som 
befinner sig i 
öppenvården.  
 

Kvalitativ 
 
Semi-strukturerade 
telefonintervjuer 
samt 
personintervjuer. 
Intervjuerna tog 
max en timme och 
spelades in som 
ljudfil. Öppna 
frågor ställdes som 
transkriberades 
ordagrant.  

n= 19 kvinnor 
som opererats 
för 
bröstcancer.  

Studien resulterade i att kvinnorna 
ansåg sig behöva känslomässigt och 
informativt stöd både före och 
omedelbart efter operationen, också 
känslomässigt och informativt stöd för 
att tillfriskna i hemmet. 
   
Totalt sett var kvinnorna 
nöjda med sina erfarenheter av 
operationen för bröstcancer i 
öppenvården 
 
Vidare fanns flera aspekter som 
förtjänar större uppmärksamhet, 
såsom mängden och tidpunkten för 
informationstillfället 
samt behovet av stöd, omvårdnad och 
uppföljning.  

Hög 
 

Drageset, S., 
Lindstrom, T-C., 
Giske, T & 
Underlid, K.  
 
(2011) 
 
Norge 

"The support I n
eed": women's ex
periences of soci
al support 
after having recei
ved breast cancer 
diagnosis and 
awaiting surgery. 
 

Att beskriva kvinnors 
erfarenheter av socialt 
stöd under perioden 
från bröstcancerdiagnos 
och i väntan på 
kirurgi 
 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer som 
pågick under 50-
120 minuter. 
Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades 
ordagrant.  

n=21 kvinnor 
med 
nydiagnostisera
d bröstcancer 

Att veta att både familj och 
vårdpersonal fanns tillgängliga, visade 
omsorg och gav en känsla av trygghet. 
Socialt stöd gav styrka, men alltför 
mycket upplevdes som svårt och 
skrämmande. Kvinnorna behöver en 
balans mellan avstånd och närhet till 
sociala nätverk.   
 

Hög 

Eley, R-M., 
Rogers-Clark, C. 
& 
Murray, K. 
 
2008 
 
Australien 

The value of a 
Breast Care 
Nurse in 
supporting rural 
and remote 
cancer patients in 
Queensland 

Att utvärdera den 
stödjande rollen som 
sjuksköterskan inom 
bröstcancervård i 
Queensland har för 
kvinnor med 
bröstcancer.  

Kvalitativ 
 
Utvärderingen 
genomfördes 
genom en mätning 
med hjälp av två 
olika enkäter. En 
enkät utvecklad  
för telefonintervju 
med patienterna 
och en utvecklad 
för mailkontakt till 
sjukhuset..  

n= 51 kvinnor 
med 
bröstcancerdia
gnos 

Det fanns en enighet bland deltagarna 
att tidpunkten för kontakt, 
lättillgänglighet, uppgifter som lämnats, 
och stöd som erbjuds var mycket 
värdefullt. Det gjorde deras behandling 
och återhämtning lättare. 
 
De flesta deltagarna skulle 
rekommendera sjukhus med en 
sjuksköterska specialiserad inom 
bröstcancervård till sina vänner.  

Medel 
 

Halkett, G., 
Arbon, P., 
Scutter, S. & 
Borg, M. 
 
2006 
 
Australien 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Att utforska patienters 
perspektiv av 
sjuksköterskans roll 
inom bröstcancervård.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ 
 
Djupgående 
intervjuer som 
spelades in som 
ljudfil och 
transkriberades 
ordagrant.  
 
 
 
 
 
 
 
 

n= 18 kvinnor 
som avslutat 
sin behandling 
för tidig 
bröstcancerdia
gnos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patienterna betonade upprepade 
gånger betydelsen och vikten av 
sjuksköterskans roll genom deras 
upplevelse av bröstcancervård.   
 
Det stöd som sjuksköterskan gav som 
ansågs viktigast för patienterna var 
kommunikation, rapportering, 
uppmärksammande av behov, 
tillgänglighet, praktiskt information och 
stöd.  
 
 
 
 
 

Hög  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgra
d 

Kadmon, I., 
Halag, H., 
Dinur, I., 
Katz, A., 
Zohar, H., 
Damari, M., 
Cohen, M., 
Levin, E. & 
Kislev, L. 
 
2015 
 
Israel 

Perceptions of 
Israeli women 
with breast 
cancer regarding 
the role of the 
breast care nurse 
throughout all 
stages of 
treatment: A 
multi-center 
study 

Att undersöka 
sjuksköterskans roll för 
Israeliska kvinnor med 
bröstcancer I alla 
stadier, från diagnos till 
behandling och 
uppföljning.  

Kvalitativ & 
Kvantitativ  
 
Datainsamlingen 
utfördes på sju 
olika institutioner 
baserade på två 
enkäter, som 
innehöll både 
stängda och öppna 
frågor, som 
undersökte olika 
aspekter av vården 
och rollen som 
sjuksköterskan har 
inom 
bröstcancervården. 
 
 

n= 321 
kvinnor med 
bröstcancer  

Kvinnorna rapporterade att de i de 
flesta områden uppfattade 
sjuksköterskans totala bidrag som högt.  
53 % av kvinnorna fick information av 
sjuksköterskan själv I 61,3% av fallen, 
var den första kontakten med 
sjuksköterskan vid tidpunkten för 
diagnos.  
 
I de kvalitativa 
undersökningsresultaten beskriver 
kvinnorna bland annat att 
sjuksköterskan gav ett bra stöd, att 
sköterkan lyssnade , försökte förstå, 
samt var empatisk.  

Hög 
 

Lafferty, J., 
Rankin, F., 
Duffy, C., 
Kearney, P., 
Doherty, E., 
McMenamin, M. 
& Coates, V.  
 
2011 
 
Irland 

“Continuity of 
care for women 
with breast 
cancer: A survey 
of the views and 
experiences of 
patients, careers 
and health care 
professionals” 

Att utforska begreppet 
kontinuitet i vården 
utifrån kvinnor som 
diagnostiseras med 
bröstcancer samt deras 
vårdare och 
sjukvårdspersonal.  
 
Att utforska faktiska 
erfarenheter bland dessa 
tre grupper i samband 
med kontinuitet i 
vården. 

Kvalitativ 
 
Åtta 
fokusgruppsintervj
uer innehållande 
kvinnor som 
diagnostiserats 
med bröstcancer.  
 
Sjukvårdspersonale
n svarade på 
strukturerade 
frågeformulär.  

n= 124 (47 
kvinnor med 
bröstcancer, 33 
vårdare samt 
44 
sjukvårdsperso
nal) 

Enligt patienterna innebär kontinuitet 
av vården ett förhållande mellan 
sjukvårdspersonalen och patienten. Det 
är inte bara en uppföljning utan de 
anser att relationen bygger på 
förtroende, lojalitet och beständighet.  
 
Kvinnornas uppfattning är att 
vårdgivaren känner till deras historia 
och att de är överens om hur deras 
framtida vård ser ut.  
 
Kontinuitet av vård rapporterades 
uppnådd för majoriteten av de 
svarande i alla tre undersökningar.  

Hög 
 

Larsson, J., 
Sandelin, K. & 
Forsberg, C.  
 
2010 
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Health-Related 
Quality of Life 
and Healthcare 
Experiences   in 
Breast Cancer 
Patients in a 
Study of Swedish 
Women 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att studera 
hälsorelaterad 
livskvalitet och 
tillfredsställelse av 
sjukhusvistelse.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ och 
Kvantitativ 
Patienterna 
svarade på en 
specifik enkät både 
pre- och 
postoperativt samt 
6 månader efter 
operation. 
Frågorna kunde 
besvaras utifrån 
fyra alternativ och 
även öppna frågor 
ställdes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

n= 85 kvinnor 
med 
bröstcancer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvinnorna som drabbats av brötcancer 
upplevde en förbättrad hälsa över tid 
men de upplevde sämre livskvalitet 
direkt efter operationen.  
 
Patienterna var mycket nöjda med den 
behandling och den vård de fått. Tre av 
4 kvinnor ansåg att vårdpersonalen 
hade både ett omtänksamt, noggrant 
och plikttroget arbetssätt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hög 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Författare 
År 
Land 

Titel 
 

Syfte 
 
 

Design 
 
Metod 
 
  

Deltagare 
 
 

Resultat 
.  

Kvalitetsgra
d 

McCaughan, E. 
& McScorley, O. 
 
2007 
 
Irland 

”Consumers' and 
professionals' 
perceptions of 
a breast cancer re
view clinic.” 
 

Att undersöka 
vårdbehoven hos 
kvinnor som deltar i 
konsultledda 
bedömningar på 
bröstcancerklinik från 
deras perspektiv, hur 
vårdbehoven uppfylls, 
och vårdpersonalens 
uppfattningar om hur 
vården kan ges mer 
effektivt och 
ändamålsenligt. 

Kvalitativ 
 
Innan intervjuerna 
ägde rum 
observerades sju 
läkarbedömningar 
till kvinnor med 
bröstcancer.  
 
Kvinnorna 
intervjuades enligt 
semi- struktur som 
spelades in samt 
enskilda intervjuer 
med 
sjukvårdspersonal. 

n= 34 (21 
kvinnor med 
bröstcancer, 
fyra 
sjuksköterskor 
från 
öppenvården, 
tre 
sjuksköterskor 
som arbetar 
med 
bröstcancerpati
enter, fyra 
onkologer samt 
tre operatörer) 

Kvinnorna har fortfarande farhågor för 
återfall och ett behov av trygghet. 
Kvinnorna ansåg att deras behov i 
allmänhet var uppfyllda, dock upplevde 
de sina psykosociala behov som 
otillfredsställda. 
 
Sjuksköterskan sågs av kvinnorna som 
en potentiell källa till stöd.   
 
Läkarna och sjuksköterskorna 
upplevde att kvinnornas behov 
behövde ses över och att 
sjuksköterskorna är mest lämpliga att 
leverera en holistisk och effektiv vård. 

Medel 
 

Pedersen, A-E., 
Hack, T-F., 
McClement, S-E. 
& Taylor- 
Brown, J.  
2014 
 
Kanada 

An Exploration 
of the Patient 
Navigator Role: 
Perspectives of 
Younger Women 
With Breast 
Cancer 

Att beskriva rollen av 
onkologipatientens 
navigator från 
erfarenheter och 
beskrivningar av yngre 
kvinnor med 
bröstcancer. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer som 
spelades in. 
Uppgifterna 
transkriberades 
och fördelades 
kodade I fyra 
kategorier.  

n= 12 kvinnor 
diagnostiserade 
med 
bröstcancer 
under de 
senaste tre 
åren. Alla 
kvinnor var 
yngre än 50 år.  

Onkologipatientens navigator ansågs 
ingå i två aspekter: "processuella 
aspekter” och "personliga egenskaper”. 
 
Patienterna beskrev navigatorn som ett 
praktiskt stöd under sin tid med 
bröstcancer. Det viktigaste var att få en 
empatisk navigator som känner till 
bröstcancer och förstår den medicinska 
sidan av bröstcancer. 

Hög 
 

Pieters, H-C., 
Heilemann, M-
V., 
Grant, M. & 
Maly, R-C. 
 
2011 
 
USA 

Older women´s 
reflections on 
accessing care 
across their 
breast cancer 
trajectory: 
Navigating 
beyond the triple 
barriers 

Att beskriva 
bröstcancerdrabbade 
äldre kvinnors 
erfarenheter av  hinder 
under sin 
prediagnostiska period 
samt under hela 
diagnosen och 
behandlingen.  

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
enskilda intervjuer 
som spelades in 
och 
transkriberades.  

n= 18 kvinnor 
I åldrarna 70 år 
och äldre som 
nyligen avslutat 
sin behandling 
av bröstcancer. 

Tre sammankopplade, åldersrelaterade 
hinder beskrevs av kvinnorna under 
hela deras cancerperiod, vilka var: för 
lite kunskap, samtidiga sjukdomar samt 
flera möten med vårdgivare.  
 
 Kvinnorna beskrev hur tjänster av en 
onkologisjuksköterska underlättat deras 
framsteg.  

Medel 

Thomsen, D-K., 
Pedersen, A-F,. 
Johansen, M-B., 
Jensen, A-B. & 
Zachariae, R.  
 
2009 
 
Danmark  

Breast cancer 
patients 
narratives about 
positive and 
negative 
communication 
experiences 
 

Att använda patienters 
berättelser och minnen 
av positiva och negativa 
behandlingserfarenheter 
för att få kunskap om 
positiva och negativa 
aspekter av 
sjukvårdspersonalens 
kommunikation med 
patienten.  
 

Kvalitativ 
 
Deltagarna 
återberättade i 10 
minuter om 
erfarenheter från 
behandling. Teman 
togs fram utifrån 
kategorier från 
tidigare forskning 
och samtidigt från 
känslan av nya 
utläggningar och 
kategorier. 

n= 15 
bröstcancerdra
bbade kvinnor 
tre månader 
efter att ha 
avslutat 
avancerad 
behandling.  

Positiva och negativa 
kommunikationsrelaterade erfarenheter 
rapporterades från ett brett spektrum 
av behandlingssituationer.  
 
Två teman framkom: Informationen 
ska ges professionellt samt att vårdare 
ska möta känslomässiga behov.  
 
Analysen tyder på att lämplig 
information kan ha flera funktioner, 
som att återupprätta patientens framtid 
och minska värsta tänkbara fantasier.  
 
Mötet av känslomässiga behov 
rapporterades sällan som negativa utan 
beskrevs utifrån sjukvårdspersonalens 
beteende. 

Hög 
 

 


