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Sammanfattning 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor idag. 2015 

diagnostiserades 9 444 kvinnor i Sverige varav 1 431 rapporterades avlidit till följd av 

sjukdomen. Många kvinnor kan i samband med diagnosen uppleva starka känslor som 

påverkar deras liv negativt. Det är därför viktigt att sjuksköterskan tillgodoser kvinnans behov 

genom stöttning och omvårdnad före, under och efter behandling. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av omvårdnadsåtgärder vid 

bröstcancer. 

Metod: För att svara på uppsatsens syfte så genomfördes en litteraturstudie med systematisk 

sökning i databaserna; Cinahl, MEDLINE och PsycINFO. Artiklarnas kvalité bedömdes med 

hjälp av en granskningsmall. En induktiv analys användes för att bearbeta artiklarna. 

Resultat: Två huvudkategorier skapades och användes för att redovisa resultatet: 

information och stöd. Många kvinnor beskrev att stödet från hälso-och sjukvårdspersonalen 

innefattande sjuksköterskan, inte uppnådde de förväntningar som fanns. Informationen från 

vårdpersonal ansågs inte vara tillräcklig, vilket orsakade negativa känslor hos kvinnorna. 

Flertalet kvinnor beskrev att det upplevdes värdefullt att ha en specialssjuksköterska inom 

onkologi som kontaktperson att alltid höra av sig till. Ett abrupt avslut i kontakten med hälso- 

och sjukvården efter avslutad behandling beskrevs påverka personernas psykiska välmående 

negativt. Några kvinnor beskrev att telefonuppföljning efter avslutad behandling upplevdes 

positivt.  

Slutsats: Omvårdnaden hos kvinnor med bröstcancer anses vara bristande och upplevs inte 

nå upp till kvinnornas behov och förväntningar. Sjuksköterskan har huvudansvaret för 

omvårdnaden och fungerar som kontaktperson. Onkologi-specialiserade sjuksköterskor har 

påvisats vara en viktig resurs för kvinnorna. 

Nyckelord: Bröstcancer, omvårdnad, erfarenhet, personcentrerad vård, sjuksköterska och 

patient. 
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1.Inledning  

Bröstcancer är idag den vanligast förekommande cancerformen hos kvinnor. Bröstcancer 

drabbar även män men inte i samma utsträckning. Intresset hos oss som blivande 

sjuksköterskor väcktes efter möten med kvinnor som drabbats av bröstcancer, både privat och 

som hälso-sjukvårdspersonal. Att diagnostiseras med bröstcancer beskrevs som en våg av 

känslor och en kamp både fysiskt och psykiskt under hela förloppet och resten av livet. För att 

kunna hjälpa samt stötta kvinnor på bästa möjliga sätt tror författarna att ökad kunskap och 

förståelse för kvinnornas behov är viktigt. Därför ses ett behov av vidare forskning inom 

området.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Historisk utveckling och incidens 
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen kvinnor drabbas av och varje år diagnostiseras 

ungefär 8 000 kvinnor i Sverige (Regionalt cancercentrum i samverkan, 2019 c). Enligt 

Socialstyrelsen (2015) rapporterades endast 62 bröstcancerdiagnoser bland män i Sverige. 

Cancerregistret är ett hälsodataregister av Socialstyrelsen med syfte att kartlägga olika 

cancersjukdomars förekomst samt förändring över tid (Regionalt cancercentrum i samverkan, 

2019 b).  Historiskt sett har det skett en ökning i antalet bröstcancerdiagnoser. Mellan1960-

talet och år 2005 ökade antalet diagnoser från ungefär 2 000 till 6 962 per år i Sverige (Bergh 

och Emdin, 2008). Vidare skriver författarna att dödsfallen i bröstcancer år 1960 var ca 1 200 

och år 2008 uppskattades dödsfallen ökat till ungefär 1 600. År 2015 diagnostiserades 9 444 

kvinnor, varav 1 431 rapporterades ha avlidit till följd av sjukdomen Globalt sett drabbades 

ungefär 4,1 miljoner människor av bröstcancer 2015, år 1960 var denna siffra 641 000 

(Regionalt cancercentrum i samverkan, 2019 c).  

Idag har 5-årsöverlevnaden i bröstcancer i Sverige ökat till 90%, detta tyder på att framsteg 

har gjorts inom bröstcancerbehandling under de senaste åren. Tidig diagnostik genom 

screening, specialiserad kirurgi samt onkologisk behandling beskrivs vara möjliga faktorer till 

denna förbättring (Regionalt cancercentrum i samverkan, 2019 a).  

 

2.2 Bröstcancer 

2.2.1 Cancerns spridning 

Det finns flera typer av bröstcancer som har olika benämningar beroende på var cancern har 

sitt ursprung. Det finns en duktal typ och en lobulär typ där den duktala cancern är den 

vanligaste. Cancern kan sprida sig och växa i omkringliggande vävnad eller vara lokalt 

begränsad. Det finns tre olika benämningar på cancern som ger information om hur tillväxten 

har skett. Cancer in situ innebär att tumören växer i körtelgången och att den inte har spridit 

sig. Invasiv cancer innebär att tumören spridit sig till omkringliggande vävnad (Ericson & 

Ericson, 2012). Metastasering vid bröstcancer innebär att tumören spridit sig bortom bröstet, 

bröstväggen och omkringliggande lymfkörtlar. De vanligaste spridningarna vid bröstcancer är 
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metastasering till ben, hjärna, lymfkörtlar, lungorna, levern och bröstväggen (Morrow, 

Burstein & Harris, 2015). 

 

2.2.2 Riskfaktorer och symtom 

Det finns ett flertal olika riskfaktorer som påverkar sannolikheten att drabbas av bröstcancer, 

bland annat genetiska faktorer och livsstil. Riskfaktorer inom livsstil kan exempelvis vara p-

pilleranvändning, övervikt, rökning och hög alkoholkonsumtion. En anledning till 

förekomsten av bröstcancer hos kvinnor kan även bero på individernas genetik, vilket innebär 

att risken för bröstcancer ökar bland systrar, mödrar och andra släktingar. Utöver ovan 

nämnda riskfaktorer, kan kvinnor med tidig menarche, graviditet sent i livet samt sen 

menopaus inneha en högre risk att drabbas av bröstcancer (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Cancerformens vanligaste symtom som uppstår är en knöl i bröstet som oftast påträffas i övre 

och yttre delen av bröstet där det finns mycket körtelvävnad. Andra symtom kan vara 

indragning av huden eller hudförändringar av bröstet (Bergh & Emdin, 2012). Ericson och 

Ericson (2012) påvisar att förändrad storlek och struktur samt smärta i bröstet kan vara andra 

tecken och symtom vid bröstcancer. 

 

 

2.2.3 Diagnostik och behandling 

Vid symtom av bröstcancer ska kvinnan genomgå en trippeldiagnostik som innebär att 

utredningen genomförs på tre olika sätt; klinisk undersökning, mammografi samt biopsi. Vid 

den kliniska undersökningen sker en genomgång av varje lymfkörtelstation genom inspektion 

och palpation. Mammografi innebär att brösten röntgas för att bedöma förändringarnas storlek 

och placering (Frisell, Fornander & Ekedahl, 2017). Vid biopsi tas ett vävnadsprov från 

bröstet som analyseras patologiskt för att kunna fastställa diagnos (Ericson & Ericson, 2012). 

Behandlingen för in situ och invasiv bröstcancer ser ungefär lika ut. Upptäckta tumörer i 

bröstet som är av typen in situ har generellt sett en god prognos om behandling ges (Kennedy, 

Harcourt & Rumsey, 2011). Kirurgi har varit den främsta behandlingsmetoden för bröstcancer 

under de senaste 100 åren och kvarstår fortfarande som bas för behandling. Fram till 1960-

talet genomfördes främst Halsteds radikala mastektomi. Radikal mastektomi innebär att hela 

bröstet tas bort. Under 1960 - 1970-talet genomfördes istället en modifierad radikal operation, 

vilket innebar att bröstkörteln togs bort tillsammans med utrymning av kringliggande 

lymfkörtlar. Ett hänsynstagande förhållningssätt av patientens önskemål erhålls vid 

avgörandet av hur stor del av bröstet som avlägsnas vid mastektomi. Utöver patientens 

önskemål är tumörens storlek, placering i bröstet samt bröstets egen storlek även avgörande 

faktorer (Järhult, Offenbartl, 2013). Förutom kirurgi finns det adjuvant behandling vilket 

innebär kompletterande behandling efter kirurgi. Adjuvant behandling innefattar bland annat; 

strålbehandling, endokrin behandling samt cytostatikabehandling. Patienter som genomgått 

bröstbevarande kirurgi, där endast en del av bröstet tas bort, rekommenderas vanligtvis 

strålbehandling för att förhindra återfall i sjukdomen. Antiöstrogen ges till patienter där 

tumören innehåller östrogenreceptorer som en postoperativ behandling för att förhindra 

cellernas tillväxt (Järhult, Offenbartl, 2013). 

 

2.2.4 Kvinnors känslor och erfarenheter 

Kvinnor upplevde starka känslomässiga reaktioner t.ex. ilska, förtvivlan och olycka i samband 

med bröstcancer. Flertalet beskrev en känsla av ensamhet och att ingen förstod den osäkerhet 

och de svårigheter kvinnorna tvingades hantera. Reaktionerna uppgavs i studien vara speciellt 
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starka för de kvinnor som upplevde sin bröstcancerdiagnos som ett hot mot deras överlevnad. 

Kvinnor beskrev att olika copingstrategier var av stor vikt för att bibehålla hälsa och för att 

hantera den inre stress vilka kvinnorna tvingades hantera. En del av stresshanteringen under 

behandling och tiden efteråt var att försöka bearbeta de tankar som orsakade emotionell 

obalans. Personer i studien förklarade även att diagnosen bröstcancer påverkade deras 

självuppfattning negativt och ändrade deras syn på livet (Şengün İnan & Üstün, 2016). 

 

2.3.5 Sjuksköterskans omvårdnad 

Omvårdnad beskrevs tidigare som en verksamhet. Idag beskrivs det som ett huvudämne i 

sjuksköterskans utbildning, ett kunskap- och forskningsområde. Omvårdnadsforskningens 

huvuduppdrag är att söka fördjupad förståelse och kunskap om människans hälsa och 

välbefinnande i relation till lidande, sjukdom, födsel och bortgång (Willman, Bahtsevani, 

Nilsson & Sandström, 2016). Sjuksköterskan skiljer sig från annan hälso-och 

sjukvårdspersonal då denna yrkeskategori är delaktig under hela behandlingsprocessen 

(Alburqueque & Soares, 2014). Med hänsyn till patientens individuella behandling samt 

förändringar i det vardagliga livet uppkommer olika behov av stöttning och rådgivning från 

sjuksköterskan (Voigt et. al, 2011; Ferarri et. al, 2018). Sjuksköterskan ansvarar för att guida 

kvinnorna genom behandlingen och informera om dess bi-effekter. Sjuksköterskan svarar 

även på frågor gällande de oklarheter patienterna kan uppleva. Information gällande egenvård 

och patientens möjlighet att själv påverka sin behandling ges även av sjuksköterskan 

(Figueiredo, Gutiérrez & Marques, 2015). 

 

3. Centrala begrepp 
I studien betecknas kvinnor med bröstcancer som patient. Begreppet “patient” används inom 

vårdvetenskapen för att karakterisera en människa som vårdas och betyder ursprungligen den 

lidande människan (Kasén, 2017). Sjuksköterska syftar i denna litteraturstudie till både 

allmänsjuksköterska och onkologisjuksköterska. Enligt Socialstyrelsen (2017) går begreppet 

“sjuksköterska” under termen hälso- och sjukvårdspersonal där definitionen innebär personer 

som arbetar inom sjukvården. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) har begreppet 

personcentrerad vård sitt ursprung i det humanistiska perspektivet och kan beskrivas som en 

god humanistisk omvårdnad. För att kunna hjälpa en annan människa och utföra en god 

omvårdnad är det viktigt att sjukvårdspersonalen har förståelse för individens egen upplevelse 

av situationen.  

 

4. Problemformulering 
Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor och anses vara ett 

globalt hälsoproblem. Enligt tidigare forskning kan diagnosen bröstcancer väcka många starka 

känslor och emotionell obalans vilket medför att kvinnor är i behov av behandling, psykiskt 

stöd och rådgivning från hälso-och sjukvårdspersonal. Krav ställs därför på sjukvården och 

inte minst på sjuksköterskan som har det främsta omvårdnadsansvaret. För att förbättra 

kvinnans upplevelse av omvårdnad före, under och efter behandlingen anses en 

litteraturstudie användbar för att ge utökad kunskap om när och hur omvårdnaden är 

bristande.  

5. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av omvårdnadsåtgärder vid 

bröstcancer. 
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6. Metod 
En litteraturstudie med systematisk sökning genomfördes med syftet att få fram relevanta 

artiklar till studien (Forsberg & Wengström, 2016). 

  

6.1 Sökstrategi 
Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl, PsycINFO och MEDLINE. Utifrån syftet var de 

tänkta svenska sökorden; bröstcancer, omvårdnadsåtgärder och erfarenhet, för att få fram 

korrekta engelska termer översattes orden i Svensk MeSH. Ämnesorden som användes i 

Cinahl och MEDLINE var (MH “Breast neoplasms”), nursing och experience eller (MH 

“perception”). Ämnesorden som användes i PsycINFO var (MH “Breast neoplasms”), nursing 

och experience. Boolesk funktionerna AND och OR användes i sökningen och sökorden som 

inte fanns som ämnesord gjordes som fritextsökning (Forsberg & Wengström, 2016). 

Sökningen avgränsades till artiklar skrivna mellan årtalen 2009 - 2019, på engelska och som 

var peer-reviewed. 

6.2 Urval 
Under urval av artiklar lästes samtliga titlar, abstrakt och studier igenom tillsammans av båda 

författarna där en konstant diskussion fördes sinsemellan. För att hitta relevanta artiklar inom 

omvårdnad som svarade till studiens syfte gjordes valet att studera kvalitativa artiklar. 

Inklusionskriterier var; kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer, 18 år och äldre samt 

omvårdnads-fokuserade studier. Män, barn, medicin och behandlings-fokuserade studier 

exkluderades. Totalt resulterade de tre databaserna i 868 träffar. Varav författarna valde att 

tillsammans läsa 367 titlar från psycINFO, 120 titlar från Cinahl och 140 titlar från 

MEDLINE. Sammanlagt lästes 48 abstracts där titlarna överensstämde med studiens syfte. Av 

48 abstrakt valde författare ut 25 artiklar som ansågs vara omvårdnadsfokuserade och dessa 

lästes därefter noggrant igenom. Trots inklusion och exklusionskriterierna ansågs de 23 

abstrakt som valdes bort i urval 3, inte relevanta på grund av att innehållet bestod till större 

del av medicin än omvårdnad. Av 25 artiklar var nio relevanta för studien. Se bilaga 1. 

6.3 Analys 
För att sammanställa resultatet och få en övergripande helhet skrevs artiklarna ut. Artiklarna 

lästes sedan igenom upprepade gånger för att få en fördjupad förståelse. En induktiv analys 

som innebär att forskarna går från delar till helhet för att bilda en slutsats, användes för att se 

mönster i artiklarna och kunna identifiera återkommande gemensamma nämnare (Kristensson, 

2016).  De återkommande tankarna, känslorna och upplevelserna i artiklarna färgkodades och 

därefter skapades teman (Friberg, 2017). 

6.4 Granskning 
För att noggrant granska artiklarna och avgöra dess kvalité användes Kristenssons (2016) 

granskningsmall av kvalitativa studier. Samtliga utvalda artiklar genomgick granskningen 

som bestod av 13 stycken ja och nej frågor. Det beslutades att värdera kvalitéten av artiklarna 

utifrån en skala där 1 - 6, stycken ja innebar låg kvalité, 7 - 9, stycken ja, var av medelhög 

kvalité och 10 - 13 innebar hög kvalité (Kristensson, 2016). Nio utvalda artiklar granskades, 

varav åtta av dessa bedömdes ha hög kvalité och en av artiklarna var av medelhög kvalité. 

Samtliga nio artiklar ansågs präglas av en tillräckligt hög validitet för att ingå i studien. 

Artiklarna är granskade av en etisk kommité, se bilaga 2. 

6.5 Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetik syftar till de etiska övervägande som görs innan och under ett vetenskapligt 

arbete. Det innefattar förmågan att kunna reflektera kring hur sina egna tankar, handlingar och 

ord värderas. Under examensarbeten som rör människor kan det vara en etisk utmaning att se 
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till att människorna inte skadas, såras eller utnyttjas på något vis (Forsberg & Wengström, 

2016). Enligt Kjellström (2017) kan man som forskare få vägledning i form av olika lagar, 

riktlinjer och konventioner. Vetenskapsrådet (2017) har utgett olika riktlinjer för att 

genomföra en god medicinsk forskning, som eftersträvas i studien. Med det innebär att man 

som forskare ska vara uppmärksam på att studien inte präglas av någon form av fabrikation 

eller stöld av data, metoder, hypoteser, plagiat, eller på något sätt felaktigt återge forsknings 

förloppet (Forsberg & Wengström, 2016). 

7. Resultat 
 

Tabell 1. Översikt av artiklarnas bidrag till respektive kategori 

 

 

Huvudrubrik 

Underrrubrik 

Information 

Bristande 

information 

Information 

När, hur och av 

vem information 

gavs 

Stöd 

Kontinuitet 

Stöd 

Trygghet 

 Stöd 

Otillräckligt 

stöd 

Stöd 

Telefonuppföljning 

Artiklar              

Anardo et al. 

(2015) 
   X         X        X       X                   

Beaver et al. 

(2009) 

         X                       X 

Cruickshank 

& Hume 

(2013) 

                        X               X 

Dawe et al. 

(2014) 

  X              X     

Drageset et 

al. (2016) 

                       X   

Korber et al. 

(2011) 

                                 X           X  

Lafferty et 

al. (2010) 

X              X          X        X          

Matthews & 

Semper 

(2016)  

X                 X                      X           X  

Pedersen et 

al. (2014) 

X           X          X        X           X  
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7.1 Information  
 

7.1.2 Bristande information 

Kvinnor beskrev upplevelser av att ofullständig information gavs av sjuksköterskan gällande 

sjukdomen, behandling, biverkningar och symtom. Informationen ansågs av kvinnorna inte 

vara tillräckligt betryggande som förberedelse inför bland annat behandlingen (Anardo, 

Ezeome, Ofi, Nwaneri, Ogbolu, 2015; Pedersen, Hack, McClement & Taylor-Brown, 2014). 

Kvinnor beskrev känslor såsom osäkerhet och ångest inför framtiden på grund av den 

bristfälliga informationen (Dawe, Bennett, Kearney, Westera, 2014; Matthews & Semper, 

2016). Oro, ilska och frustration beskrev kvinnor att dem upplevde till följd av att 

informationen inte räckte till. Kvinnor upplevde detta som problematisk då det skapade glapp 

i omvårdnaden och kontinuiteten försvann (Lafferty et. al., 2010). 

 

7.1.3 När, hur och av vem information gavs 

Kvinnor beskrev att sjuksköterskan inte gav information gällande eventuella effekter och 

biverkningar innan behandlingen som kvinnorna hade förväntat sig. Denna information gavs 

istället när vissa symtom redan uppkommit (Anarado et. al, 2015; Dawe et. al., 2014). 

Kvinnor beskrev även svårigheter att få svar på frågor, detta bland annat på grund av ovisshet 

gällande till vem frågorna kunde ställas (Pedersen et. al., 2014). Flertalet kvinnor uppgav att 

informationen kom främst från annan hälso-och-sjukvårdspersonal och andra patienter. 

Exempelvis använde läkare sig av medicinska termer som inte kvinnor förstod, 

sjuksköterskans information upplevdes bättre anpassad efter person och tillstånd (Anardo et. 

al., 2015; Matthews & Semper, 2016).  

 

Kvinnor ansåg att det gav sämre förutsättningar för en personcentrerad omvårdnad när de 

upplevde att sjuksköterskan var stressad och då hade svårigheter i att få svar på frågor under 

vårdtiden (Pedersen et. al., 2014). Kvinnor uppgav även att det hade bidragit till en bättre 

upplevelse av omvårdnaden om kontinuerlig information givits från en specialistsjuksköterska 

(Lafferty et. al., 2010; Matthews & Semper, 2016). 

 

7.2 Stöd  

7.2.1 Kontinuitet 

Kvinnorna uppgav att det var en positiv upplevelse att vid varje möte träffa samma 

specialistsjuksköterska. Det beskrevs ge en upplevelse av följsamhet i vården och skapade 

trygghet (Lafferty et. al. 2016). En sjuksköterska som kontaktperson ansågs av kvinnorna vara 

värdefullt. En kontaktperson att höra av sig till under och efter vårdtiden som kände till deras 

historia. Detta skapade ett förtroende i relationen mellan patient och sjuksköterska och ledde 

till en kontinuitet i vården (Anarado et. al, 2015; Beaver, Williamson & Chalmers, 2009; 

Pedersen et. al., 2014).  

7.2.2 Trygghet 

Personcentrerad omvårdnad upplevdes av kvinnorna vara viktigt. Det var av stor betydelse att 

sjukvårdspersonal bidrog med psykisk stöttning samt hade respekt för kvinnans värderingar, 

tro och beslut (Anarado et. al., 2015; Lafferty et. al., 2016). Kvinnorna ansåg att 

specialistsjuksköterskor gav ett bra emotionellt och psykiskt stöd vilket var nyckeln till en god 

omvårdnad (Korber, Padula, Gray, Powell, 2011; Pedersen et. al., 2014).  
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Kvinnor beskrev sjuksköterskans närvaro som en trygghet och genom att bara vara 

tillgängliga gavs ett stort socialt stöd i omvårdnaden (Korber et. al., 2011; Pedersen et. al., 

2014; Lafferty et. al., 2010). Patienterna beskrev även att det var viktigt att vara omgiven av 

familj och vänner under och efter vårdtiden (Lafferty et. al., 2010). Kvinnorna hyllar 

sjuksköterskorna och menade på att de har gett dem en känsla av tröst och försäkran i 

omvårdnaden under deras vårdtid. Sjuksköterskans anpassning av formalitet gav kvinnorna 

utrymme att lindra deras ångest och oro. Kvinnorna ansåg att den rådgivning sjuksköterskorna 

givit var bra och betryggande. Det faktum att denna personalgrupp avsatte tid för att prata och 

svara på frågor visade sig vara viktigt för att få en god upplevelse av omvårdnaden (Drageset 

et. al, 2016; Matthews & Semper, 2016). 

 

7.2.3 Otillräckligt stöd 

Kvinnor beskrev att de upplevde brist i stödet, inte bara till sig själva utan även till partner 

och barn. (Korber et. al., 2011; Pedersen et. al., 2014). Stöd och förberedelse inför kommande 

vård och behandling beskrivs ha varit otillräcklig och nådde inte upp till kvinnornas förväntan 

(Lafferty et. al., 2010). 

Kvinnorna beskrev att gå från behandlingsfasen till återhämtning var en svår omställning. De 

upplevde känslor av att bli försummad av sjuksköterskan när stödet fick ett abrupt slut då de 

ansågs färdigvårdade (Matthews & Sempers, 2016; Cruickshank & Humes 2013). Kvinnor 

uppgav en känsla av tomhet och känslor av att en livlina försvunnit och att de blivit utkastade 

efter avslutad vård (Korber et. al., 2011). Att avsluta det sociala stödet för tidigt med en 

patient kunde leda till psykisk ångest och kvinnor i studien beskrev en känsla av sårbarhet och 

isolering efter det snabba avslutet till hälso- och sjukvårdsteamet (Matthews & Semper, 2016; 

Cruickshank & Humes 2013). 

 

7.2.4 Telefonuppföljning 

 Kvinnorna ansåg att telefonuppföljning gav positiv effekt på deras mående. Det beskrevs hur 

bekvämligheten av att befinna sig i sin hemmiljö gjorde att kvinnorna kände sig mer 

avslappnade. Kvinnorna kunde förbereda sig inför konsultationen med sjuksköterskan 

vetandes att den avsatta tiden var till för att ta upp eventuella frågor. Uppföljningen ansågs 

som en normal aktivitet i jämförelse med uppföljningen på sjukhus, vilket i många fall kunde 

skapa negativa känslor associerade till sjukdomar och ohälsa (Cruickshank & Hume, 2013; 

Beaver et. al., 2009). Kvinnor upplevde saknad av att ha ett ansikte till rösten under 

telefonuppföljning och tryggheten som en fysisk undersökning kunde ge (Beaver et. al., 

2009). 

 

7.3 Resultatsammanfattning 

 Kvinnor beskrev att den information sjuksköterskan bidrog med och när inte nådde upp till de 

förväntningar som fanns. Kvinnor beskrev att ovisshet till vem de kunde vända sig till med 

funderingar ledde till att kvinnorna inte fick deras frågor besvarade. Den bristfälliga 

informationen beskrevs ge upphov till flertalet känslor, till exempel ilska, ångest, oro och 

frustration. Kvinnor beskrev personcentrerad vård som värdefull under vårdtiden. Trots det 

upplevdes stödet från sjuksköterskan vara otillräckligt, både till patienten själv men även till 

kvinnornas närstående. Det beskrevs att stödet fick ett snabbt avslut i samband med att 

https://www-sciencedirect-com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S1462388910001547#!
https://www-sciencedirect-com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S1462388910001547#!
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kvinnorna ansågs vara färdigvårdade, detta skapade negativa känslor. Patienter förklarade att 

de i fasen från behandling till återhämtning upplevde känslor av tomhet, att bli utkastad och 

att en livlina kapas. Specialistsjuksköterskor inom onkologi förklarades vara en tillgång för 

patienter, detta då onkologisjuksköterskor ansågs ge bra emotionell stöttning och bidrog till 

kontinuitet i vården. Sjuksköterskor hyllades av kvinnor och beskrevs vara ett stort stöd i 

omvårdnaden under vårdtiden. Patienter beskrev det värdefullt att få en sjuksköterska som 

kontaktperson att alltid kunna höra av sig till med frågor och funderingar. Telefonuppföljning 

med sjuksköterskan ansågs av kvinnorna vara bekvämt och ge positiv effekt på deras mående. 

 

 

8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 
 

I denna litteraturstudie med systematisk sökning (Forsberg och Wengström, 2016) har 

kvinnornas beskrivning av den omvårdnad de fått givit författarna en övergripande kunskap 

om tidigare forskning.  

 

Innan påbörjad litteraturstudie med systematisk sökning, diskuterar författarna ämnet och 

eventuella förförståelse kring området med syftet att under hela arbetsgången ha en 

objektivitet i åtanke. Henricson (2017) menar att detta ökar studiens trovärdighet och minskar 

risken att påverka resultatet. För att studien ska vara etiskt försvarbar menar Kjellström 

(2017) på att artiklarna ska fått ett godkännande av en etisk kommité, där kommitén haft ett 

noggrant etiskt övervägande i åtanke. 

 

Litteratursökningen genomfördes i tre olika databaser, Cinahl, MEDLINE och PsycINFO, 

Kristensson (2016) menar på att genom att använda sig av flera olika databaser ökar antalet 

sökträffar och ökar chansen att få fram relevanta artiklar som svarar till syftet. Cinahl är en 

databas som innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar som är specialiserade på 

omvårdnadsforskning. I den breda databasen PsycINFO innefattar bland annat vetenskapliga 

tidskriftsartiklar samt forskningsrapporter, som berör områdena omvårdnad och psykologisk 

forskning inom medicin (Forsberg & Wengström, 2013). MEDLINE är en databas där man 

hittar cirka 95 procent av den medicinska litteraturen medräknat omvårdnadstidskrifter. 

MEDLINE uppdateras dagligen och innefattar vetenskapliga artiklar inom bland annat 

omvårdnad, medicin och hälso- och sjukvårdsadministration (Willman et al., 2006). 

Sökningarna gjordes med ämnesord som framkommit genom databasernas ämnesordlistor och 

översattes i SvenskMESH. Sökorden som användes var (MH” Breast neoplasms”), nursing 

och experience eller (MH “perception”). Enligt Henricson, 2017 ökar antal träffar genom att 

fritextsöka de sökord som inte fanns som ämnesord. I databaserna Cinahl och MEDLINE 

lades sökordet perception till för att öka sökträffar.  

 

Sökningen genomfördes med tidsintervallet 2009 och framåt för att på så sätt hålla artiklarna 

relevanta (Kristensson, 2016). Genom att korta ner tidsintervallet kunde relevansen för 

studien öka. Författarna menar på att vården är i en konstant utveckling där tio år kan anses 

vara en lång tid. Då sökträffarna begränsades valde författarna att genomföra sökningen med 

tio års tidsintervall.  

För att artiklarna skulle vara relevanta till syftet, användes inklusionskriterier; Kvinnor som 

diagnostiserats med bröstcancer, 18 år och äldre och omvårdnads-fokuserade artiklar, 

Forsberg och Wengström (2015) menar på att genom att använda sig av inklusionskriterier i 
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en litteraturöversikt får man fram mer specifika artiklar. Enligt Billhult (2017) används 

exklusionskriterier för att få fram relevanta artiklar som svarar på syftet. Därför exkluderades 

män, barn och medicin och behandlings-fokuserade artiklar. Av de tre databasernas 

sammanlagda titlar, 627 st, var 48 titlar relevanta och vidare lästes deras abstracts. Trots ovan 

nämnda inklusion och exklusionskriterier i sökningen, framkom det artiklar med övervägande 

medicinskt innehåll som sållades bort. Vilket resulterade i 25 artiklar varav nio relevanta 

artiklar för studiens problemformulering. En av de utvalda artiklarna grundades resultatet 

utifrån både kvinnor med bröstcancer samt hälso-sjukvårdspersonal, författarna valde att 

exkludera den del av resultat som utgjordes av endast hälso-sjukvårdspersonal för att 

bibehålla syftet i studien. Granskningen av de utvalda artiklarna utfördes med hjälp av en 

granskningsmall av Kristensson (2016) för kvalitativa studier.  

 

 Granskningen av samtliga artiklar utfördes av båda författarna. Enligt Henricson (2017) 

stärks studien om samtliga författarna granskar alla artiklarna för att sedan kunna jämföra 

granskning sinsemellan. Författarna valde att använda sig av artiklar med olika ursprung för 

att på så sätt få ett bredare resultat. Vården kan se olika ut från land till land utifrån kompetens 

samt resurser därför anser författarna att resultat inte var generaliserbart. Priebe och 

Landström (2017) menar på att för att kunna definiera resultatet som generaliserbart ska det 

vara universellt och överförbart på alla (a.a).  

 

Författarna ansåg att i de studier där urvalet av deltagarna hade ett litet åldersspann gav 

mindre variation av resultatet, författarna menar att upplevelsen och reaktionen hos en ung 

kvinna efter en genomförd mastektomi inte behöver utspela sig på samma sätt som för en 

äldre kvinna. Henricson och Billhult (2017) menar på att kvalitativa studier strävar efter en 

variationsbredd på resultatet, där samma fenomen ska kunna beskrivas av olika deltagare. 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av omvårdnaden vid bröstcancer, 

därför var kvalitativ studie ett relevant val av metod. Enligt Henricson och Billhult (2017) 

består kvalitativa studier oftast av ett mindre antal deltagare i jämförelse med kvantitativa 

studier, detta för att nå en djupare förståelse och eftersträvad ökad kunskap. 
 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av denna systematiska litteraturstudie visar på att kvinnor med diagnosen 

bröstcancer är i stort behov av kontinuerlig information från hälso- och sjukvården. Det 

sammanställda resultatet från artiklar inkluderade i studien indikerar på att kvinnor idag 

upplever att den information som ges av bland annat sjuksköterskan är bristfällig. Detta 

skapar många negativa känslor hos patienten. I studien av Lafferty et. al., (2010) beskrev 

kvinnor känslor av oro, frustration och ilska i samband med en ofullständig information från 

sjuksköterskan gällande sjukdomen. Detta strider mot Patientlagen som styr sjuksköterskans 

yrkesutövande vilken bland annat innefattar att varje patient har rätt till information gällande 

patientens hälsotillstånd, behandling, risker, komplikationer etc (Patientlagen, SFS2014: 821, 

kap. 3, 1§).  

Kvinnorna beskrev även att de inte fått tillräcklig information gällande effekter och 

biverkningar (Anarado et. al, 2015; Dawe et. al., 2014). Författarna anser att detta indikerar på 

brister vid givande av information till patienter innan behandlingens start. Effekterna och 

biverkningarna kan påverka många kvinnors psykiska välmående. Utifrån artiklarnas resultat 

och ovanstående resonemang kan man se att en omvårdnadsåtgärd kring förbättring av hur 

och när information ska kommuniceras till patienterna kan reducerar deras upplevelser av oro, 

ångest och hjälplöshet. 
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I studier beskrevs patienternas psykiska och känslomässiga välmående påverkas negativt till 

följd av att inte ha tillgång till all information gällande den fysiska återhämtningen efter 

avslutad behandling (Carr, Groot, Cochran, Vancoughnett & Holtslander 2018; Cebeci, Balci 

Yangin & Tekeli, 2012). Det påvisas även i studien av Şengün och Üstün (2016) där kvinnor 

beskrev att den information som gavs vid uppföljningen av bröstcancer var bristfällig. 

Författarna anser att bristfällig stöttning och information från hälso- och sjukvården är ett stort 

problem och kan orsaka lidande hos patienter (Socialstyrelsen, 2016). 

Genomgående i artiklarna ses bristen på personcentrerad vård där information ej är anpassad 

efter kvinnornas individuella behov. För att kunna utför en personcentrerad vård krävs det att 

man skaffat sig kunskap om individen och dennes behov, värderingar, synsätt, prioritering 

samt har en ömsesidig respekt för varandras kunskap (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Sammanställning av de använda artiklarnas resultat tyder på att kvinnor upplever att stöttning 

i samband med omvårdnad vid bröstcancer är väldigt viktigt för att kunna hantera de känslor 

diagnosen för med sig. Trots detta upplevde flera av kvinnorna att stödet från bland annat 

sjuksköterskan inte nådde upp till deras förväntningar (Lafferty et al., 2010). Kvinnor beskrev 

att det emotionella och fysiska stödet sjuksköterskor gav i form av deras närvaro och 

tillgänglighet var avgörande för en lyckad omvårdnad. (Korber et. al., 2011; Pedersen et. al., 

2014; Lafferty et. al., 2010). Ett antagande är att kvinnor med bröstcancer är i stort behov av 

omvårdnad från sjuksköterskan då det är denna yrkeskategori som har det yttersta 

omvårdnadsansvaret och kan bidra till att patienter upplever kontinuitet i vården. Genom att 

se till att patienten i största möjliga mån får träffa samma sjuksköterska vid alla besök bidrar 

denna omvårdnadsåtgärd till en kontinuitet. Detta styrks i studien av Hardie och Leary (2010) 

där kvinnor beskrev att det skapade en trygghet och följsamhet att träffa samma sjuksköterska 

under vårdtiden. Författarna anser att det främjar hälsoaspekter och ger en möjlighet för 

patienten att utveckla en relation med sjuksköterskan, vilket kan skapa en känsla av lugn. 

Kvinnor beskrev även att det var positivt att träffa en specialistsjuksköterska (Lafferty et. al. 

2010). Specialistsjuksköterskor bidrog till en bra omvårdnad genom god emotionell och 

psykisk stöttning (Korber et. al., 2011; Pedersen et. al., 2014).  Författarna menar därför på att 

en specialistsjuksköterska kan vara extra värdefullt i rollen som kontaktperson då de besitter 

en utökad kunskap om onkologi och kan besvara kvinnornas frågor samt ge den omvårdnad 

som behövs. 

Omvårdnaden i efterbehandlingen anses vara av lika stor vikt som omvårdnaden under 

pågående behandling. Genom studiens gång har det framkommit hur stor bristen i 

omvårdnaden vid efterbehandling är och hur det kan påverka kvinnorna. Det framgår i 

artiklarna att kvinnor upplevde en känsla av isolering och sårbarhet i vad som beskrivs som ett 

abrupt avslut med hälso- och sjukvårdspersonalen. Det upplevdes som en svår omställning att 

gå från behandlingsfasen till återhämtning. Det påvisas att avsluta det sociala stödet med 

sjuksköterskan för tidigt kunde medföra psykisk ohälsa (Matthews & Semper, 2016; 

Cruickshank & Hume, 2013). Den brist som identifierats i återhämtningen under 

efterbehandling menar författarna syftar till att patienterna behövde känna sig sedda och hörda 

samt känna möjlighet till att ställa frågor som dyker upp under återhämtningen. Det beskrevs i 

studien av Carr et. al., (2018) att ha möjligheten att kontakta hälso- och sjukvårdspersonal 

med frågor och funderingar gällande återhämtning bidrog till känslor av trygghet och lugn. 

Kvinnor värdesatte även att få relativt snabbt svar (a.a). En omvårdnadsåtgärd enligt 

författarna skulle kunna vara att ha kontinuerlig telefonuppföljning med sjuksköterskan som 

en del av omvårdnaden i efterbehandlingen. Där kan individuella behov tillgodoses i större 

utsträckning. Detta styrks av Cruickshank & Hume, (2013); Beaver et. al., (2009) där 

https://www-sciencedirect-com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S1462388910001547#!
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kvinnorna beskrev telefonuppföljningen med sjuksköterskan som en vardaglig aktivitet som 

både var tidseffektiv och bekväm. Möjligheten att få befinna sig i sitt eget hem gav kvinnorna 

tillfälle att planera inför samtalet med sjuksköterskan. Att veta att tiden var avsatt för att få 

svar på frågor gav en trygghet, vilket ansågs ge en positiv effekt av samtliga kvinnor.  

 

9. Slutsats 
Kvinnor upplever att den omvårdnad, information och stöttning som ges av sjuksköterskan 

inte tillgodoser de behov och förväntningar som finns. Otillräcklig omvårdnad väcker många 

och starka känslor hos patienter vilket kan påverkar deras hälsa och välbefinnande negativt. 

Sjuksköterskan är ytterst ansvarig över omvårdnaden och är lämplig som kontaktperson för 

kvinnorna och deras anhöriga. Uppföljning för kvinnorna är lika viktig som pågående vård. 

Det påvisas även att det kan vara till en fördel för kvinnorna att få kontakt med en 

sjuksköterska som är specialist inom onkologi. 

10. Klinisk nytta och förslag till vidare forskning 
Författarna har med litteraturstudien en avsikt och förhoppning att beskriva kvinnors 

upplevelse av omvårdnad vid bröstcancer. Genom att tillföra denna forskning hoppas 

författarna kunna bidra med ny kunskap till sjuksköterskan och annan hälso-och 

sjukvårdspersonal. Utöver telefonuppföljning, kontinuitet i vården, hur och när information 

ska ges som tidigare har diskuterats som en åtgärd på det aktuella problemet som präglar 

kvinnor med diagnosen, kan fortsatt forskning inom ämnet undersöka effektiva strategier som 

kan implementeras med syftet att förbättra omvårdnaden för kvinnor med bröstcancer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Seminarieexemplar – får ej spridas 

15 
 

Referenslista  
*= Artiklar som ligger till grund för resultatet 

 

Alburqueque, J. O. L., & Soares, G. S. C. (2014). Intervention nurses in chemotherapy in 

women with breast cancer. Rev Saúde Foco, 1(3). 29-45.  

*Anarado, A.N., Ezeome, E.R., Ofi, O.B., Nwaneri, A.C., & Ogbulo, Y. (2015). Experiences 

and desired nursing assistance of women on out-patient breast cancer chemotherapy in 

Southeastern Nigeria. Psycho-Onkology, 26. 385-391. doi: 10.1002/pon.4034 

  

*Beaver, K., Williamson, S., & Chalmers, K. (2009). Telephone follow-up after treatment for 

breast cancer: views and experiences of patients and specialist breast care nurses. Journal of 

Clinical Nursing, 19, 2916-2924. doi: 10.1111/j.1365-2702.2010.03197.x 

 

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

(Red.), Onkologi (s. 265-292). Stockholm: Liber. 

  

Billhult, A. (2017). Bortfallsanalys och beskrivande statistik. I M. Henricson. (Red.). 

Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination i omvårdnad. (2:3). (s. 265- 274). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Carr, T. L., Groot, G., Cochran, D., Vancoughnett, M., & Holtslander, L. (2018) Exploring 

Women’s Support Needs After Breast Reconstruction Surgery: A qualitative study. Cancer 

Nursing, 42 (2). doi: 10.1097/NCC.0000000000000600 

  

Cebecia, F., Balci Yangin, H., & Tekeli, A. (2012). Life experiences of women with breast 

cancer in south western Turkey: A qualitative study. European Journal of Oncology Nursing, 

16, 406-412. doi: 10.1016/j.ejon.2011.09.003 

 

*Cruickshank, S., & Hume, A. (2013) The experience of providing support about menopasual 

symptoms to women with breast cancer. European journal of onoclogy nursing, 18. 110-

117.doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2013.08.001 

 

  

* Dawe, E. D., Bennet, R. L., Kearney, A., & Westera, D. (2014). Emotional and 

informational needs of women experiencing outpatient surgery for breast cancer. Canadian 

Oncology Nursing Journal, 24 (1),  20-24. doi: 10.5737/1181912x24120224 

  

*Drageset, S., Lindstrom, C. T., Giske, T., & Underlid, K. (2016). Women's Experiences of 

Social Support During the first year following primary breast cancer surgery. Scandinavian 

Journal of Caring Sciences. 30. 340-348. doi: 10.1111/scs.12250 

 

Ericson, E & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar (4:1). Lund: Studentlitteratur. 

 

Ferrari, C-F., deAbreu, E-C., Trigueiro, T-H., Gevársio Marton da Silva, M-B., Kochla, K-A., 

Rossi Kissula Souza, S-R. (2018). Nursing care orientations for women under treatment for 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2013.08.001


Seminarieexemplar – får ej spridas 

16 
 

breast cancer. Journal of Nursing, 12(3), 676-683. Doi: http://dx.doi.org/10.5205/1981-8963-

v12i3a23299p676-683-2018   

Figueiredo, E-N., Gutiérrez, M-G-R., & Marques, C-A-V. (2015). Public health policies for 

breast cancer control in Brazil. Rev Enferm UERJ, 23(2) 272-278. Doi: 

http://dx.doi.org/10.12957/reuerj.2015.13632  

 

Folkhälsomyndigheten. (2019). Dödlighet i bröstcancer. Hämtad: 2019-05-20. Från: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-

utveckling/halsa/dodlighet-i-cancer/brostcancer-dodlighet/ 

  

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning (3:1). Stockholm: Natur och Kultur. 

  

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning (4:1). Stockholm: Natur & kultur. 

  

Friberg, F. (2017). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ 

forskning. I F. Friberg. (Red.). Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. (3:1). (s.129-139). Lund: Studentlitteratur. 

 

Frisell, J., Fornander, T., & Ekedahl, S. (2017). Sjukdomar i bröstkörteln. Hämtad 23-4-2019 

Från: https://lakemedelsboken.se/kapitel/onkologi/sjukdomar_i_brostkorteln.html#j3_3  

 

 Hardie, H., & Leary, A. (2010). Value to patients of a breast cancer clinical nurse specialist. 

Nursing Standard, 24(34), 42-47. 

 

Henricson, M. (2017). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: från 

ide´till examination inom omvårdnad (s.411–419). Lund: Studentlitteratur.  

 

Henricson, M., & Billhult, A. (2017). Kvalitativ metod. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod: från idé till examination i omvårdnad (s.111-119). Lund: Studentlitteratur. 

 

Järhult, J & Offenbartl, K. (2013). Kirurgiboken: Vård av patienter med kirurgiska, 

urologiska och ortopediska sjukdomar. (5:uppl) Stockholm: Liber AB. 

 

Kasén, A. (2017). “Patient” och “sjuksköterska” i en vårdande relation. I L. Wiklund Gustin 

& I. Bergbom (Red.), Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (s.97-111). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Kennedy, F., Harcourt, D., & Rumsey, N. (2011) The shifting nature of women’s experiences 

and perceptions of ductal carcinoma in situ. Journal of Advanced Nursing, 68(4), 856-867. 

doi: https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1111/j.1365-2648.2011.05788.x 

 

http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.5205/1981-8963-v12i3a23299p676-683-2018
http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.5205/1981-8963-v12i3a23299p676-683-2018
http://dx.doi.org/10.12957/reuerj.2015.13632
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/halsa/dodlighet-i-cancer/brostcancer-dodlighet/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/halsa/dodlighet-i-cancer/brostcancer-dodlighet/
https://lakemedelsboken.se/kapitel/onkologi/sjukdomar_i_brostkorteln.html#j3_3
https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1111/j.1365-2648.2011.05788.x


Seminarieexemplar – får ej spridas 

17 
 

Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: 

från idé till examination i omvårdnad (s.57-80). Lund: Studentlitteratur. 

 

*Korber, F.S., Padula, C., Gray, J., & Powell, M. (2011). A Breast Navigator Program: 

Barriers, Enhancers and Nursing Interventions. Oncology Nursing Forum, 38:1. 44-50. 

doi:http://dx.doi.org/10.1188/11.ONF.44-50 

  

Kristensson, J. (2016). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom 

hälso-och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & kultur. 

 

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

(2010). Continuity of care for women with breast cancer: A survey of the views and 

experiences of patients, carers and health care professionals. European Journal of Oncology 

Nursing, 15(5), 419-427. doi: https://doi.org/10.1016/j.ejon.2010.10.010 

  

* Matthews, H., & Semper, H. (2016). Dropped from the system; the experience and 

challenges of long-term breast cancer survivors. Journal of Advanced Nursing, 73(6), 1355-

1365. doi: 10.1111/jan.13237 

 

Morrow, M., J Burstein, H., & R Harris, J. (2015). Malignant Tumors of the Breast. I V. T. 

De Vita, Jr., T. S. Lawrence., & S. A Rosenberg (Red.), Cancer: Principles & Practice of 

Oncology (s. 1117-1156). United States of America: Wolters Kluwer Health. 

  

*Pedersen, A.E., Hack, F.H., McClement, S.E., & Taylor-Brown, J. (2014). An Exploration of 

the Patient Navigator Role: Perspectives of Younger Women With Breast Cancer. Oncology 

Nursing Forum, 41:1. 77-88. doi: http://dx.doi.org/10.1188/14.ONF.77-88 

 

Priebe, G., & Landström, C. (2017). Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och 

begränsningar- grundläggande vetenskapsteori. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: från idé till examination i omvårdnad  (s.25-42). Lund: Studentlitteratur. 

 

Regionala Cancercentrum i Samverkan. (2019 a). Bröstcancer. Hämtad: 2019-04-27. Från: 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/brost/ 

 

Regionala Cancercentrum i Samverkan. (2019 b). Cancerregistret vid Socialstyrelsen. Hämtad 

2019-05-06. Från: https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/cancerregistret/ 

 

Regionala Cancercentrum i Samverkan. (2019 c). Om bröstcancer i den regionala 

utvecklingsplanen. Hämtad: 2019-05-24. Från: 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/strategisk-

utvecklingsplan/norr/utvecklingsplan-2016/bilaga-2c-utvecklingsplan-brostcancer.pdf 

 

  

http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1188/11.ONF.44-50
https://www-sciencedirect-com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S1462388910001547#!
https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1016/j.ejon.2010.10.010
http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1188/14.ONF.77-88
http://dx.doi.org/10.1188/14.ONF.77-88
https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/brost/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerregistret/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerregistret/
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/strategisk-utvecklingsplan/norr/utvecklingsplan-2016/bilaga-2c-utvecklingsplan-brostcancer.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/strategisk-utvecklingsplan/norr/utvecklingsplan-2016/bilaga-2c-utvecklingsplan-brostcancer.pdf


Seminarieexemplar – får ej spridas 

18 
 

Şengün İnan, F., & Üstün, B. (2016). Experiences of Turkish survivors of breast cancer: 

Neuman systems model perspective. Japan Journal of Nursing Science, 13, 466-477. doi: 

http://dx.doi.org/10.1111/jjns.12129 

 

SFS 2014:821. Patientlag. Socialdepartementet.  

 

 Socialstyrelsen. (2007). Termbank. Hämtad 2019-04-04. Från: 

http://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=635&SrcLang=sv 

 

Socialstyrelsen. (2015) Statistik om nyupptäckta cancerfall 2015. Hämtad 2019-05-23  

https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-1-14 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Personcentrerad vård. Hämtad: 2019-05-21. Från: 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/ssf-om-

publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_personcentrerad_vard_oktober_2016.pdf 

 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Hämtad: 2019-04-10. Från: 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-

forskningssed_VR_2017.pdf 

  

Voigt, B., Grimm, A., LoBack, M., Klose, A., Schneider, A., & Richter‐Ehrenstein, C. (2011). 

The breast care nurse: the care specialist in breast centres. International Nursing Review, 

58(4). 450-453. doi: https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1111/j.1466-7657.2011.00893.x 

 

Willman, A., Bahtsevani, C., Nilsson, R., & Sandström, B. (2016). Evidensbaserad 

omvårdnad - En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (4:1). Lund: Studentlitteratur. 

 

 

http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1111/jjns.12129
http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1111/jjns.12129
http://dx.doi.org/10.1111/jjns.12129
http://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=635&SrcLang=sv
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-1-14
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_personcentrerad_vard_oktober_2016.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_personcentrerad_vard_oktober_2016.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_personcentrerad_vard_oktober_2016.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://onlinelibrary-wiley-com.db.ub.oru.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Voigt%2C+B
https://onlinelibrary-wiley-com.db.ub.oru.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Grimm%2C+A
https://onlinelibrary-wiley-com.db.ub.oru.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Lo%C3%9Fack%2C+M
https://onlinelibrary-wiley-com.db.ub.oru.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Klose%2C+P
https://onlinelibrary-wiley-com.db.ub.oru.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Schneider%2C+A
https://onlinelibrary-wiley-com.db.ub.oru.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Richter-Ehrenstein%2C+C
https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1111/j.1466-7657.2011.00893.x


Seminarieexemplar – får ej spridas  

1 
 

 

Bilaga 1 - Sökmatris 

 

 

Databas Sökord Resultat 

av 

sökningen 

Urval 

1 

(Lästa 

titlar) 

Urval 2 

(Lästa 

abstract) 

Urval 3 

(Lästa 

artiklar 

till 

studien) 

Urval 4 

(Utvalda 

artiklar) 

PsycInfo 

2019-04-15 

Kl. 12.34 

S1: (MH 

“Breast 

Neoplasms”) 

10,662 
    

PsycInfo 

2019-04-15 

Kl. 12.34 

S2: 

Experience 

(fritext) 

548,037 
    

PsycInfo 

2019-04-15 

Kl. 12.34 

S3: Nursing 

(fritext) 
132,966 

    

PsycInfo 

2019-04-15 

Kl. 12.34 

S4: (MH 

“Breast 

Neoplasms”), 

Experience, 

Nursing 

556 
    

PsycInfo 

2019-04-15 

Kl. 12.36 

S4 

Engelska  

Peer 

Reviewed 

2009-2019 

367 367 20 8 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seminarieexemplar – får ej spridas 

2 
 

Databas Sökord Resultat 

av 

sökningen 

Urval 

1 

(Lästa 

titlar) 

Urval 2 

(Lästa 

abstract) 

Urval 3 

(Lästa 

artiklar 

till 

studien) 

Urval 4 

(Utvalda 

artiklar) 

Cinahl  

2019-04-15 

Kl. 11.10 

S:1 (MH 

"Breast 

Neoplasms")  

   70,502 
    

Cinahl 

2019-04-15 

Kl. 11.10 

S:2 Nursing 

(fritext) 
647,741 

    

Cinahl 

2019-04-15 

Kl. 11.10 

S:3 

Experience 

(fritext) 

286,586 
    

Cinahl 

2019-04-15 

Kl. 11.11 

S:4 (MH 

"Perception")  
26,773 

    

Cinahl 

2019-04-15 

Kl. 11.11 

S:5 S:3 OR 

S:4 
309,211 

    

Cinahl 

2019-04-15 

Kl. 11.14 

S1 AND S2 

AND S5 

Engelska 

Peer 

Reviewed 

2009-2019 

204 120 17 11 3 

 

 

 

 

 

 

 



Seminarieexemplar – får ej spridas 

3 
 

Databas Sökord Resultat 

av 

sökningen 

Urval 

1 

(Lästa 

titlar) 

Urval 2 

(Lästa 

abstract) 

Urval 3 

(Lästa 

artiklar 

till 

studien) 

Urval 4 

(Utvalda 

artiklar) 

Medline 

2019-04-15 

Kl. 12.50 

S:1 (MH 

"Breast 

Neoplasms")  

268,926 
    

Medline 

2019-04-15 

Kl. 12.50 

S:2 Nursing 

(fritext) 
685,259 

    

Medline 

2019-04-15 

Kl. 12.51 

S:3 

Experience 

(fritext) 

745,445 
    

Medline 

2019-04-15 

Kl. 12.51 

S:4 (MH 

"Perception")  
31,882 

    

Medline 

2019-04-15 

Kl. 12.51 

S:5 S:3 OR 

S:4 
772,761 

    

Medline 

2019-04-15 

Kl. 12.55 

S1 AND 

S2 AND 

S5  
Engelska 

2009-2019 

297 140 11 6 1 



 
 

1 
 

 

Bilaga 2 – Artikelmatris 

 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

Syfte  Metod  Värdering  Resultat  

Anarado, A.N., 

Ezeome, E.R., Ofi, 

O.B., Nwanen, A.C., & 

Ogbolu, Y. (2015) 

 

Experiences and desired 
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women on out-patient 

breast cancer 

chemotherapy in 

Southeastern Nigeria 

 

Psycho-Oncology,26, 

385-391. 
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Nursing,19,2916-2924. 

 

Land: England 

Aim of this study 

was to explore the 

views of patients 

and specialist 

breast care nurses 

on telephone 

follow- up after 

treatment for 

breast cancer 

Metod: Kvalitativ metod med explorativa och deskriptiva design. 

Inklusionskriterier: 

Tas ej upp 

Exklusionskriterier: 

Tas ej upp 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval, kvinnor som tidigare deltagit i forskning av 

författarna 

Urval: 

48-80år  
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Datainsamlingsmetoder: Individuella semistrukturerade intervjuer, 

transkribering, inspelning 

Analysmetoder: Innehållsanalys 
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Användande av 

intervjuguider  
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generaliserbart, har 

ej transkriberat alla 
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övergripande 

positiva åsikter 

kring telefon-
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sågs som en mer 

“normal aktivitet” i 

jämförelse med 

uppföljning på 

sjukhuset. Telefon-

uppföljningarna var 

bekväma och gav 

patienterna den 

kontinuitet de 

behövde i deras 

vård.  
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land 

Syfte  Metod 

 

Värdering 

 

Resultat 
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A. (2013). 

 

The experience of 

providing support about 

menopausal symptoms 

to women with breast 

cancer 

 

European Journal of 

Oncology Nursing,18, 

110-117. 

 

 

Land: England 

 

The purpose of 

this study was to 

describe the 

experience and 

expectations of 

both women with 

breast cancer and 

the health 

professionals who 

care for them, in 

relation to the 

management of 

menopausal 

symptoms 

Metod: Explorativ kvalitativ metod med fenomenologisk 

utgångspunkt 

Inklusionskriterier: 18 år- uppåt, kvinnor, diagnotiserad med en 

primär bröstcancer, beskrivit klimakteriebesvär, kunna ge 

informativt godkännande.  

Exklusionskriterier: Tas ej upp 

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval, deltagare valda från en 

öppenvårdsklinik, tillhörande ett cancer center i England 

Urval: 

Kvinnor med bröstcancer  

Ålderspann: 40-70 

Hälso-sjukvårdspersonal 

N=28 

Datainsamlingsmetoder: Fokusgrupper samt djupgående 

individuella intervjuer, transkribering, audio inspelning, 

fältanteckningar 

Analysmetoder: Colaizzi (1978) metod 

 

 

 

 

 

 

Styrkor: 

En bred variation 

på deltagare 

Svagheter: 

Samma 

analysmetod 

används på både 

fokusgruppintervju 

och individuella 

intervjuerna 

Granskningsmall: 

10 - 13 poäng= hög 

kvalité 
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Breast cancer 

experience, 
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symptoms, seeking 

support, taking 

control 
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Dawe, D.E,. Bennett, 

L.R,. Kearney, A., & 

Westera, D., (2014) 

Emotional and 

informational needs of 

women experiencing 

outpatient surgery for 

breast cancer 

 

Canadian Oncology 

Nursing 

Journal,24(1),20-24 

 

Land: Kanada 

The aim of this 

study was to find 

out the 

informational and 

emotional needs 

of women who 

had surgery for 

breast cancer on 

an outpatient 

basis 

Metod: Kvalitativ studie 

Inklusionskriterier: 

Kvinnor som hade erfarenhet av öppenvårdskirurgi för bröstcancer 

som kan beskriva upplevelsen och ge ett muntligt godkännande 

Exklusionskriterier: Tas ej upp 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval, kvinnorna rekryterades från en 

dagöppenvårdskirurgisk avdelning i östra Kanada. 

Urval: 

38-72år 

N = 19 

Datainsamlingsmetoder:  Transkribering, inspelning av 

semistrukturerade intervjuer 

Analysmetoder: Innehållsanalys   

Styrkor: 

Alla fyra forskare 

gjorde egna 

kodningar och 

skapade teman från 

den insamlade 

datan, jämfördes 

sedan för att få 

fram gemensamma 

teman med hög 

validitet 

Svagheter: 

Stort bortfall, 

intervjuerna 

genomfördes på 

olika sätt, ej 

generaliserbart  

Granskningsmall 

10 -13 poäng= hög 

kvalité 

Tre teman 

identifierades: 

Emotional and 

informational needs 

prior to and 

immediately after 

surgery, Emotional 

and informational 

supports while 

recovering at home, 

Emotional 

responses to the 

outpatient surgery 

experience 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

Syfte  Metod Värdering 

 

Resultat 

Drageset,S., Lindstrom, 

T.,Giske, T., & 

Underlid, K. (2016) 

 

Women's experiences of 

social support during 

the first year following 

primary breast cancer 

surgery. 

 

Scandinavian journal of 

Nursing Siences,30, 

240-348. 

Land: Norge 

The purpose of 

this study was to 

describe women's 

experiences of 

social support 

during their first 

year after primary 

breast cancer 

surgery.  

Metod: 

Kvalitativ studie 

Inklusionskriterier: 

Kvinnor som tidigare gjort en bröstcancer-operation.  

Exklusionskriterier: 

Tas ej upp. 

Urvalsförfarande: Avsiktligt urval av deltagare från ett 

universitetssjukhus i Norge som deltagit i tidigare forskning av 

författarna. 

Urval: 

Bröstcancerdiagnostiserade 

N=10 Åldersspann 48-68år  

Datainsamlingsmetoder: 

Individuella semi strukturerade intervjuer. 

Analysmetoder: 

Innehållsanalys 

Styrkor: 

Användande av 

intervjuguide. 

Meningskondenceri

ng. 

Användande av 

teoretisk 

referensram. 

Öppna frågor. 

Svagheter: 

Litet urval 

Granskningsmall1

10 - 13 poäng = 

hög kvalité 

Fyra teman 

identifierades: 

Sharing 

experiences, Being 

understood as an 

individual, 

Continuity, 

Information and 

explanations.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

Syfte  Metod 

 

Värdering Resultat 
 

Korber, S.F., Padula, 

C., Gray, J., Powell, M. 

(2015) 

 

A Breast Navigator 

Program: Barriers, 

enhancers and nursing 

interventions. 

 

Oncology nursing 

forum,38(1), 44-50.  

 

Land: USA  

The aim of this 

study was to 

identify barriers 

to and enhancers 

of completion of 

breast cancer 

treatment from 

the perspective of 

participants in a 

breast health 

navigator 

program.  

Metod: Kvalitativ metod  

Inklusionskriterier:  

Kvinnor som deltar i bröstcancerkoordinator-program 

Exklusionskriterier: Tas ej upp. 

Urvalsförfarande: Bekvämlighets urval av deltagare som tidigare 

deltagit i programmet.  

Urval: 

Kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer 

N=103 

Datainsamlingsmetoder: Semistrukturerade intervjuer, 

fokusgrupper och telefonintervjuer 

Analysmetoder:  

Innehållsanalys av inspelad data 

 

 

 

 

 

 

  

Styrkor 

Stort urval 

Svagheter 

Stort bortfall 

 

Granskningsmall 

10 - 13 poäng = 

hög kvalité 

Sex teman 

identifierades: 

Education and 

information, 

Support, Symptom 

management, 

Teamwork, 

Medical care & 

Survivorship 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

Syfte  
 

Metod 

 

Värdering 

 

Resultat 
 

Lafferty, J., Rankin, F., 

Duffy, C., Kearney, P., 

Doherty, E., 

McMenamin, M., & 

Coates, V. (2010) 

 

Continuity of care for 

women with breast 

cancer: A survey of the 

views and experiences 

of patients, carers and 

health care 

professionals 

 

European Journal of 

Oncology 

Nursing,15(5), 419-427 

 

Land: England 

  

 The aim was 

twofold; to 

explore 1) the 

concept of 

continuity of care 

from the 

perspectives of 

women diagnosed 

with breast 

cancer, their 

carers and their 

health care 

professionals 

(HCPs), 2) actual 

experiences 

amongst these 

three groups 

relating to 

continuity of care. 

Metod: 

Mixed-method 

Inklusionskriterier: Vårdarna i studien ska ha blivit nominerade av 

en patient. Kvinnor med bröstcancerdiagnos. 

Exklusionskriterier: Män. 

Kvinnor som varit diagnostiserade med bröstcancer i över fem år. 

Patienter i palliativt skede. 

Urvalsförfarande: Avsiktligt urval från en hälso-sjukvårdsklinik i 

Nord Irland 

Urval: 

Kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer, Åldersspann 18- och 

uppåt N=47 

Datainsamlingsmetoder: Fokusgrupp intervjuer.  

Frågeformulär. 

Analysmetoder: Trefas tvärsnittsundersökning. Innehållsanalys av 

inspelad och samlad data. 

Deskriptiv statistik användes för att summera data. 

Styrkor: 

En pilotintervju 

utfördes på sex 

deltagare som 

sedan exkluderats 

från studien för att 

fastställa 

genomförbarheten 

av den föreslagna 

metoden 

 

Svagheter: 

Åtta av tio frågor 

var stängda 

 

Granskningsmall: 

10 -13 poäng= hög 

kvalité 

 

 
 

Enligt patienterna 

innebär kontinuitet 

i vården flertalet 

saker. Bland annat 

relationen mellan 

hälso-och 

sjukvårdspersonalo

ch patienten. 

Kontinuitet baseras 

på tillit, lojalitet 

och kontinuitet och 

kan inte skapas 

bara genom 

återbesök. 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www-sciencedirect-com.db.ub.oru.se/science/journal/14623889
https://www-sciencedirect-com.db.ub.oru.se/science/journal/14623889
https://www-sciencedirect-com.db.ub.oru.se/science/journal/14623889
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

Syfte  Metod 

 

Värdering 

 

Resultat 
 

Matthews, H., Semper, 

H. (2016) 

 

Dropped from the 

system: the experience 

and challenges of long-

term breast cancer 

survivors 

 

Journal of Advanced 

nursing,73(6), 1355-

1365 

 

Land: England  

The aim of the 

study was to 

explore breast 

cancer patients 

experiences 

during 

survivorship 

Metod: En kvalitativ studie med explorativ design 

Inklusionskriterier: Varit diagnostiserad med bröstcancer över fem 

år. 

Exklusionskriterier: 

Tas ej upp 

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval. Bekantskaps grupp som 

skapats på ett sjukhus i England. 

Urval: 

Kvinnor som överlevt bröstcancer 

N=7 

Datainsamlingsmetoder: Semi- strukturerade intervjuer. 

Transkribering, inspelade. 

Analysmetoder: Tolkning av fenomenologisk analys (IPA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Styrkor: 

Antal deltagare 

passar till 

analysmetoden 

 

Svagheter: 

Deltagarna har en 

relation sedan 

tidigare 

 

Granskningsmall 

10 - 13 poäng= hög 

kvalité 

 

 

  

Tre teman 

identifierades: 

Dropped from the 

system,Varying 

specialist nursing 

support, Living and 

thriving as a cancer 

survior 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

Syfte  Metod 

 

Värdering 

 

Resultat 
 

Pedersen, A.E., Hack, 

T.F., McClement, S.E., 

& Taylor-Brown, J. 

(2014). 

 

An Exploration of the 

Patient Navigator Role: 

Perspectives of 

Younger Women With 

Breast Cancer.  

 

Oncology Nursing 

Forum, 41(1), 77 - 87. 

 

Land: Kanada  

The purpose of 

this study was to 

delineate the role 

of the oncology 

patient navigator, 

drawing from the 

experiences and 

descriptions of 

younger women 

with breast cancer 

Metod: Kvalitativ metod med en deskriptiv design 

Inklusionskriterier: Bröstcancer diagnostiserad, kvinnor inom de 

senaste tre åren, kunna prata och läsa engelska. 

Exklusionskriterier: Tas ej upp. 

Urvalsförfarande: Avsiktligt urval från en öppenvårdsklinik för 

cancer. 

Urval: Bröstcancer diagnotiserade kvinnor, 

N=12 

Ålderspann 0-50 år  

Datainsamlingsmetoder: Semistrukturerade intervjuer, 

transkriberade och inspelade intervjuer. 

Analysmetoder: Innehållsanalys med en induktiv ansats 

Styrkor: 

Datamättnad 

uppnådd 

 

Svagheter: 

Litet urval 

 

Granskningsmall 

7 - 9 poäng= 

medelhög kvalité 

 

 

 

 

 

  

Fem teman 

identifierades: 

Unmet needs or 

problems 

encountered, 

Emotional 

reactions to the 

unmet needs or 

problems 

encountered, Ways 

of coping, The 

processual Facets 

och Personal 

qualities: The 

essentials. 

 

 
 

 


