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SAMMANFATTNING 

 

Bröstcancer utgör den främsta cancerdiagnosen hos kvinnor i Sverige. Stor 

betydelse för uppkomst av bröstcancer har de kvinnliga könshormonerna. Behandling 

av bröstcancer sker genom operation, cytostatika, antihormoner och/eller strålning. 

Behandlingen kan leda till fysisk och psykisk påverkan. Syftet med denna 

litteraturstudie är att beskriva hur yngre kvinnors livssituation påverkas av 

bröstcancer samt hur sjuksköterskan kan möta dessa kvinnors behov. Artiklarna till 

litteraturstudien har sökts fram i databaserna Cinahl, Medline och PsycInfo samt 

genom manuell sökning och resultatet kom att omfatta 16 artiklar. Dessa artiklar har 

värderats, bearbetats, analyserats och sedan sammanställts. Resultatet visar att en 

cancerdiagnos innebär många olika känslor för de yngre kvinnorna, vilket får dem att 

fungera sämre i det dagliga livet. Förhållandet till familjen förändras och sjukdomen 

får en stor inverkan på kvinnans yrkesliv och ekonomi. De stora områden som 

påverkas i samband med bröstcancer hos yngre kvinnor är infertilitet, för tidig 

menopaus, förändrad kroppsuppfattning samt påverkan av kvinnans sexualitet. 

Sjuksköterskan har en viktig roll i vården av yngre kvinnor med bröstcancer och kan 

påverka kvinnan både positivt och negativt. Det framkommer också att behovet av 

relevant information för kvinnans ålder är stort. När yngre kvinnor drabbas av 

bröstcancer påverkar det hennes liv på många sätt. Områdena som berörs skiljer sig 

många gånger från andra grupper med bröstcancer. Detta måste tas hänsyn till inom 

sjukvården, för att ge optimal vård.  
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1 INLEDNING 

 
Bröstcancer är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Den fysiska påverkan och 

dess omvårdnad är det som i första hand nämns när det talas om bröstcancer, 

medan det lätt glöms bort hur detta inverkar på andra områden av kvinnans liv. 

Dessutom talas det mest om den äldre kvinnans situation, även om många yngre 

kvinnor drabbas av bröstcancer. Detta är en patientgrupp som sjuksköterskor kan 

komma i kontakt med på flera områden inom vården. Därför tycker vi att det är viktigt 

att få fördjupade kunskaper om detta ämne för att kunna möta yngre kvinnor med 

bröstcancer på ett professionellt sätt.  

 

 

2 BAKGRUND 

 
2.1 Incidens av bröstcancer 

  

Under de senaste årtiondena har incidensen av bröstcancer (cancer mammae) ökat 

och utgör den främsta cancerdiagnosen hos kvinnor i Sverige (Socialstyrelsen & 

Cancerfonden, 2005; Socialstyrelsen, 2005). Sett över en tioårsperiod har antalet 

bröstcancerfall hos kvinnor ökat med 1,6 % per år (Socialstyrelsen & Centre for 

Epidemiology, 2005). År 2004 fick 6925 svenska kvinnor diagnosen bröstcancer och 

av dessa var 1935 (27,9 %) kvinnor under 55 år. Trots att antalet fall ökar så har 

dödligheten i sjukdomen minskat. Detta beror till stor del på förbättrad diagnostik och 

behandling (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2005; Socialstyrelsen, 2005). 

Prognosen är därmed god för bröstcancerpatienter och sett över en femårsperiod 

överlever 86 % och över en tioårsperiod överlever 75 % av de drabbade 

(Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2005).  

          Utbredningen av bröstcancer varierar geografiskt. Vanligast är sjukdomen i 

Nordamerika, Europa, Australien och södra delen av Sydamerika, medan kvinnor i 

Asien och Afrika drabbas mer sällan. Det har kommit fram att skillnaderna kan bero 

på ärftliga faktorer och livsstil (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2005).    
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2.2 Riskfaktorer för och orsaker till bröstcancer 

 

Av all bröstcancer är 5 - 10 % ärftlig och denna form debuterar i relativt tidig ålder 

(Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2005). Dessutom är joniserad strålning en känd 

orsak till bröstcancer, något som dock svarar för en mycket liten del av alla cancerfall 

(Holmberg, 2005). Stor betydelse för uppkomst av bröstcancer har de kvinnliga 

könshormonerna. Detta innebär att risken är högre för dem som får sin menstruation 

tidigt och för dem vars menstruation upphör sent. Kvinnor som får barn i unga år eller 

som föder många barn löper lägre risk att drabbas av bröstcancer (Socialstyrelsen & 

Cancerfonden, 2005). Detsamma gäller om kvinnan ammar sitt/sina barn (Holmberg, 

2005). En viss ökad risk innebär användandet av p-piller och östrogenbehandling. 

Dessutom anses övervikt vara en riskfaktor (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2005). 

Kvinnor som tidigare opererats för benign bröstkörtelsjukdom har en större risk att 

drabbas av bröstcancer. Oftast rör det sig om fibroadenom som drabbar yngre 

kvinnor i en stor utsträckning eller fibroadenos som oftare drabbar kvinnor strax före 

eller under klimakteriet (Holmberg, 2005). 

 

2.3 Symptom på bröstcancer  

 
Det vanligaste symptomet på bröstcancer är en knöl i bröstet. Andra symptom som 

också förekommer är vätska från bröstvårtan, indragen hud eller bröstvårta, eksem 

på bröstvårtan och svårläkta sår. Knölar i armhålan kan vara ett tecken på spridning 

till lymfkörtlarna (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2005). Smärta från bröstet är ofta 

en källa till oro för kvinnor, dock är smärta sällan ett symptom på cancer i ett tidigt 

skede (Ingvar, 2004). 

 

2.4 Diagnos och stadier av bröstcancer 

 

För att diagnostisera bröstcancer används trippeldiagnostik, vilket innebär att läkaren 

gör en klinisk bedömning av bröstet och att mammografi görs för att upptäcka 

tumörer som ej är palperbara. Dessutom görs biopsi, genom vilken celler tas från 

tumören, för att få information om tumören. Resultatet från de tre olika diagnostiska 

metoderna tas i beaktande för att bedöma om patienten har bröstcancer och om så 

är fallet, i vilket stadium av sjukdomen kvinnan befinner sig (Holmberg, 2005). 
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Sjukdomen delas in i fyra stadier som är beroende av dess utbredning. Stadium I och 

II innebär att sjukdomen endast finns lokalt i bröstet, samt de lokala lymfkörtlarna och 

ingen misstanke om metastasering finns. Vid stadium III föreligger en stor risk för 

metastasering och vid stadium IV är metastaseringen ett faktum (Kvinnsland, 2003).  

 

2.5 Behandling av bröstcancer 

 

Operation är den huvudsakliga behandlingen av bröstcancer. Antingen används 

bröstbevarande kirurgi eller så utförs modifierad radikal mastectomi. Vid 

bröstbevarande kirurgi opereras en del av bröstkörteln bort och i Sverige används 

oftast så kallad sektorresektion, då den sektor av körteln där tumören finns samt 

minst en centimeter av den omgivande vävnaden tas bort. Kirurgen försöker nå ett så 

gott kosmetiskt resultat som möjligt. Modifierad radikal mastectomi innebär att hela 

bröstkörteln opereras bort. Detta görs då tumören är så stor att det skulle innebära 

en risk att inte operera bort hela bröstet. Efter en operation ges oftast strålbehandling 

på grund av risken för eventuellt kvarvarande cancerceller (Kvinnsland, 2003). Om 

cancern har metastaserats, eller om tumörvävnaden är känslig för olika läkemedel, 

ges cytostatika och/eller antihormoner (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2005; 

Kvinnsland, 2003).  

 

2.5.1 Fysisk påverkan efter behandling av bröstcancer 

 

Behandling av bröstcancer leder till ett antal fysiska biverkningar som kan påverka 

kvinnan på olika sätt. Håravfall, viktuppgång, slemhinnepåverkan, infertilitet och 

minskad sexuell lust är några av de biverkningar som kan uppstå (Ingvar, 2004). 

Vissa kvinnor i fertil ålder hamnar i för tidig menopaus, andra kan få oregelbundna 

menstruationer under behandling och en tid därefter. Dessutom drabbas kvinnorna 

ofta av en generell orkeslöshet. Biverkningarna beror på att behandlingen även har 

effekt på normala celler. Vid cytostatikabehandling påverkas cellerna i hela kroppen, 

medan strålning endast påverkar cellerna lokalt. De celler som speciellt påverkas är 

de med snabb delningstakt, som till exempel celler i benmärg, slemhinnor, hud, 

hårsäckar och könskörtlar (Valand & Fodstad, 2002). 

 

 



 

 

 4 

2.6 Psykosocial påverkan vid bröstcancer 

 

Studier visar att yngre kvinnor i större utsträckning riskerar att drabbas av 

psykosociala problem och hamna i kris. Detta kan bero på att diagnosen är mer 

oväntad samt att cancern oftast visar sig vara mer aggressiv än hos äldre kvinnor 

(Koopman, Butler, Classen, Giese-Davis, Morrow, Westendorf, Banerjee & Spiegel, 

2002; Dow & Lafferty, 2000). 

           

2.6.1 Kris  

 

Ordet kris betyder svår eller kritisk situation, plötslig försämring och avgörande 

vändning (Malmström, Györki & Sjögren, 2002). En annan beskrivning finns i 

Nationalencyklopedin (1996) där kris förklaras som ett ”tillstånd där ett akut 

sjukdomsförlopp når sin kulmen efter vilken det sker en avgörande vändning med 

positiv eller negativ fortsättning”. (Nationalencyklopedin, 1996, s. 211) 

          En cancerdiagnos innebär att kvinnan möter en allvarlig och livshotande 

sjukdom. Detta skapar en stress som kan leda till en psykisk krisreaktion. En 

krisreaktion är inte ett tecken på sjukdom, utan är en normal reaktion på den 

påfrestning som diagnosen innebär (Reitan, 2003). 

          Johan Cullberg har i sin bok Kris och utveckling (2003) gjort en beskrivning av 

olika stadier av fenomenet kris. Den första fasen kallas chockfas och kan vara från 

några minuter till ett par dygn. Under denna fas förstår oftast inte den drabbade vad 

som hänt, då personen inte orkar ta in det som skett och bearbeta det. I nästa fas, 

som kallas reaktionsfas, väller de känslor som hölls tillbaka under chockfasen över. 

Personen inser vad som har hänt och kämpar nu för att få struktur på sitt liv. När den 

drabbade förstår vad som hänt blir det en stor omställning, vilket kan leda till att 

personens försvarsmekanismer aktiveras. Chockfasen och reaktionsfasen är den 

akuta krisen och denna bör inte pågå längre än fyra till sex veckor.  

          När personen börjar återvända till sin normala vardag har krisen övergått till 

den tredje fasen, bearbetningsfasen. Den drabbade har nu lämnat det akuta skedet 

av krisen och kan börja ta emot nya intryck och får mer struktur över livet igen. Det 

sista stadiet är nyorienteringsfasen, då krisen och dess upplevelser är integrerade i 

personens liv. Om krisen har bearbetats på ett bra sätt innebär det att personen kan 

gå vidare och fungera på ett önskvärt sätt.  
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2.7 Definition av yngre kvinnor    

 

Yngre kvinnor definieras på skilda sätt i olika studier (Dow & Lafferty, 2000). I denna 

litteraturstudie har vi valt att definiera yngre kvinnor i enlighet med Thewes, Butow, 

Girgis & Pendlebury (2004, s. 179), som menar att yngre kvinnor är de som ännu inte 

nått menopaus. 

 

2.8 Sjuksköterskans omvårdnadsarbete 

 

I hälso- och sjukvårdslagen (SOSFS 1982:763) beskrivs hur hälso- och sjukvården 

ska arbeta för att uppfylla kraven på god vård. Vården ska vara av god kvalitet och 

tillgodose patientens behov av trygghet, vara lättillgänglig och bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet. Dessutom ska den främja goda 

kontakter mellan patienten och personal. 

          När en person behöver omvårdnad är det för att hon saknar resurser för att 

klara sina grundläggande behov och för att främja sin egen hälsa (Jahren 

Kristoffersson, 1998). 

          I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:17) står det att 

omvårdnadsarbete ska främja hälsa och förebygga ohälsa. Enligt samma allmänna 

råd ingår det i sjuksköterskans ansvarsområde att ansvara för att 

omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs och utvärderas på ett ändamålsenligt sätt 

samt samordnas med behandling och andra åtgärder. Sjuksköterskan ska även se till 

att åtgärderna genomförs i samarbete med andra personalgrupper. Till 

ansvarsområdet hör också att se till att omvårdnadsteoretiska och etiska grunder för 

omvårdnadsåtgärder tydliggörs så att det integreras i det dagliga arbetet.  

       

 

3. SYFTE 

 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva hur yngre kvinnors livssituation kan 

påverkas av bröstcancer samt hur sjuksköterskan kan möta dessa kvinnors behov. 
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4. METOD 

 

4.1 Metodbeskrivning 

 

Detta är en litteraturstudie. En litteraturstudie innebär att söka, kritiskt granska och 

sammanställa litteratur inom ett valt ämne. Litteraturen ska vara vetenskapliga 

tidskriftsartiklar eller andra vetenskapliga rapporter (Forsberg, Wengström, 2003). 

 

4.2 Sökstrategier 

 

Studiens sökstrategi följer Polit och Becks flödesschema (2004, s. 105). Detta 

innebär att först identifiera sökord och sökvägar och sedan leta efter referenser 

genom systematisk eller manuell sökning. Relevanta referenser hittas genom att läsa 

rubriker samt abstracts. Då relevanta artiklar identifierats läses de i sin helhet och 

anteckningar om innehållet görs. Genom att läsa artiklarna kan även nya referenser 

hittas. Referenserna organiseras och analyseras sedan för att slutligen 

sammanställas till en litteraturstudie.  

 

4.2.1 Systematisk sökning 

 

Sökningarna har gjorts i databaserna Cinahl, Medline och Psycinfo. Dessutom har ett 

antal sökord hämtats från MeSH, som innehåller databasen Medlines användbara 

ämnesord. Följande sökord har använts: body image, breast cancer, breast 

neoplasm, care, caring, crises, experience, female body, identity, infertility, 

interventions, malignant, nursing, psychological, psychosocial, social support, 

support, women och younger. Dessa har kombinerats på olika sätt, se bilaga 1. 

 

4.2.2 Manuell sökning 

 

Artiklar har även sökts manuellt via referenser från andra vetenskapliga artiklar. 

Dessa artiklar har hämtats antingen från Elin@Örebro eller från tidskrifter som finns 

på Örebro universitets bibliotek. Totalt hämtades sju artiklar, var av fyra användes till 

litteraturstudiens resultat.  
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4.2.3 Urval  

 

Inklusionskriterier som sattes upp innan sökningarna var att artiklarna skulle handla 

om yngre kvinnor, om kvinnor som ej genomgår behandling vid tiden för studien och 

kvinnorna skulle vara från västvärlden. Artiklarna skulle vara på engelska eller 

svenska, ej publicerade före år 2000 och dessutom skulle det vara artiklar som gick 

att få tag på i Sverige. Ett första urval gjordes genom att läsa rubriker och abstracts 

vid sökningarna. De artiklar som valdes bort var sådana som handlade om enbart 

äldre kvinnor, ej västerländska kvinnor och artiklar som inte berörde ämnet 

bröstcancer. 

          De artiklar som valdes att läsas i sin helhet var de som utifrån rubrik och 

abstract stämde mot det valda ämnet och studiens syfte och kom att omfatta 26 

artiklar. Av dessa exkluderades fjorton efter närmare granskning. Detta berodde på 

att åtta artiklar studerade kvinnor i varierande ålder och det gick inte att urskilja vad 

som var specifika problem för de yngre kvinnorna. En artikel exkluderades då studien 

handlar om reaktioner innan diagnosen bekräftats och en studie handlade om 

profylaktisk mastectomi och valdes därför att exkluderas. Ytterligare en togs bort då 

den inte hade en vetenskaplig grund. Då en artikel var mer inriktad på den 

medicinska delen av bröstcancer exkluderades även den. En artikel utvärderade en 

utbildning för sjuksköterskor som arbetade med bröstcancerpatienter och gick inte 

närmare in på omvårdnaden. Den sista av dem som exkluderades studerade andra 

kulturer än de som valts att inkludera i denna studie. 

          Utifrån de systematiskt sökta artiklarnas referenser hittades ytterligare sju 

artiklar som lästes i sin helhet. Tre exkluderades på grund av att åldern hos 

populationen var för hög för denna litteraturstudie. De andra fyra inkluderades 

tillsammans med de tolv artiklarna, från den systematiska sökningen, till studiens 

resultat. Sammanlagt användes sexton artiklar till resultatet (bilaga 2). 
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4.2.4 Värdering 

 

Värdering av de 26 artiklarna har gjorts enligt Forsberg & Wengströms bok Att göra 

systematiska litteraturstudier (2003). De kvalitativa artiklarna värderades vad gällde 

deras syfte samt om metod och design var relevant för detta. Värdering gjordes över 

undersökningsgruppens lämplighet för studien, datainsamlingsmetodens tydlighet 

och dataanalysens trovärdighet. Dessutom gjordes en utvärdering av resultatets 

relevans och slutsatser samt eventuella metodologiska brister. De kvantitativa 

artiklarna värderades även de vad gällde deras syfte och design. 

Undersökningsgruppen värderades utefter inklusions- och exklusionskriterier samt 

om gruppen var representativ för syftet. Dessutom värderades mätmetod, analys 

samt resultatets generaliserbarhet och kliniska betydelse.  

          Värdering har också gjorts vad beträffar om studierna är utförda på ett etiskt 

försvarbart sätt. 

 

4.2.5 Bearbetning och analys 

 

Artiklarna lästes först igenom noggrant och fyra huvudområden identifierades: 

Psykisk påverkan vid bröstcancer, Problem relaterat till den fysiska påverkan av 

bröstcancer, Social påverkan i samband med bröstcancer samt Sjuksköterskans 

möte med yngre kvinnor med bröstcancer. Bearbetning gjordes därefter genom att 

artiklarnas resultat delades in under dessa huvudområden med hjälp av 

understrykningspennor i olika färger. Detta i enlighet med Polit & Beck (2004). 

Slutligen sammanställdes datan under varje huvudrubrik i en syntes som visar 

studiernas likheter och skillnader. För att åskådliggöra resultatet presenteras datan i 

elva underrubriker. Som en hjälp i bearbetningen och analysen har resultatets artiklar 

sammanfattats i en artikelmatris, se bilaga 2.  
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5. RESULTAT 

 

5.1 Psykisk påverkan vid bröstcancer 

 

5.1.1 Psykologiska fenomen i samband med bröstcancer 

 

Chock och rädsla är de dominerande känslorna i samband med att diagnosen 

bekräftas. Något som kvinnorna också är rädda för i detta skede är själva 

operationen och inte det livshotande med sjukdomen. Kvinnorna håller i vissa fall 

sina känslor för sig själva för att inte göra andra upprörda (Lindop & Cannon, 2001). 

Oro och ångest samt känslan av förlust är psykiskt jobbigt för de yngre kvinnorna i 

denna situation, då det leder till en känsla av mindre kontroll över livet (Dunn & 

Steginga, 2000), och en ökad känslomässig stress relaterat till sorg och förlust 

(Walsh, Manuel & Avis, 2005). Yngre kvinnor framhåller i studien av Wong-Kim & 

Bloom (2005) att de känner hög stress och har en låg livskvalitet. I studien av Nissen, 

Swenson & Kind (2002) beskrivs att en kvinna fått en övergående minnesförlust på 

grund av den stress som diagnosen innebar.  

          I en studie av Cimprich, So, Ronis & Trask (2005) studeras yngre kvinnor vad 

gäller deras kognitiva förmåga i samband med en bröstcancerdiagnos. De objektiva 

mätresultaten visar att yngre kvinnor fungerar bättre kognitivt än äldre. Trots detta 

resultat visar kvinnornas subjektiva beskrivningar att yngre upplever sig fungera 

sämre kognitivt. Med detta menas bland annat att planera dagliga aktiviteter, påbörja 

uppgifter, fatta beslut och att komma ihåg att göra viktiga saker. Ju mer stress de 

upplever av sjukdomen desto mindre anser de sig klara av kognitivt.  

 

5.1.2 Depression hos yngre kvinnor med bröstcancer  

 

Holly, Kennedy, Taylor & Beedie (2003) pekar i sin studie på att när det gäller att 

utveckla depression och oro/ångest är det ingen skillnad mellan yngre och äldre, 

dock visar en annan studie att skillnad kan finnas beroende på vilket stadium av 

sjukdomen kvinnan befinner sig i. Denna studie visar att yngre kvinnor i de senare 

stadierna av bröstcancer tenderar att vara mer deprimerade (Kissane, Grabsch, 

Love, Clarke, Bloch & Smith, 2004). Studien av Wong-Kim & Bloom (2005) har ett 

annat resultat, då de lyfter fram att kvinnor med mer avancerad bröstcancer inte 
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nödvändigtvis riskerar att utveckla depression jämfört med de kvinnor som är i ett 

tidigare stadium. Denna studie visar att kvinnor har större risk att uppleva 

depressionssymtom om de har en högre grad av smärta, lågt känslomässigt stöd och 

en lägre nivå av självkänsla. Studien av Holly et al (2003) styrker informationen att 

självkänslan inverkar på graden av depression, då det visas att låg självkänsla är en 

risk för depression. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att en cancerdiagnos innebär många olika 

känslor, något som kan innebära att den yngre kvinnan känner att hon har mindre 

kontroll över sitt liv. Kvinnorna upplever sig fungera sämre i det vardagliga livet. Låg 

självkänsla är en risk för depression, dock visas olika data vad gäller utvecklandet av 

depression hos yngre kvinnor med bröstcancer. 

 

5.2 Problem relaterat till den fysiska påverkan av bröstcancer 

 

5.2.1 Menopaus och fertilitet 

 

Kvinnor som drabbas av bröstcancer har en stor oro över att hamna i för tidig 

menopaus samt en oro över olika graviditetsrelaterade problem (Avis, Crawford & 

Maunuel, 2004; Dunn & Steginga, 2000). I studien av Thewes, Meiser, Rickard & 

Friedlander (2003) beskriver kvinnorna förlusten av fertilitet och för tidig menopaus 

som en sorgeprocess. Många kvinnor säger att de blir chockade av att hamna i för 

tidig menopaus, då de inte är medvetna om att detta kan hända (Avis et al., 2004; 

Dunn & Steginga, 2000). De kvinnor som inte hamnar i för tidig menopaus kan ändå 

ha problem med sin menstruationscykel, vilket kan innebära oregelbunden och/eller 

smärtsam menstruation (Thewes et al, 2004) och vissa upplever detta som en förlust 

(Dunn & Steginga, 2000).  

          För tidig menopaus påverkar fertiliteten hos yngre kvinnor. Detta leder till att 

många kvinnor känner sig arga över att ha mist sin valmöjlighet att skaffa barn, 

oavsett om de före sjukdomen hade planer på att försöka bli gravida eller inte (Avis et 

al, 2004; Thewes et al, 2003; Dunn & Steginga, 2000).  

Vissa kvinnor upplever inte att fertiliteten är av stor betydelse innan diagnosen och i 

början av sjukdomen, men med tiden blir ämnet allt viktigare (Thewes et al, 2003). 

Thewes et al (2004) lyfter i sin studie fram att ett stort bekymmer för några av 
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deltagarna är hur behandlingen kommer att påverka deras förmåga att få barn och 

att de kvinnor som fortfarande är fertila kan uppleva en rädsla med att bli gravida 

kontra risken att bröstcancern kan återkomma (Thewes et al, 2004). Denna rädsla 

framhålls även i studierna av Dunn & Steginga (2000) och Avis et al (2004) Dessa 

känslor kan påverka kvinnornas förmåga att planera för framtiden (Thewes et al, 

2004). I studien av Thewes et al (2003) beskriver en deltagare att fertiliteten är det 

område av sjukdomen som hon har minst kontroll över.   

 

5.2.2 Kroppsuppfattning 

 

Några studier visar att yngre kvinnor får en förändrad kroppsuppfattning i samband 

med bröstcancer. I studien av Avis et al (2004) uppger 77 % (157 av 204 kvinnor) att 

de är missnöjda med sitt utseende och studien av Walsh et al (2005) beskriver även 

den att så är fallet, då 68 % (150 av 220) av kvinnorna uppger problem med sin 

kroppsuppfattning. Studien av Holly et al (2003) som är en kvantitativ studie, jämför 

reaktioner hos 64 yngre och äldre kvinnor med bröstcancer. Deras resultat framhåller 

att yngre kvinnor i en större utsträckning får en förändrad kroppsuppfattning och en 

sämre självbild. 

          Många tankar hos kvinnan kretsar kring den ändrade kroppsformen (Lindop & 

Cannon, 2001) och missnöjet med kroppen (Avis et al, 2004). Några problem kring 

detta är viktuppgång, som många rapporterar som jobbigt (Avis et al, 2004), samt att 

den ändrade kroppsformen får dem att känna sig mindre attraktiva (Avis et al, 2004; 

Dunn & Steginga, 2000) och mindre feminina (Dunn & Steginga, 2000). En kvinna i 

studien av Lindop & Cannon (2001, s. 96) säger ”I felt like a freak. I didn´t feel a 

woman anymore.”  En annan kvinna i samma studie beskriver vilken chock det var att 

titta på sin kropp efter operationen då hon inte hade förväntat sig att så mycket skulle 

vara borttaget. I studien av Avis et al (2004) visas att det upplevs som jobbigt att 

känna sig annorlunda jämfört med kvinnor i samma ålder. Det framkommer också att 

känslan att komma längre ifrån det kroppsideal som finns i dagens samhälle har en 

stor inverkan på yngre kvinnor. 

Enligt studierna av Kissane et al (2004) och Nissen et al (2002) har gifta kvinnor en 

bättre kroppsuppfattning än de som är ogifta. En singelkvinna säger i studien av 

Nissen et al (2002, s. 550) ”I am becoming invisible, because I felt unattractive. So, 

yeah, body image, loss of youth, lots of loss.” 
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Tre olika studier tar upp håravfall som ett av de största problemen vad gäller 

kroppsuppfattningen och självbilden. Detta för att det synliggör för allmänheten att 

kvinnan är sjuk (Avis et al, 2004; Lindop & Cannon, 2001; Nissen et al, 2002). 

Kvinnorna upplever det jobbigt att bli annorlunda behandlad av allmänheten på grund 

av sin sjukdom, jämfört med om sjukdomen inte är synlig (Dunn & Steginga, 2000). 

          Bröstrekonstruktion och bröstbevarande kirurgi har en tendens att stärka 

kvinnornas självbild och deras kroppsuppfattning (Kissane et al, 2004; Lindop & 

Cannon, 2001). 

 

5.2.3 Sexualitet 

 

Flera yngre kvinnor anser att bröstcancern har lett till en bestående påverkan av sina 

intima relationer och sin sexualitet (Thewes et al, 2004). Det upplevs även som 

jobbigt att känna en förändring av sin sexuella relation eller en framtida sexuell 

relation (Dunn & Steginga, 2000). 

          Flera problem relaterat till förändringar av kvinnans sexualitet kan identifieras. 

Kirurgi av bröstet kan leda till en förändrad kroppsuppfattning vilket i sin tur kan 

påverka sexlivet (Walsh et al, 2005). Dessutom kan kirurgin innebära smärta kring 

det opererade bröstet, något som kan påverka sexlivet (Avis et al, 2004). Tröttheten 

som kvinnorna kan uppleva i samband med sin sjukdom, leder ofta till minskad 

sexlust (Walsh et al, 2005) samt att de fysiskt inte orkar ha sex (Avis et al, 2004). Av 

de 204 deltagarna i studien av Avis et al (2004) beskriver 189 minskad sexuell lust 

och 181 minskad sexuell funktion. Dock visar studien att kvinnorna ser den minskade 

sexuella funktionen som ett större problem än den minskade sexuella lusten. Den 

sexuella funktionen påverkas av den tidigarelagda menopausen som kan leda till 

torra slemhinnor och smärta vid samlag (Avis et al, 2004; Walsh et al, 2005). 

Förutom denna fysiska påverkan kan emotionella problem påverka sexlivet. En 

kvinna säger att hon förlorat sitt sexuella intresse på grund av det sätt hennes man 

reagerat på hennes diagnos och på hans oförmåga att ge ett emotionellt stöd (Walsh 

et al, 2005).  

          Studien av Kissane et al (2004), som studerar 503 kvinnor, framhåller att yngre 

kvinnor med bröstcancer har en låg sexualdrift samt mindre njutning i samband med 

sexuell aktivitet. Lindop & Cannon (2001), en kvalitativ studie med tolv deltagare, 

visar dock att sexlivets påverkan varierar.  
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Några har mindre sexuell aktivitet medan andra har mer. Detta styrks i studien av 

Walsh et al (2005), där 75 % (153 av 204) av de studerade kvinnorna beskriver att 

deras relation till partnern stärkts. Även i studien av Avis et al (2004) beskrivs hur 

kvinnornas sjukdom i vissa fall lett till en ökad närhet och intimitet. Anledning till detta 

menar kvinnorna i studien är att de efter diagnosen har en känsla av att inte finnas till 

för alltid, något som leder till att de uppskattar sin partner mer och att de lever mer för 

dagen.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att i samband med bröstcancer riskerar den 

yngre kvinnan att hamna i för tidig menopaus och att bli infertil, att detta kan hända är 

något många är omedvetna om. En förändrad kroppsuppfattning är mycket vanlig 

hos yngre kvinnor. De känner sig mindre attraktiva och mindre feminina och 

dessutom annorlunda jämfört med andra kvinnor samt långt ifrån dagens 

kroppsideal. Sexualiteten kan både försämras och förbättras. Försämringen kan bero 

på minskad fysisk funktion samt minskad sexuell lust, medan förbättringen oftast 

beror på att kvinnan blir medveten om att hon ej finns till för alltid vilket innebär att 

hon uppskattar sin partner på ett nytt sätt. 

  

5.3 Social påverkan i samband med bröstcancer 

 

5.3.1 Kvinnans relation till sin partner och sina närstående  

 

Socialt leder bröstcancer hos yngre kvinnor till begränsningar i deras livsstil som en 

konsekvens av den livshotande diagnosen. Detta leder till svårigheter att balansera 

familjens behov, arbete, barn och partner samtidigt som kvinnan ska ta hand som sig 

själv, vilket i sin tur innebär att kvinnan känner skuld mot familjen och den stress de 

upplever på grund av hennes cancer (Dunn & Steginga, 2000). 

          Yngre kvinnor har ofta ett större socialt stöd än äldre (Holly et al, 2003) och de 

som är gifta tenderar att ha ett större emotionellt och instrumentellt stöd än ogifta 

(Bloom, Stewart, Johnston, Banks & Fobair, 2001). En annan studie visar dock att 

det emotionella stödet inte är beroende av om kvinnan är gift eller inte, stödet kan 

lika väl ges av vänner eller andra i kvinnans närhet (Wong-Kim & Bloom, 2005). 

Studien av Lindop & Cannon (2001) lyfter även den fram att stödet kvinnorna får 

under sjukdomen oftast ges av partner och familj.  
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Kvinnorna upplever detta som en viktig källa för att orka gå vidare. I vissa fall 

beskrivs dock hur detta stöd blir för mycket för kvinnorna då männen tar över allt och 

blir överbeskyddande, vilket kan leda till en ökad stress för kvinnorna (Lindop & 

Cannon, 2001). Många kvinnor menar att de har ett bra stöd av sin partner men 

kvinnorna i studien av Dunn & Steginga (2000) beskriver även hur de inte får stöd 

från sin partner, vilket bland annat kan bero på att partnern är den som måste ta 

hand om familjen och arbeta för att fylla det ekonomiska behovet under kvinnans 

sjukdomstid. Kvinnornas sjukdom leder i vissa fall till rollbyten inom familjen. Vissa 

kvinnor blir frustrerade över att inte längre kunna göra det de tidigare gjort inom 

hemmet, medan andra upplever dessa rollbyten som en lättnad. Barnens band till 

papporna stärks i en del fall, något som anses som positivt av kvinnorna (Walsh et al, 

2005).  

          Walsh et al (2005) visar i sin studie att många kvinnor inte upplever 

avsaknaden av stöd från sin partner som ett stort problem, däremot beskrivs dålig 

kommunikation som jobbigt. Partnern upplevs ta avstånd från vissa ämnen som 

kvinnan vill prata om. Det svåraste är att prata om vad som kan hända efter kvinnans 

död och att prata om själva cancern. Diskussioner kring rädslor, testamente och 

finansiella arrangemang samt att prata om framtiden och känslor beskrivs av många 

som svårt. Kommunikationsproblemen fick några av kvinnorna i studien att överväga 

separation och för en del av kvinnorna blev detta verklighet. Initiativtagaren är i 

många fall männen, då de inte klarar av att hantera den uppkomna situationen 

(Walsh et al, 2005). I de fall kvinnorna tagit första steget beror det på att de inte fått 

det stöd de behöver eller att diagnosen gett kvinnorna kraft att lämna ett redan dåligt 

förhållande (Avis et al, 2004; Walsh et al, 2005). 

 

5.3.2 Kvinnans relation till sina barn 

 

Barnen är en stor källa för oro hos de yngre kvinnorna. Det är svårt att veta hur 

mycket barnen förstår (Lindop & Cannon, 2001) och att hjälpa barnen att prata om 

och hantera situationen är ett problem för kvinnorna (Walsh et al, 2005; Dunn & 

Steginga, 2000). Några kvinnor i studien av Walsh et al (2005) valde att inte berätta 

för sina yngre barn att de var sjuka.  En tredjedel (68 av 204) av kvinnorna i studien 

av Walsh et al (2005) berättar att deras barn har svårigheter med att hantera 

mammans sjukdom. Barnen har också en stor rädsla över att mamman ska dö i 
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cancer och rädsla över att eventuellt själva drabbas av sjukdomen. Dessa rädslor 

delas även av kvinnorna. Dessutom upplever kvinnorna en sorg över att inte längre 

ha samma tid att spendera med sina barn och kunna delta i deras aktiviteter, på 

grund av behandling och biverkningar som kan leda till minskad energi (Avis et al, 

2004; Walsh et al, 2005). 

          I studien av Walsh et al (2005) uppmärksammar vissa kvinnor att de har 

problem att ta hand om sina barn på grund av cancern. Detta kan leda till att barnen 

tar på sig ansvaret som vårdnadshavare, något som kan vara mycket jobbigt för 

kvinnorna. En kvinna säger till exempel att hon fick påpeka för sin son att det 

fortfarande var hon som hade ansvaret för honom, inte tvärtom. 

          Många kvinnor beskriver att cancern har inneburit negativa konsekvenser för 

deras relation till barnen, dock finns det redogörelser som pekar på att förhållandet 

blivit bättre. Kvinnorna har i vissa fall blivit mer toleranta, de kommer barnen närmare 

och får en ökad kontakt, vilket i sin tur innebär att kvinnorna får ett stort stöd i sina 

barn (Walsh et al, 2005; Lindop & Cannon, 2001; Avis et al, 2004). 

 

5.3.3 Kvinnans relation till samhället 

 

Yngre kvinnor som drabbas av bröstcancer känner sig ofta isolerade och ensamma 

(Dunn & Steginga, 2000; Thewes et al, 2004). De kan också känna sig ensamma om 

att ha fått bröstcancer som ung och tycker att de är för unga för att drabbas. De 

upplever även att omgivningen, genom att ta avstånd från kvinnorna, sänder signaler 

som tyder på detta. Något som även tas upp är svårigheterna med att få kontakt med 

unga kvinnor i samma situation (Dunn & Steginga, 2000). 

          Avis et al (2004) visar i sin studie, som är utförd i USA, att cancern har inverkat 

på kvinnornas arbete och karriär, på det vis att några fått sluta eller minska sin 

arbetstid för att orka medan andra blivit avskedade. Dunn & Steginga (2000) lyfter i 

sin studie, utförd i Australien, fram att många kvinnor tror att deras möjligheter att 

komma tillbaka på arbetsmarknaden påverkas om de nämner sin cancerdiagnos. 

Studien visar också att cancern inverkar på kvinnornas ekonomi, den finansiella 

planeringen och stabiliteten kompromissas. Detta leder till ökad stress då de behöver 

lägga ner mycket tid på administrativa processer, till exempel sjukpenning.   
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Den yngre kvinnans möjlighet att återgå till ett normalt liv påverkas av det långvariga 

behovet av hälsoundersökningar och möten med vården på grund av sin bröstcancer 

(Dunn & Steginga, 2000). 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att bröstcancer har en stor social påverkan på 

den yngre kvinnans liv. Förhållandet till både partner och barn förändras. Kvinnan får 

ofta stöd av sin partner, men samtidigt kan relationen bli ansträngd. Ofta beror detta 

på kommunikationsproblem. Genom att kvinnan inte orkar ta hand om sina barn och 

delta i deras aktiviteter på samma sätt som tidigare påverkas även deras relation. 

Dessutom är barnens reaktioner på sjukdomen en stor oro för kvinnan. Samhällets 

attityder gentemot yngre kvinnor med bröstcancer påverkar kvinnan negativt och 

sjukdomen får dessutom en stor inverkan på kvinnans yrkesliv och ekonomi.  

 

5.4 Sjuksköterskans möte med yngre kvinnor med bröstcancer  

 

5.4.1 Sjuksköterskans roll i vården av yngre kvinnor med bröstcancer 

 

Sjuksköterskan spelar en viktig roll i omvårdnaden av yngre kvinnor med bröstcancer 

(Brown, Koch & Webb, 2000). I studien av Gray, Goel, Fitch, Franssen & Labrecque 

(2002) är de flesta kvinnorna mycket nöjda med den stödjande omvårdnad som de 

får ifrån sjuksköterskor och läkare. Av studiens deltagare är det 45% (329 av 731) 

som i första hand sökt hjälp från sjuksköterskor och de flesta av dem som sökt denna 

hjälp är yngre kvinnor.  

Ödling, Norberg & Danielsson (2002) menar att första mötet med en ung kvinna med 

bröstcancer är viktigt och att då främst bygga upp ett gott förhållande med henne. De 

anser att en god relation kan utvecklas genom att lära känna patienten och på så vis 

fördjupa relationen och kunna ge ett bättre stöd, vilket leder till att patienten känner 

sig tryggare. Ödling et al (2002) påpekar också att det är viktigt att kvinnan och 

anhöriga har någon att lita på. I studien av Lindop & Cannon (2001) nämner 

kvinnorna att de känner en lättnad i att vårdas av personal som de utvecklat en 

relation till.          

          Sjuksköterskan kan påverka patientens känslor av självsäkerhet och hopp 

negativt. Genom att möta patienten på ett kallt och respektlöst sätt eller genom att se 

ner på kvinnans situation kan mötet få en skadlig effekt (Brown et al, 2000)  
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och få kvinnan att känna skam över sitt mentala och spirituella lidande (Arman, 

Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & Eriksson, 2004). I studien av Arman et al (2004) 

beskriver patienter hur de upplever att vårdgivare inte ser människan bakom 

sjukdomen. Kvinnorna känner att de blir behandlade som kroppar, nummer eller som 

sin diagnos. Detta ökar deras lidande och känsla av osäkerhet.  

 

5.4.2 Sjuksköterskans stöd till yngre kvinnor med bröstcancer 

 

I studien av Ödling et al (2002) tar sjuksköterskorna upp vikten av att tillgodose 

kvinnans behov av stöd och samtal, att sjuksköterskan ska ta sig tid att samtala med 

och finnas till för kvinnorna. Brown et al (2000) menar att det är viktigt att uppmuntra 

patienterna till att samtala om sina känslor. Sjuksköterskorna anser att behovet av att 

prata kan bero på sjukdomens skrämmande natur, osäkerhet över framtiden och 

framförallt risken för stympning (Ödling et al, 2002). Lindop & Cannon (2001) visar i 

sin studie att även kvinnorna önskar att sjuksköterskan tar sig tid att bara sitta ned 

och på så sätt ge henne stöd. Tidsbrist är dock enligt sjuksköterskorna ett hinder för 

att hinna med de mindre akuta delarna av omvårdnaden. Några anser ändå att en 

viss prioritering kan göras och istället ta sig tid för samtal och göra de andra 

uppgifterna senare. Sjuksköterskorna i denna studie tycker att det är speciellt viktigt 

att ge unga kvinnor med små barn chansen att prata (Ödling et al, 2002).  

          Många kvinnor önskar mer stöd efter avslutad behandling, då de upplever att 

de blir lämnade på egen hand. En kvinna uttrycker det på följande sätt: ”You know 

you are going up to the hospital every day and then all of a sudden, bang, you are on 

your own.”(Lindop & Cannon, 2001, s. 97). Det upplevs som en ensam tid efter 

behandlingen. Kvinnorna vet att de kan kontakta sjukhuset när de vill, men samtidigt 

är de väl medvetna om hur upptagen personalen är och de känner att deras problem 

inte är viktiga nog för att störa personalen med. Det som de kvinnorna föreslår som 

lösning på situationen är mer stöd under de första månaderna och korta återbesök 

under fyra till sex veckor efter behandling, för att vårdpersonalen på så sätt får se om 

kvinnorna kan hantera sin situation (Lindop & Cannon, 2001).  

          I studien av Dunn & Steginga (2002) beskriver flera yngre kvinnor att de aldrig 

träffat någon i samma situation innan de deltog i studien. Detta ökar känslan av 

isolering och känslan av att vara annorlunda jämfört med andra kvinnor i samma 

ålder. En stödåtgärd som uppskattas är gruppsamtal där kvinnorna kan träffa och 
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utbyta erfarenheter med yngre kvinnor i samma situation, så kallat jämlikt stöd. 

Studien pekar på att ett jämlikt stödgrupprogram bör vara en prioritetsåtgärd för 

grupper med yngre kvinnor. Dessa åtgärder styrks i studien av Brown et al (2000) där 

kvinnorna pratar om fördelar av att prata med yngre kvinnor i samma situation.  

 

5.4.3  Information till yngre kvinnor med bröstcancer 

 

Enligt studien av Ödling et al (2002) är behovet av information i samband med 

bröstcancer stort. Deltagarna i samma studie menar att informationen kan röra rutiner 

i samband med behandling, avdelningsrutiner och omvårdnaden i allmänhet. 

Dessutom vill kvinnor veta vad som händer härnäst och bli säkra på att de har förstått 

den information som givits (Brown et al, 2000). Thewes et al (2004) och Brown et al 

(2000) framhåller i sina studier att information måste ges kontinuerligt under 

behandling samt efteråt. Kvinnorna i studien av Lindop & Cannon (2001) anser att de 

även skulle vilja få mer information innan behandlingen, för att på så sätt få mer klart 

för sig vad den innebär och då minska rädslan för vad som kommer hända. Många 

kvinnor känner att den information de får, inte alltid är relevant för deras ålder 

(Thewes et al, 2004). Brown et al (2000) beskriver i sin studie att det är viktigt att ge 

information så att den passar den specifika kvinnan. Hur patienten tar till sig och 

reagerar på information varierar mellan olika individer. Vissa tar direkt till sig 

information medan andra kan ha svårt att acceptera och ta till sig detsamma.  

Studien av Brown et al (2000) visar också att tidpunkten när informationen ska ges är 

viktig att ta i beaktande. Kvinnan är mer eller mindre mottaglig för information under 

olika delar av sjukdomstiden. En del vill ha omfattande och detaljerad information 

direkt, medan andra inte vill veta mer än nödvändigt. 

          Yngre kvinnor har ett mindre fatalistiskt förhållningssätt till sjukdomen än vad 

äldre kvinnor har (Holly et al, 2003). De vill veta mycket om sjukdomen och söker 

därför ofta information själva. Orsaker som nämns för detta är att kvinnorna anser att 

det är bättre att veta något än inget alls, att söka information ingår i yngre kvinnors 

personlighet och att det ger assistans när ett beslut ska fattas (Brown et al, 2000).            

Brown et al (2000) pekar också på att det är viktigt att kvinnorna känner att de har ett 

öppet och kommunikativt förhållande med den som ger informationen för att hon ska 

ta till sig det som sägs. Informationen ska även ges på ett ärligt och rakt sätt. En 

känsla av hopp fås om sjukvårdspersonal öppet svarar på frågor och använder 
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respekt och känslighet vid informationsgivningen, enligt samma studie. För att bättre 

komma ihåg den information som givits nämns följande metoder av kvinnorna i 

studien: spela in samtalet, anteckna, göra diagram samt ta med någon som kan 

återberätta eller som kvinnan kan diskutera med efteråt (Brown et al, 2000). 

Dessutom uppskattas skriftlig information (Thewes et al, 2004; Brown et al, 2000). 

          Kvinnorna i studien av Brown et al (2000) ser inte sjuksköterskor som de 

främsta informationsgivarna, utan anser att de är mer inriktade på det emotionella 

stödet. Däremot kan sjuksköterskan hjälpa kvinnan att förstå den information som 

hon fått av läkaren. Sjuksköterskorna i studien av Ödling et al (2002) beskriver att de 

har svårt att ge information och då främst om den kirurgiska behandlingen. De anser 

sig ha för dålig kunskap om detta och är i behov av fortbildning och utveckling av 

rutiner kring vård av svårt sjuka. Studien visar också att rutinerna är bristfälliga vad 

gäller att få reda på vad andra professioner informerat kvinnan om, vilket inverkar på 

om sjuksköterskan ger information eller inte. Sjuksköterskorna har uppfattningen att 

yngre kvinnor ska fråga mer om sin sjukdom och dess behandling, därför ges 

information om detta i större utsträckning till äldre (Ödling et al, 2002).  

          För att orka med distanserar sig en del sjuksköterskor, i studien av Ödling et al 

(2002), medvetet eller omedvetet i vissa situationer som har att göra med yngre 

kvinnor med bröstcancer. Några sjuksköterskor nämner en rädsla att starta en 

konversation med yngre kvinnor när de är osäkra på om kvinnan vill prata och på vad 

kvinnorna kommer att säga. Detta leder ofta till att sjuksköterskan hänvisar patienten 

till en specialistsjuksköterska eller en läkare (Ödling et al, 2002).          

          I studien av Thewes et al (2003) säger många kvinnor att information kring 

behandlingens inverkan på fertiliteten är extremt viktig. Hur kvinnan hanterar en tidig 

menopaus behövs, enligt studien, tas upp. I vissa fall ges inte tillräcklig information, i 

andra fall ges informationen vid fel tillfälle eller så är informationen motsägelsefull. 

Kvinnor upplever att problemet med infertilitet inte alltid tas på allvar bland 

sjukvårdspersonal som istället anser att kvinnorna ska tänka mer på att överleva än 

förlusten av fertilitet (Dunn & Steginga, 2000). 

I samband med diagnos kan vissa kvinnor uppleva att det är viktigare att tänka på 

överlevnad än att få information om de biverkningar som behandlingen kan ge i form 

av infertilitet och tidig menopaus (Thewes et al, 2003). Samma studie visar att det 

dock är viktigt att tänka på att många vill få information om detta innan behandlingen 

påbörjas. De kvinnor som i början inte vill få informationen kan senare under 
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behandlingen behöva informeras om vad som kan hända. Informationen behöver 

dessutom följas upp kontinuerligt.  

          I studien av Thewes et al (2003) är en del kvinnor nöjda med den information 

de får om infertilitet och för tidig menopaus, medan många andra upplever att 

mängden information de får är otillräcklig och de känner att de själva har ansvaret att 

söka information om dessa ämnen. Många av kvinnorna i denna studie fick bara 

muntlig information om inverkan av behandlingen.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att sjuksköterskan spelar en viktig roll i 

omvårdnaden av yngre kvinnor med bröstcancer. Första mötet är viktigt för att bygga 

upp ett gott förhållande med kvinnan. Sjuksköterskan kan påverka kvinnans känslor 

både positivt och negativt. Det är viktigt att sjuksköterskan tar sig tid att samtala med 

kvinnan, dock kan tidsbrist vara ett problem. Många kvinnor önskar mer stöd och då 

gärna i stödgrupper med andra yngre kvinnor med bröstcancer.  

          Behovet av relevant information för kvinnans ålder vid bröstcancer är stort. 

Områden som bör beröras är tidig menopaus och infertilitet. Hur och när 

informationen ges påverkar hur kvinnan tar till sig den.  

          Det är viktigt att tänka på de individuella behoven hos kvinnorna. 

Sjuksköterskorna ser sig inte som de främsta informationsgivarna, då de har för dålig 

kunskap inom vissa områden samt att rutinerna kring informationsgivning är 

bristfälliga.     

 

 

6 DISKUSSION 

 

6.1 Metoddiskussion  

 

Det finns mycket forskat kring ämnet för denna studie. Vi kunde ha valt att specificera 

oss på en eller några delar av det framkomna resultatet men vi anser att mycket av 

det som tagits upp påverkas av varandra. Skulle något ha valts bort hade det 

inneburit en risk för att resultatet verkat ofullständigt. Vi har därför valt att behålla ett 

bredare syfte. 

          Vi har valt att söka artiklar i databaserna Cinahl, Medline och Psycinfo. Cinahl 

är den största databasen för omvårdnadsforskning och detta har inneburit att många 
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sökningar som gjorts i de andra två databaserna har gett samma resultat vad gäller 

relevanta artiklar för vårt resultat. Konsekvensen har blivit att vi valt att inte göra 

samtliga sökningar i alla tre databaserna, något som kan ha lett till att andra 

relevanta artiklar missats, vilket kan ha påverkat resultatet. Vi anser att de sökord 

som använts täcker studiens syfte. Detta för att sökorden i olika kombinationer till slut 

resulterat i samma relevanta artiklar. Fler sökningar än de redovisade har gjorts, men 

då de inte resulterade i några användbara artiklar i första urvalet redovisas de ej. Den 

manuella sökningen har baserats på de referenser som i de lästa artiklarna gett 

information som passar vårt syfte. Däremot har vi inte läst samtliga artiklars 

referenslistor för att få fram ytterligare artiklar. Detta kan ha inneburit att användbara 

artiklar inte hittats och vårt resultat kan därmed ha påverkats. Vi har dock ansett att 

det varit svårt att enbart utifrån artikelns titel kunna avgöra om den är användbar för 

vår studie. 

          Anledningen till att vi inte valt att inkludera studier som beskriver kvinnors 

upplevelser under pågående behandling är att behandlingen kan förstärka påverkan 

på kvinnornas psykosociala välmående och det är därför svårt att jämföra med de 

kvinnor som inte är under behandling. Vi har även valt att exkludera studier som är 

utförda utanför västvärlden. Detta för att få ett resultat som beskriver hur kvinnor med 

en livsstil som liknar den svenska påverkas av bröstcancer. Studier visar att livsstilen 

kan vara en orsakande faktor till bröstcancer och att västerländska kvinnor drabbas i 

högre utsträckning än kvinnor i andra kulturer. För att få ett så aktuellt 

forskningsresultat som möjligt valde vi att enbart ta med artiklar som publicerats efter 

år 2000. I efterhand kan vi se att det har kommit mycket ny forskning inom området, 

vilket innebär att vi kunnat begränsa oss ytterligare. Vi anser dock att samtliga artiklar 

vi valt fortfarande tillför aktuell information och har därför valt att behålla 

begränsningen till år 2000.  

          Åldern på ett antal deltagare i vissa studier överstiger vår definition av yngre 

kvinnor. I dessa fall går det ändå att urskilja om studiens framkomna data rör yngre 

kvinnor. Detta gör att vi kunnat inkludera dessa studier i vårt resultat, utan att 

inskränka på litteraturstudiens trovärdighet. 

           Från början hade sjutton artiklar valts ut till resultatet. Under arbetets gång har 

en exkluderats då den handlade om profylaktisk mastectomi. Oron över risken att 

drabbas av bröstcancer är stor, men vi anser det svårt att med säkerhet jämställa 

dessa reaktioner med de hos kvinnor med diagnostiserad bröstcancer.  
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Därmed utgörs resultatet av sexton artiklar. Av dessa är åtta kvalitativa och sex 

kvantitativa artiklar. Dessutom har två artiklar både kvantitativ och kvalitativ ansats.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

 

När en ung kvinna får diagnosen bröstcancer påverkas hela hennes livssituation. 

Detta resultat är i likhet med det i studien av Townley och Volker (2005) som skriver 

att yngre kvinnor kämpar mot en livshotande sjukdom, förändringar i 

kroppsuppfattningen samt utmaningar med karriär, att hitta en partner, att få barn och 

andra milstolpar i livet. Bröstcancer är inte en väntad händelse för yngre kvinnor och 

när det händer kan det bli väldigt traumatiskt. Denna beskrivning är något som väl 

sammanfattar resultatet i vår litteraturstudie. 

          I vårt resultat framkommer hur kvinnor hamnar i kris under sin sjukdom. Detta 

styrks både av Cullbergs (2003) kristeori och i studien av Landmark och Wahl (2002) 

där kvinnornas reaktioner i samband med bröstcancerdiagnos tolkas som en 

traumatisk kris. Vi tycker att reaktionerna under de första faserna av krisen inte 

verkar skilja sig nämnvärt mellan yngre kvinnor med bröstcancer och andra som 

drabbats av traumatiska kriser. Det framkommer i vår litteraturstudie att yngre kvinnor 

är mindre fatalistiska än äldre kvinnor (Holly et al, 2003). Vi anser att detta kan visa 

sig i bearbetningsfasen, då yngre kvinnor kanske är mer benägna att söka 

information på egen hand.  

          Ett problem med detta kan ses i studien av Ödling et al (2002) där 

sjuksköterskor tror att yngre kvinnor kommer att fråga mer om sin sjukdom och 

behandling och därför ges inte information lika frekvent till dessa kvinnor. Ett sådant 

synsätt ter sig för oss väldigt underligt, då det borde vara självklart att ge 

grundläggande information till samtliga kvinnor oavsett ålder. Resultatet visar att 

ansvaret att fråga det som är väsentligt ska ej läggas på patienten och dessutom får 

det inte antas att alla yngre kvinnor har samma förutsättningar. Detta kan ses i 

studien av Cimprich et al (2005) då det framkommer att en del yngre kvinnor 

upplever sig fungera sämre kognitivt, vilket bland annat innebär att ta sig för uppgifter 

och komma ihåg viktiga saker.  

          Resultatet visar att yngre kvinnor i stor utsträckning får en förändrad 

kroppsuppfattning i samband med bröstcancer (Avis et al, 2004; Walsh et al, 2005; 

Holly et al, 2003; Lindop & Cannon, 2001; Dunn & Steginga, 2000; Kissane et al, 
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2004; Nissen et al, 2002) och att så är fallet är något som bekräftar våra tankar innan 

studien påbörjades. Vi tror att utseende och kroppsideal är viktigt för yngre kvinnor i 

dagens samhälle, och när kroppen förändras vid behandling borde det innebära en 

försämrad kroppsuppfattning. Detta stärks i studien av Landmark och Wahl (2002) 

som beskriver hur förlusten av ett bröst kan resultera i förändringar av kvinnans 

kroppsuppfattning. En studie av Metcalfe, Esplen, Goel och Narod (2004) studerar 

kvinnor som genomgått profylaktisk mastectomi. I likhet med studierna i vårt resultat 

rapporterar denna studie att yngre kvinnor i stor utsträckning får en förändrad 

kroppsuppfattning efter operationen. Det som skiljer sig från de studier som vårt 

resultat baseras på, är att ett antal yngre kvinnor fick bättre kroppsuppfattning. Vi 

menar att detta kan tyda på att det är mer än bröstkirurgin som inverkar på yngre 

kvinnors negativa kroppsuppfattning vid bröstcancer. Några exempel som tas upp i 

vårt resultat är håravfall och viktuppgång. Den förändrade kroppsuppfattningen 

innebär också en sänkt självkänsla, något som i resultatet visats vara en riskfaktor för 

depression (Holly et al, 2003; Wong-Kim & Bloom, 2005). Då de flesta kvinnor får en 

sänkt självkänsla i samband med bröstcancer, anser vi i likhet med Wong-Kim och 

Bloom (2005) att fler faktorer inverkar vid utvecklandet av depression.  

Kvinnor i fler av studierna, som studerat kroppsuppfattning, borde annars visa tecken 

på eller beskriva depression, enligt vår uppfattning. 

          Det har framkommit två områden där bröstcancer påverkar den yngre kvinnan 

oerhört mycket och de rör menopaus och fertilitet (Avis et al, 2004; Dunn & Steginga, 

2000; Thewes et al, 2003; Thewes et al, 2004). Vi menar att detta är områden som 

en äldre kvinna med bröstcancer inte påverkas av. En brist i denna litteraturstudie 

kan vara att vi valt att inte jämföra äldre och yngre kvinnor i större utsträckning, då 

detta skulle ha tydliggjort skillnaderna mellan grupperna. I vår litteraturstudie kan 

kunskap om äldre kvinnors reaktioner behövas för att förstå skillnaderna som finns. 

Vi har ändå, med detta i beaktande, valt att endast lyfta fram yngre kvinnors 

påverkan av bröstcancer.  

          Många kvinnor är inte medvetna om hur behandlingen av bröstcancer påverkar 

områdena med eventuell för tidig menopaus och infertilitet (Avis et al, 2004; Dunn & 

Steginga, 2000). Vi tror att okunskapen kring detta är ganska uppenbar, då dessa 

områden är något som inte diskuteras så länge det fungerar normalt. Det är först när 

problemen blir påtagliga som det blir uppenbart vilken betydelse det har för 

människor. I den här litteraturstudien framkommer det att unga kvinnor har ett stort 
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informationsbehov kring dessa områden och att informationen tyvärr är knapphändig 

(Thewes et al, 2003). Dessutom upplever vissa kvinnor att sjukvården inte tar 

problemen på allvar, då den är mer inriktad på att kvinnan ska bli frisk (Dunn & 

Steginga, 2000). Detta resultat är jämförbart med det i studien av Townley och Volker 

(2005) som beskriver att även om symptom relaterade till menopaus är viktiga för 

kvinnorna, så är det ett ämne som personalen ofta inte nämner. Kvinnor är därmed 

dåligt förberedda på dessa symptom. I vår litteraturstudie nämner flera kvinnor hur 

jobbigt det är att inte längre ha ett val när det gäller att bli med barn. Vi tror att 

förlusten av valmöjlighet att skaffa barn är något av det svåraste en kvinna kan gå 

igenom, då det är så starkt förknippat med kvinnlighet. Detsamma gäller förlusten av 

menstruation, även om det är något som förmodligen de flesta kvinnor någon gång 

önskat skulle hända.  

          Ytterligare ett område som berörs av bröstcancer är sexualiteten, som kan 

påverkas både positivt och negativt. Vårt resultat visar att yngre kvinnor anser att 

sjukdomen leder till en bestående påverkan av intima relationer och sexualitet 

(Thewes et al, 2004). Dessutom innebär bröstkirurgi en förändrad kroppsuppfattning, 

vilket kan påverka sexuallivet (Walsh et al, 2005). Detta är jämförbart med resultatet i 

studien av Landmark och Wahl (2002) som beskriver hur bröstet oftast 

sammankopplas med femininitet och sexualitet. Förlusten av femininitet kan innebära 

en risk att kvinnan känner en underlägsenhet gentemot mannen. Vårt resultat visar 

att några kvinnor upplever att de fått en ökad närhet till sin partner, vilket leder till 

ökad intimitet (Avis et al, 2004; Lindop & Cannon, 2001; Walsh et al, 2005).  

Detta resultat är något som vi kan tycka vara märkligt, då den fysiska och psykiska 

påverkan efter behandlingen kan vara stor. Vi tror att resultatet är mer 

generaliserbart på kvinnor som redan lever i ett förhållande. För de kvinnor som är 

ensamstående påverkas sexualiteten troligen mer negativt. Förmodligen är det 

jobbigt att gå in i ett nytt förhållande, då den nya partnern inte känner till kvinnans 

historia och sjukdomens inverkan på hennes kropp. Enligt Holmberg, Scott, Alexy & 

Fife (2001) är det troligt att kvinnor med bröstcancer som lever ensamma har en 

ökad risk att anpassa sig negativt till sin sjukdom och därmed kan behöva ett större 

stöd. De flesta kvinnor som deltar i studierna som presenterats i vårt resultat är gifta 

eller har en partner. Det resultat som framkommit visar dock att reaktioner vid 

bröstcancer kan skilja sig mellan ensamstående och de som lever i ett förhållande.  
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Vi anser att forskning kring ensamstående kvinnor med bröstcancer är eftersatt och 

för att få en tydligare bild behövs mer forskning inom ämnet.  

         Resultatet visar att många kvinnor upplever en stor negativ påverkan av sin 

sexualitet, men vi har inte funnit någon studie som tar upp hur kvinnan ska handskas 

med dessa problem. Då sexualitet är ett svårt ämne att ta upp, både för 

sjuksköterskan och för kvinnan, tror vi att det är lätt att utelämna den delen av 

informationen. Detta styrks i studien av Townley och Volker (2005) som tar upp att 

om sjuksköterskan inte diskuterar eventuella sexuella problem tror kvinnan att ämnet 

inte är viktigt. Samtidigt är det svårt för sjuksköterskan att veta om sexuella problem 

finns om inte kvinnan nämner det. Vi anser att det behövs mer forskning kring hur 

sjuksköterskan ska handskas med ämnet och vilken information som behöver ges till 

yngre kvinnor med bröstcancer.  

          I samband med sjukdomen förändras den yngre kvinnans livssituation radikalt. 

Vi menar att förändringarna i många fall är annorlunda för den unga kvinnan, då hon 

är i en fas i livet där hon kanske jobbar, har små barn och ett annat ansvar än vad en 

äldre kvinna har. Detta beskrivs i studien av Dunn & Steginga (2000) som lyfter fram 

att kvinnan i vissa fall ställs inför dilemmat att ta hand om sig själv kontra att ta hand 

om andra.  

          Vårt resultat visar att yngre kvinnor ofta har ett stort socialt stöd (Holly et al, 

2004; Lindop & Cannon, 2001; Wong-Kim & Bloom, 2005; Dunn & Steginga, 2000). 

Vissa av kvinnorna är nöjda med det stöd de får, medan andra uttrycker ett missnöje 

(Lindop & Cannon, 2001; Dunn & Steginga, 2000). Enligt oss visar detta att det inte 

enbart är det sociala nätverkets storlek som har betydelse, utan att det även är viktigt 

att ha ett stöd av god kvalitet. Det framkommer i studien av Walsh et al (2005) att 

kvinnorna inte upplever bristen på stöd som det största problemet, utan det är 

avsaknaden av kommunikation, och då främst med partnern, kring 

sjukdomsrelaterade frågor som upplevs som jobbigast. För oss är det självklart att 

kvinnan behöver känna att hon kan prata med sin partner för att förhållandet ska 

fungera. Det är dock viktigt att inse att även partnern genomgår en svår period och 

det går inte att enbart lägga ansvaret på partnern att vara kvinnans stöd. För att 

partnern ska orka bör även han få hjälp att hantera situationen. Det framkommer i 

vårt resultat att kvinnor har svårigheter att komma i kontakt med andra unga kvinnor i 

samma situation (Dunn & Steginga, 2002). Det verkar som att de stödgrupper som 

finns riktar sig till samtliga åldersgrupper.  
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Vi tror att om grupperna är mer jämlika, åldersmässigt, kanske kvinnorna kan få mer 

stöd ifrån varandra vad gäller de frågor som är viktiga för en ung kvinna med 

bröstcancer. Detta stöd skulle kunna underlätta i relationen till partnern, då 

diskussionen kring svåra ämnen inte enbart behöver ske inom förhållandet.  

          Ett stort problemområde för den unga kvinnan, som framkommit i 

litteraturstudien, är att hantera reaktionerna hos sina barn (Avis et al, 2004; Lindop & 

Cannon, 2001; Dunn & Steginga, 2002; Walsh et al, 2005). Vissa kvinnor har valt att 

inte berätta om sin sjukdom för barnen (Walsh et al, 2005). På ett sätt förstår vi att 

kvinnan väljer den här lösningen, men samtidigt tror vi att det kanske kan skapa 

problem senare om kvinnan blir sämre och när barnen blir äldre. Väljer kvinnan att 

inte berätta försätter hon sig i en situation där barnen får svårt att acceptera att 

mamma inte orkar på samma sätt som förr, vilket kan leda till att förhållandet mellan 

mamman och barnen försämras. Studier visar att sjukdomen innebär att kvinnorna 

får svårigheter att ta hand om sina barn eller delta i deras aktiviteter som de skulle 

vilja (Avis et al, 2004; Walsh et al, 2005). I studien av Walsh et al (2005) talas det om 

rollbyten mellan föräldrarna och att barnens förhållande med pappan därmed stärks, 

något som upplevs som positivt. Vi funderar på om det upplevs som positivt även när 

kvinnan återhämtat sig eller om det då kan vara svårt att inte längre ha samma 

relation till sina barn som innan sjukdomen.   

         Resultatet baseras på forskning från flera olika länder i västvärlden. Vilka 

länder som forskningen kommer ifrån verkar ha en viss inverkan på hur kvinnorna 

upplever att samhället handskas med bröstcancer. Studien av Dunn & Steginga 

(2000) tar upp hur kvinnor i Australien upplever att samhället tar avstånd från unga 

kvinnor med bröstcancer. Vi anser dock att bröstcancer på senare år har lyfts fram i 

svensk media, vilket innebär att allmänheten har fått en större inblick i sjukdomen 

och därmed ökar förståelsen för kvinnorna.  

          Det visar sig i resultatet att sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnaden av 

yngre kvinnor med bröstcancer (Brown et al, 2000; Gray et al, 2002). Dock anser 

många av kvinnorna att sjuksköterskan har en mer stödjande roll än informativ. 

Denna fördelning kan bero på den data som framkommer i studien av Ödling et al 

(2002) där sjuksköterskorna, på ett svenskt sjukhus, inte sätter sig i situationen som 

informationsgivare. Detta på grund av att de anser sig ha för dålig kunskap i ämnet. 

Genom att sjuksköterskan inte vågar försätta sig i dessa situationer får patienten, 

enligt vår uppfattning, färre chanser att ställa frågor och ventilera sina känslor och på 
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så sätt kan lidandet öka. Vår litteraturstudie visar att personalens tidsbrist påverkar 

kvinnan både under och efter behandlingen. Många kvinnor känner att de behöver 

mer stöd än vad de får efter behandlingen, då de känner sig ensamma och övergivna 

(Lindop & Cannon, 2001; Ödling et al, 2002). Rutiner kring återbesök, anser vi, 

behöver förbättras och att då inte enbart se till den fysiska statusen utan även den 

psykiska. Resultatet i denna litteraturstudie tar upp vikten av att ge information på rätt 

sätt och vid rätt tidpunkt för att kvinnan ska känna sig trygg (Brown et al, 2000). En 

viktig del i detta är att anpassa informationen efter individen och på så sätt ge 

relevant information (Brown et al, 2000; Thewes et al, 2003). Relevant information för 

en ung kvinna är bland annat behandlingarnas inverkan på menopaus och fertilitet, 

något som i litteraturstudiens resultat visats sig bristfällig. I Sverige finns Hälso- och 

sjukvårdslagen (SOSFS 1982:763) som styr arbetet inom sjukvården. Sjukvården 

ska bland annat bedrivas med patientens självbestämmande och integritet i 

beaktande och att ge relevant information anser vi vara en viktig del av detta. För att 

vården ska bli professionell, anser vi, att kvinnan ska få vara delaktig i alla beslut 

som påverkar hennes livssituation.  

          Resultatet i denna litteraturstudie bygger på data från både kvalitativa och 

kvantitativa studier, något som vi anser stärker vår litteraturstudies trovärdighet.  

Trots att de kvalitativa studierna studerar mindre populationer jämfört med de 

kvantitativa så har de ändå visat liknande fakta. De kvantitativa artiklarnas resultat 

kan vara lättare att generalisera, men på grund av den liknande faktan i de kvalitativa 

artiklarna anser vi att även dessa svar är rimliga. Dessutom anser vi att vårt resultat 

stärks då det bygger på både subjektiv och objektiv data.  

 

6.2.1 Slutsats 

 

Resultatet visar att när yngre kvinnor drabbas av bröstcancer påverkar det deras 

livssituation på många sätt, både fysiskt och psykosocialt. Många gånger skiljer sig 

denna påverkan från andra grupper med bröstcancer. Detta är något som sjukvården 

måste ta hänsyn till i planeringen av vården för dessa kvinnor. Forskningen kring 

sjuksköterskans roll i vården av yngre kvinnor med bröstcancer upplever vi som 

eftersatt, därför anser vi att vidare forskning inom detta område behövs.  
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Författare, Ar tikelns titel, 
Tidskr ift, År , Land 

Syfte Metod Resultat 

Arman, M., Rehnsfeldt, A., 
Lindholm, L., Hamrin, E. & 
Eriksson, K. (2004). Suffering 
related to health care: A study of 
breast cancer patientś  experiences. 
International Journal of Nursing 
Practice, 10, 248-256. 
Sverige och Finland 
 

Tolka och förstå meningen med 
patientens upplevelse av lidande 
relaterat till sjukvården, ur ett etiskt 
existentiellt och ontologiskt 
perspektiv. 
 

Kvalitativ metod, explorativ design.  
Datainsamling: Öppna frågor vid 
intervju. 
Analys: tolkning av framkommen 
data. 
Population: 16 kvinnor med 
bröstcancer , utvalda från 4 olika 
områden inom sjukvården I Sverige 
och Finland.  
Ålder : 35-69. 

Patienter beskriver hur de upplever 
att vårdgivare inte ser människan 
bakom sjukdomen. Kvinnorna 
känner att de blir behandlade som 
kroppar, nummer eller som sin 
diagnos. Detta ökar deras lidande 
och känsla av osäkerhet.  
 

Avis, N., Crawford, S. & Manuel, J. 
(2004). Psychosocial problems 
among younger women with breast 
cancer. Psycho-Oncology, 13, 295-
308. 
USA. 
 

Identifiera specifika 
problemområden som kvinnor 
upplevde och framgångsrika 
copingstrategier som kan användas 
för att forma åtgärder. 
 

Kvantitativ & Kvantitativ metod, 
deskriptiv design 
Datainsamling: strukturerade frågor 
& öppna frågor 
Analys: beskrivande statistik & 
jämförelse av svar. 
Population: Kvinnor diagnosticerade 
de tre senaste åren, stadium ett till tre. 
Under 50 år vid diagnos. 264 
tillfrågades. Externt bortfall: 44 
kvinnor. Internt bortfall: 16 kvinnor 
på grund av ofullständig data samt 
olämplighet. Slutligt antal 204 
kvinnor. 
Ålder : 25-50. 
 
 
 

Många var oroade över tidig 
menopaus då de ville ha fler barn. 
Sexintresse mindre problem, 
sexuell funktion medelproblem. 77 
% upplevde missnöje med sitt 
utseende. Jobbigare med håravfall 
än operation. Förhållandet till barn 
rapporteras både bli bättre och 
sämre. Cancern påverkar jobb och 
karriär. 
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Författare, Ar tikelns titel, 
Tidskr ift, År , Land 

Syfte Metod Resultat 

Bloom, J., Stewart, S., Johnston, M., 
Banks, P. & Fobair, P. (2001). 
Sources of support and  the physical 
and mental well-being of young 
women with breast cancer. Social 
Science and Medicine, 53, 1513-
1524.  
USA 

Syftet är att testa de fyra följande 
hypoteserna: 
Ju större och mer integrerat nätverk 
en person har desto mer 
instrumentellt stöd fås från detta 
nätverk. 
 Ju större och mer integrerat nätverk 
en person har desto mer 
känslomässigt stöd fås från detta 
nätverk. 
Under stressiga perioder, ju mer 
instrumentella resurser en kvinna har 
desto bättre mår hon fysiskt. 
Under stressiga perioder, ju mer 
känslomässiga resurser en kvinna 
har desto bättre mår hon psykiskt. 

Kvantitativ metod, explorativ design.  
Datainsamling: Strukturerade 
intervjuer  
Analys: multivariat statistik 
Population: 336 kvinnor 
inkluderades från början. Tolv 
exkluderades då en emotionell 
stödskala lades till studien efter det att 
de redan blivit intervjuade. Ytterligare 
tolv exkluderades då de inte 
genomgått någon kirurgisk 
behandling då intervjun genomfördes. 
Ålder : 22-51 
 

Gifta kvinnor fick mer 
känslomässigt och instrumentellt 
stöd än de som var ogifta. 
Emotionellt stöd var en bra 
förutsägare för mentalt välmående. 
 

Brown, M., Koch, T. & Webb, C. 
(2000). Information needs of women 
with non-invasive breast cancer. 
Journal of Clinical Nursing, 9, 713-
722. Australien 
 

Att undersöka kvinnors upplevelse 
då de genomgått operation för sin 
bröstcancer, med tyngdpunkten på 
informationsgivning och 
mottagande.  

 

Kvalitativ, hermeneutisk metod, 
explorativ design. 
Datainsamling: intervju med öppna 
frågor.  
Analys: genom att jämföra likheter 
och olikheter i svaren.  
Population: kvinnor som genomgått 
operation inom 6-24 månader före 
studien. Kvinnorna skulle vara 
vältaliga, reflekterande och villiga att 
dela med sig av sina erfarenheter. 6 
kvinnor valdes ut för studien.   
 
 

Sjuksköterskan spelar en viktig roll 
i vården både på ett positivt och 
negativt sätt. Hur informationen ges 
är viktig för hur kvinnan tar till sig 
den. Skriftlig information är bra 
Det är viktigt att tänka på att 
kvinnor reagerar på olika sätt och 
att ge information så att den passar 
individen. Fördel att få prata med 
yngre kvinnor i samma situation.  
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Författare, Ar tikelns titel, 
Tidskr ift, År , Land 

Syfte Metod Resultat 

Cimprich, B., Heeyoung, S., Roins, 
D. & Trask, C. (2005). Pre-treatment 
factors related to cognitive 
functioning in women newly 
diagnosed with breast cancer. 
Psycho-Oncology, 14, 70-78. USA. 
 

Att undersöka relationen mellan 
kognitiva funktioner före behandling 
av bröstcancer och individuella 
faktorer som ålder, utbildning, 
klimakteriestatus, kroniska 
hälsoproblem och stress.  
 

Kvantitativ metod, deskriptiv design.  
Datainsamling: kognitiva tester 
Analys: statistiska beräkningar. 
Population: 184 kvinnor med 
bröstcancer stadier ett och två 
inkluderades. De som exkluderades 
hade tidigare hälsoproblem som 
kunde påverka mätinstrumentet, 
kunskapsmässiga eller känslomässiga 
störningar som kunde påverka 
resultatet.  
Ålder : 27-86.  

Yngre har ett bättre korttidsminne 
(objektivt) men upplever sig ändå 
fungera sämre kognitivt. Detta 
gäller bla planera dagliga 
aktiviteter, påbörja uppgifter, fatta 
beslut, komma ihåg att göra viktiga 
saker samt se till detaljer. Ju mer 
stress som upplevdes av sjukdom 
desto mindre klarar de av kognitivt. 
 

Dunn, J. & Steginga, K. (2000). 
Young women’s experience of 
breast cancer: defining young and 
identifying concerns. Psycho-
Oncology, 9, 137-146. Australien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskriva en funktionell definition av 
”yngre”  som passar ihop med 
bröstcancer. 
Identifiera och prioritera problem 
som yngre kvinnor med bröstcancer 
upplever. 
Beskriva unga kvinnors upplevelser 
av bröstcancer. 
Identifiera åtgärder som unga 
kvinnor föredrar för att hjälpa vid 
dessa problem. 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ, fenomenologisk metod, 
deskriptiv design.  
Datainsamling: focusgrupper & 
djup-intervjuer 
Analys: transkription av den 
framkomna datan & jämförelse av 
framkomna likheter 
Population: Av 80 kvinnor svarade 
24 och 23 av dessa valdes ut. 20 utav 
dessa deltog i fokusgrupper för att 
lyfta fram specifika problem. Fyra 
kvinnor av dessa 20 valdes ut att delta 
i djupare intervjuer. 
Ålder : 31-47. 
 
 
 
 

Förlust av val att skaffa barn. 
Hamna i för tidig menopaus är 
jobbigt. uppleva förändring i sin 
sexuella relation eller sin framtida 
förmåga att ha ett sexuellt 
förhållande. Känna sig annorlunda 
mot andra kvinnor i sin ålder 
Känna sig mindre attraktiv pga beh. 
Känner sig längre ifrån mediernas 
kroppsideal. Känner sig mindre 
feminin.Känner sig mindre nöjd 
med sin kropp. Oro över barnen, 
klimakteriet och återfall. 
Begränsningar i sin livsstil som en 
konsekvens av livshotande diagnos 
i tidig ålder. 
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Författare, Ar tikelns titel, 
Tidskr ift, År , Land 

Syfte Metod 
 

Resultat 

Gray, R., Goel, V., Fitch, M., 
Franssen, E. & Labrecque, M. 
(2002). Supportive care provided by 
physicians and nurses to women 
with breast cancer. Support care 
cancer, 10, 647-652. Canada. 
 

Utvärdera läkare och sjuksköterskors 
roller att ge stöd till kvinnor med 
bröstcancer. 
 

Kvantitativ metod, comparativ design.  
Datainsamling: frågeformulär 
Analys: statistiska jämförelser.   
Population: Kvinnor som 
diagnostiserats 23-36 månader före 
studien inkluderades, slumpmässigt 
via ett register. Läkare gav tillåtelse 
att kontakta 1197 kvinnor. 
Anledningar till att inte få tillåtelse 
var: ingen vetskap om behandlande 
läkare, avliden patient, läkaren ansåg 
inte att patienten skulle delta eller 
läkaren hade pensionerats, flyttat eller 
ville inte delta. Av de inkluderade 
blev det ett externt bortfall på 466. 
Sammanlagt inkluderades 731 
kvinnor i studien. 
Ålder : 72 % under 65 år 

45 % av kvinnorna i studien har 
sökt stöd ifrån sjuksköterskor. De 
flesta kvinnor som sökte stöd från 
sjuksköterskor var nöjda med den 
kontakten 
 
 

Holly, P., Kennedy, P., Taylor, A. & 
Beedie, A. (2003). Immediate breast 
reconstruction and psychological 
adjustment in women who have 
undergone surgery for breast cancer: 
a preliminary study. Psychology, 
Health and Medicine, 8(4), 441-452. 
Storbritannien 
 
 
 
 

Undersöka psykologiska effekter av 
omedelbar bröstrekonstruktion, 
genom att jämför de som genomgått 
en bröstrekonstruktion med de som 
genomgått mastectomi. Studien 
undersöker också generella faktorer 
associerade med anpassning hos 
kvinnor med bröstcancer 
 
 
 
 

Kvantitativ metod, comparativ design. 
Datainsamling: frågeformulär & 5 
olika mätinstrument. 
Analys: statistiskt visa på skillnader 
mellan olika grupper. 
Population: Kontrollgruppen 
innehöll 34 kvinnor som inte 
genomgått en omedelbar 
bröstrekonstruktion. 
Interventionsgruppen innehöll 30  
 
 

Yngre kvinnor visar en mycket 
större störning av 
kroppsuppfattning. Oro, depression 
- ingen skillnad mellan äldre och 
yngre. Dock inverkar självkänslan 
på graden av depression. Yngre får 
mer socialt stöd än äldre.  
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Författare, Ar tikelns titel, 
Tidskr ift, År , Land 
 

Syfte 
 

Metod 
 
 

Resultat 

  kvinnor som genomgått omedelbar 
bröstrekonstruktion. 
Båda gruppernas kvinnor hade 
genomgått operation för 3- 15 
månader sedan. 
Ålder : 32-74 

 

Kissane, D., Grabsch, B., Love, A., 
Clarke, D., Bloch, S. & Smith, G. 
(2004). Psychiatric disorder in 
women with early stage and 
advanced breast cancer: a 
comparative analysis. Australian and 
New Zealand Journal of Psychiatry, 
38, 320-326. Australien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att bedöma den psykosociala 
sjukligheten hos kvinnor med 
bröstcancer och att jämföra den 
mellan kvinnor med tidigt stadium 
av bröstcancer och de som en mer 
framskriden cancer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvantitativ metod, comparativ design. 
Datainsamlingen: strukturerade 
intervjuer samt frågeformulär. 
Analys: statistiska beräkningar av 
skillnader.  
Population: 1. Kvinnor i tidigt 
stadium, nyligen diagnostiserad 
bröstcancer, med dålig prognos. 
Exklusionskriterier: ålder över 65, 
geografiskt otillgängliga, tidigare 
cancerdiagnos, dålig engelska, 
demens, psykos och intellektuell 
handikappad. 2. Kvinnorna med 
framskriden cancer i stadium fyra. 
Exklusionskriterier: ålder över 70 
samt som grupp 1. 303 kvinnor 
inkluderades i grupp 1 & 200 kvinnor 
grupp 2.  
Från början var det 491 kvinnor i 
grupp 1 och 440 i grupp 2. 
Bortfall orsakades på grund av 
dödsfall, att kvinnorna inte ville  
 

Båda grupperna hade en låg 
sexualdrift samt mindre njutning 
samband med sexuell aktivitet. De 
som gått igenom bröstbevarande 
kirurgi, var gifta samt äldre har en 
bättre kroppsuppfattning. Ålder 
spelade ingen roll i avseende på 
depression och ångest hos kvinnor 
med tidigt stadium av bröstcancer. 
Dock tenderade yngre kvinnor att 
vara mer deprimerade än äldre om 
sjukdomen var allvarlig.  
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Författare, Ar tikelns titel, 
Tidskr ift, År , Land 
 

Syfte Metod 
 
 

Resultat 

  vara med på grund av de var för 
upptagna, de var nöjda med hur de 
hanterade sjukdomen, de var inga 
gruppersoner, de ville gå vidare och 
lämna sjukdomen bakom sig, 
medicinska orsaker och praktiska 
hinder.  
Ålder : medelålder var 46 i grupp 1 
och 51 i grupp 2. 

 

Lindop, E. & Cannon, S. (2001). 
Experiences of women with a 
diagnosis of breast cancer: a clinical 
pathway approach. European 
Journal of Oncology Nursing, 5(2), 
91-99. Storbritannien. 
 
 

Utforska individuella upplevelser 
hos 12 kvinnor med en bröstcancer 
diagnos, som ska representera olika 
åldrar, olika behandlingsregimer och 
tid sen diagnos. 
Att identifiera grupper av 
upplevelser längsmed kvinnornas 
sjukdomsväg.  
 

Kvalitativ metod, explorativ design. 
Datainsamling: djup-intervju. 
Analys: intervju-svaren 
strukturerades in i grupper.  
Population: Kvinnorna som valdes ut 
skulle representera olika åldrar och 
vara i olika stadier av sjukdomen. 12 
kvinnor valdes ut.  
Utav dessa 12 kvinnor ville en inte 
delta i studien då hon inte orkade 
prata om sin sjukdom, ytterligare en  
försvann då hon dog. Två nya 
deltagare valdes ut på samma grunder 
som de tidigare. 
Ålder : 26-58 
 
 
 
 
 

Sexlivets påverkan varierar. Det 
värsta var att tappa håret. Många 
tankar rörde deras ändrade 
kroppsform, och deras egen och 
deras partners reaktioner över den. 
Håller känslorna för sig själv även 
om de vill gråta för att göra andra 
upprörda. Stöd under sjukdomen 
ges oftast av partner och familj. 
Kvinnor upplever detta som en 
viktig källa för stöd även om det i 
vissa fall kan bli för mycket. 
Barnen är en stor källa till oro, men 
kan även vara ett stort stöd. 
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Författare, Ar tikelns titel, 
Tidskr ift, År , Land 

Syfte Metod Resultat 

Nissen, M., Swenson, K. & Kind, E. 
(2002). Quality of life after 
postmastectomy breast 
reconstruction. Oncology Nursing 
Forum, 29(3), 547-553. USA. 
 

Undersöka kvinnors förväntningar 
på sin bröstrekonstruktion efter 
mastectomi och faktorer som 
påverkar deras livskvalitet efter 
rekonstruktionen.  
 

Kvalitativ metod, deskriptiv design. 
Datainsamling: fokusgrupper.  
Analys: transkriberat data och 
kategoriserat in den i fem områden. 
Population: kvinnor som deltagit i en 
tidigare studie. 50 kvinnor som 
genomgått mastectomi med 
bröstrekonstruktion kontaktades för 
deltagande i denna studie, 22 svarade 
och de första 20 valdes ut till 
fokusgrupperna.  Av de 20 kvinnorna 
deltog 17 i studien, nio i en gupp och 
åtta i den andra.  
Ålder : 40-65. 
 

Största utmaningen var rädslan för 
att cancern ska återkomma. En 
singelkvinna säger att hon höll på 
att bli osynlig för att hon kände sig 
så oattraktiv. Förlust av 
kroppsuppfattning, sin ungdom, i 
det hela taget mycket förluster.  
Något som också var svårt var 
förlust av hår. 
 

Thewes, B., Butow, P., Girgis, A. & 
Pendlebury, S. (2004). The 
psychosocial needs of breast cancer 
survivors; a qualitative study of the 
shared and unique needs of younger 
versus older survivors. Psycho-
Oncology, 13, 177-189. Australien. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samla kvalitativ data om behoven 
hos bröstcancer överlevare och 
identifiera delade och unika 
psykosociala behov hos yngre och 
äldre bröstcancer överlevare.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ metod, deskriptiv design. 
Datainsamling: semistrukturerade 
telefonintervjuer.  
Analys: transkription enligt 
fenomenologisk metod. 
Informationen man fick delades in i 
kategorier.  
Population: Kvinnor med tidigt 
skede av bröstcancer, 18år eller äldre, 
6-24 månader efter avslutad 
behandling. Exklusionskriterier: ej 
engelskspråkiga, ej ha fått återfall 
eller ha metastaserande sjukdom. 
Ingen annan stor fysisk sjukdom, de 
utan kontaktdetaljer.  

Yngre kvinnor som ej kommit till 
klimakteriet ännu hade problem 
med menstruationscykeln. En av de 
stora bekymren var hur beh. skulle 
påverka deras förmåga att få barn. 
Många av deltagarna talade om sin 
rädsla att cancern skulle komma 
tillbaka och fysiska symptom som 
kunde tyda på återfall. Några 
kvinnor fann att dessa rädslor 
begränsade deras förmåga att 
planera för framtiden och/eller att 
skaffa barn. Ett antal kvinnor talade 
om känslan av isolering eller vara 
ensam ung kvinna med bröstcancer. 
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Författare, Ar tikelns titel, 
Tidskr ift, År , Land 

Syfte Metod 
 
 

Resultat 
 

  23 patienter kontaktades, två patienter 
avböjde då de var för upptagna, tre 
andra exkluderades pga 
exklusionskriterierna. 18 kvinnor 
deltog i studien. Forskarna valde 
medvetet att inkludera lika många 
äldre som yngre kvinnor, då ålder var 
en nyckelvariabel i studien.  
Ålder : 29-78. 

 

Thewes, B., Meisser, B., Rickard, J. 
& Friedlander, M. (2003). The 
fertility- and menopause-related 
information needs of younger 
women with a diagnosis of breast 
cancer: a qualitative study. Psycho-
Oncology, 12, 500-511. Australien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifiera fertilitets- och 
klimakterierelaterade informations 
behov hos yngre kvinnor med ett 
tidigt stadium av bröstcancer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ, fenomenologisk metod, 
deskriptiv design 
Datainsamling: intervjuer och 
fokusgrupper. 
Analys: transkription enligt 
fenomenologisk metod 
Population: 36 kvinnor kontaktades 
och 24 av dem deltog i studien. 
Bortfallet berodde på ointresse, 
tidsbrist och på grund av att ämnet var 
för smärtsamt. Inklusionskriterier: 
kvinnorna skulle vara mellan 18 och 
45år och diagnostiserade med ett 
tidigt stadium av bröstcancer under de 
senaste fem åren. Kvinnorna skulle 
inte vara i klimakteriet och dessutom 
skulle de ha inlett eller avslutat 
cellgiftsbehandling, strålning eller 
hormonbehandling.   
 

De kvinnor som sagt att fertilitet 
inte var av stor betydelse för dem 
märkte att ämnet blev viktigare 
med tiden. 
En deltagare beskrev fertilitet som 
det område av hennes behandling 
som den hon hade minst kontroll 
över. Ett antal deltagare talade om 
en sorgeprocess som följde förlust 
av fertilitet och för tidig menopaus. 
Ett antal deltagare talade om en 
sorgeprocess som följde förlust av 
fertilitet och förtidig menopaus. 
Många kvinnor sa att det var 
extremt viktigt för dem att få 
information om behandlingens 
inverkan på fertiliteten samt 
hanteringen av för tidig menopaus. 
Vissa kvinnor var nöjda med 
informationen de fick,  
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Författare, Ar tikelns titel, 
Tidskr ift, År , Land 

Syfte Metod 
 

Resultat 

     men många sa att mängden var 
otillräcklig. Dessutom fick de ej  
information vid rätt tillfälle eller så 
var informationen motsägelsefull. 
Kvinnorna behövde få skriftlig 
information för att komma ihåg. 

Walsh, S., Manuel, J. & Avis, N. 
(2005). The impact of breast cancer 
on younger women’s relationships 
with their partner and children. 
Families, Systems & Health, 23(1), 
80-93. USA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskriva hur bröstcancer påverkar 
yngre kvinnors förhållande med sin 
partner och sina barn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ och kvantitativ metod, 
deskriptiv design. 
Datainsamling: frågeformulär och 
intervju med öppna frågor. 
Analys: kvantitativ - deskriptiv 
statistik. Kvalitativ - organiserade 
svaren i kategorier och genom dessa 
kategorier identifierades teman. 
Population: Kvinnorna från sex 
sjukhus i Boston och New 
Hampshire-området. 264 kvinnor 
tillfrågades. 220 kvinnor avslutade 
studien. Ett internt bortfall av 16 
kvinnor berodde på att deras ålder var 
för hög eller att det var längre än 42 
månader sedan deras diagnos. Detta 
ledet till ett totalt antal av 204 
kvinnor. Inklusionskriterier: kvinnor 
som blivit diagnostiserad för deras 
första bröstcancer, i stadium I-III, de 
tidigare tre åren. Minst tre månader 
efter diagnos och de var yngre än 50år 
vid tillfället för diagnos.  
Ålder : 25-50 

75 % säger att bröstcancern lett till 
en ökad närhet och intimitet med 
partnern. Problem med sexualiteten 
har dock identifierats. Dessa är 
relaterade till kroppsuppfattning, 
fysisk påverkan samt emotionella 
problem. 68 % beskrev problem 
relaterade till sin 
kroppsuppfattning. 
Kommunikationen stort problem i 
relationer.  
Kvinnornas relation till sina barn 
förändrades. Barnen hade i vissa 
fall svårt att hantera sjukdomen. 
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Författare, Ar tikelns titel, 
Tidskr ift, År , Land 

Syfte Metod 
 

Resultat 

Wong-Kim, E. & Bloom, J. (2005). 
Depression experienced by young 
women newly diagnosed with breast 
cancer. Psycho-Oncology, 14, 564-
573. USA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undersöka depressionssymptom hos 
unga kvinnor nyligen 
diagnostiserade med bröstcancer. Av 
göra den relativa betydelsen av 
biologiska, psykologiska och sociala 
variabler som står i relation till 
graden av depression.    
 

Kvantitativ metod, explorativ design. 
Datainsamling: strukturerade 
intervjuer och frågeformulär. 
Analys: statistiska korrelations 
beräkningar  
Population: Kvinnorna som 
inkluderades var nyligen 
diagnostiserade med olika stadier av 
bröstcancer. Från början var det 700 
kvinnor, 24 togs ej med då de inte var 
informerade om att de hade 
bröstcancer, de var för fysiskt- eller 
mentaltsjuka eller 
förståndshandikappade. 80 kvinnor sa 
att de var för sjuka för att delta, 37 
kunde inte lokaliseras, 81 
exkluderades av andra skäl och 
ytterligare 142 exkluderades då de ej 
kunde intervjuas inom sju månader 
efter diagnos. Totalt 335 kvinnor 
intervjuades till studien. 
Interntbortfall: fyra kvinnor svarade 
ej fullständigt. 331 kvinnor deltar 
totalt i studien. 
Ålder : under 51år 

Yngre kvinnor som hade en högre 
nivå av smärta, lägrenivå av 
självkänsla och känslomässigt stöd 
har större risk att uppleva 
depressionssymtom. Unga kvinnor 
med mer avancerad bröstcancer 
behöver inte nödvändigtvis var mer 
troliga att uppleva depression 
jämfört med de i ett tidigare skede 
av sjukdomen. Kvinnor med hög 
grad av självkänsla har mindre risk 
att utveckla depression. 
Känslan av att ha ett emotionellt 
stöd, vilket kan innefatta vänner 
eller andra kan vara mer viktigt än 
att ha ett naturligt stöd i form av 
äktenskap 
Yngre kvinnor känner mer stress 
och har en lägre livskvalitet jämfört 
med äldre kvinnor. 
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Författare, Ar tikelns titel, 
Tidskr ift, År , Land  

Syfte Metod Resultat  

Ödling, G., Norberg, A. & 
Danielson, E. (2002). Care of 
women with breast cancer on a 
surgical ward: nurses’  opinions of 
the need for support for women, 
relatives and themselves. Journal of 
Advanced Nursing, 39(1), 77-86. 
Sverige.  
 

Beskriva sjuksköterskans åsikter om 
behov av omvårdnad och stöd hos 
kvinnor och deras anhöriga, i 
samband med operation av 
bröstcancer. Dessutom deras egna 
behov av stöd på avdelningen. 

Kvalitativ metod, deskriptiv design. 
Datainsamling: semistrukturerade 
intervjuer. 
Analys: grounded theory-metod.  
Population: Samtliga sjuksköterskor 
på en kirurgavdelning deltog, med 
undantag av en som sa sig ej ha tid. 
19 sjuksköterskor samt 12 
undersköterskor intervjuades. 
Ålder : 21-61 

Viktigt att tillgodose kvinnans 
behov av att prata och få 
information. Första mötet är viktigt 
för att bygga upp ett förhållande. 
Sjuksköterskorna upplever tidsbrist, 
samt otillräckliga kunskaper för att 
på bästa sätt stödja kvinnorna. 

 
 


