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Sammanfattning  
 

Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna som drabbar kvinnor, även 

män kan drabbas. Den som drabbas av bröstcancer kan känna känslor som nedstämdhet, 

ångest och skuld. Eftersom bröstcancer är en vanlig sjukdom är det viktigt att förstå hur 

patienter upplever vården vid bröstcancer för att anpassa den utifrån individers olika behov.   
  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse av vården vid bröstcancer.   
  

Metod: En systematisk litteratursökning utfördes för att hitta de elva artiklar som 

inkluderades i resultatet. Artiklarna granskades med SBU:s granskningsmall för kvalitativa 

studier och analyserades med integrerad analys.  
  

Resultat: I resultatet bildades fyra huvudkategorier utifrån patienters upplevelser, vilka var 

vikten av kontinuitet och att få dela upplevelser med andra drabbade men även med 

sjuksköterskan, information och stödjande åtgärder. Kontinuitet och att få dela upplevelser 

uppskattades av patienterna och ansågs vara viktigt. Det var även viktigt att informationen 

gavs vid rätt tillfälle och att den var lättförståelig. När patienterna fick besked om sin diagnos 

kunde de hamna i en krisreaktion. Genom att sjuksköterskan då validerade patientens känslor 

och hjälpte patienten att utveckla copingstrategier skapades en trygghet för denne.  
  

Slutsats: Vårdande kommunikation är viktigt när det handlar om att vårda patienter med 

bröstcancer. Sjuksköterskans arbete måste även inrikta sig på att stötta patienterna i att 

utveckla copingstrategier för att minska lidandet.  

  

Nyckelord: Bröstcancer, coping, patienter, sjuksköterska, upplevelse och vård.  
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1.Inledning  
 

Varje år insjuknar ca 8400 kvinnor i Sverige i bröstcancer. Detta gör det till en av de 

vanligaste cancersjukdomarna bland kvinnor. Även män kan få bröstcancer men inte i lika 

stor utsträckning. Incidensen bland män i Sverige är ca 50 stycken per år (Planck & Palmgren, 

2018). Då bröstcancer är en mycket vanlig sjukdom är det viktigt inom vården att förstå 

patienternas upplevelser av bröstcancerdiagnosen och påföljande vårdprocess. Detta för att 

kunna ge god omvårdnad samt få en bättre förståelse hur vården kring dessa patienter kan 

utvecklas.  
 

2.Bakgrund  
 

2.1 Bröstcancer  
 

Tumören i bröstet kan utvecklas under ett långt tidsintervall på ca 15-45 år. De första 

symtomen på cancer kan noteras av den som drabbats, som ett resultat av flera händelser. 

Dessa händelser sker i kroppen på grund av yttre påverkan genom att DNA exponeras för 

skadliga molekyler eller genom mutationer och genetisk instabilitet. Detta bidrar till att cellen 

bildar fler dåliga kopior av DNA och RNA, vilket ger tumören möjlighet att vidareutvecklas. 

Det är även konstaterat att vissa individer har en genetiskt större benägenhet att vara 

mottagliga för cancer. Orsakerna till maligna tumörer är att cellen fortlöpande signalerar att 

den ska dela sig. Den har även blivit resistent mot yttre signaler att stänga av delningen. 

Cellen reagerar ej längre på den programmerade celldöden samt att tumören kan växa in i 

närliggande vävnad. Det är även gynnsamt för tumören om cancercellerna lyckas dölja sig för 

immunförsvaret och om det finns en pågående inflammation i kroppen (Gudmundsson, 

2013).  

 

Medelåldern för att diagnostiseras med bröstcancer är 60 år. Prognosen för överlevnad efter 5 

år är 90% och vid 10 år uppskattas överlevnaden till 80%. Vidare beskrivs att ärftlighet, 

reproduktiva faktorer som menopaus/menarche, p-piller, graviditeter, amning, 

livsstilsfaktorer, BMI, alkohol samt fysisk aktivitet är faktorer som påverkar risken att 

drabbas av bröstcancer (Planck & Palmgren, 2018).  
 

2.2 Symtom & Diagnostik  
 

Kvinnor mellan 40–75 år erbjuds regelbunden mammografiscreening vartannat år. 

Mammografi är en bröströntgen där det kan, med ganska god säkerhet genom undersökning 

av röntgenbilderna urskilja ofarliga tumörer, från de maligna tumörerna, särskilt 

hos menopausala kvinnor. Cirka två tredjedelar av alla inträffade cancerfall upptäcks via 

denna metod (Planck & Palmgren, 2018). Bertonil, Carvalho de Souzal, Crocamo, Szklo och 

Maria de Almeidal (2018) beskrev att kvinnor med en familjehistoria av bröstcancer var mer 

följsamma att besöka vården angående mammografiscreening. I övrigt är resistens i form av 

en knöl i bröstet, som upptäcks av patienterna själva, ett vanligt symtom som skapar snabb 

möjlighet för diagnostik (Planck & Palmgren, 2018).  

 

Enligt Frisell, Fornander & Ekedahl (2017) kan även symtom på bröstcancer som individen 

själv bör uppmärksamma vara hudrodnad, knölar i armhålan, indragningar i bröstets hud, 

eksem, vätska eller blod från bröstvårtan och förstorat samt hårt bröst.   
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Vid diagnostisering är det vanligt att kombinera tre olika undersökningsmetoder och förutom 

mammografi görs klinisk undersökning och biopsi. Klinisk undersökning innebär att läkaren 

noggrant inspekterar samt palperar brösten samt lymfkörtlar i armhåla samt hals (Frisell, 

Fornander & Ekedahl, 2017). Enligt Gudmundsson (2013) är biopsi en vävnadsprovtagning 

som granskas av en patolog via mikroskop. Denna undersökning kan ge ytterligare 

information, till exempel vilket stadie cancern befinner sig i (Frisell, Fornander & Ekedahl, 

2017).   

 

2.3 Behandling & Biverkningar  
 

Behandling av cancer innehåller två huvudprinciper. En av dessa är kurativ behandling, vilket 

ges när sjukdomen fortfarande befinner sig lokalt samt ej hunnit spridas. Nästa princip 

handlar om när patienten ej kan botas, när cancern spridit sig. Behandlingsmålet för den 

sistnämnda principen riktar in sig på palliativ behandling, vilket innebär att patienten ska få 

förlängt liv samtidigt som vederbörande har en god livskvalitet (Gudmundsson, 2013).   

 

Enligt Planck och Palmgren (2018) är kirurgi den kurativa behandling som botar flest 

patienter. Trots att en tumör avlägsnats via kirurgi finns det fortfarande en risk att cancerceller 

spridit sig i kroppen (Gudmundsson, 2013). På grund av detta erhåller patienten 

ofta adjuvant behandling vilket kan bestå av cytostatikabehandling, endokrin behandling, 

målstyrd behandling, strålbehandling samt kombinationer av dessa (Plank & Palmgren, 2018). 

Det finns även en behandling som kallas för neoadjuvant behandling, vilken syftar till att 

minska tumörbördan preoperativt, med metoder samma som vid adjuvant behandling 

(Gudmundsson, 2013).   

 

Efter erhållen cytostatikabehandling kan patienterna drabbas av svåra biverkningar. Dessa kan 

vara fatigue, håravfall, slemhinnepåverkan, illamående samt hematologisk toxicitet vilket 

påverkar röda och vita blodkroppar, trombocyter samt kan ge anemi, ökad blödningsrisk och 

infektionskänslighet (Planck och Palmgren, 2018). 

   

Beroende på vilken del av kroppen som utsätts för strålbehandling uppkommer olika 

biverkningar. Vilken stråldos som ges samt hur denna fördelas över tid har betydelse. 

Biverkningarna vid strålbehandling delas upp i tidiga samt sena symtom. Tidiga biverkningar 

kan vara illamående, hudreaktioner, svullnad samt trötthet vilka uppkommer dagar eller 

veckor efter behandling. Sena biverkningar kan vara fibrosomvandling i frisk vävnad runt 

bestrålningsområdet, smärta, försämrad hjärt- eller lungfunktion samt hudförändringar, vilka 

uppstår månader eller år efter behandlingen (Planck & Palmgren, 2018). Frisell, Fornander 

och Ekedahl (2017) skriver även att patienter kan, vid omfattande strålbehandling, drabbas av 

pneumonit eftersom det inkluderar bestrålning av lymfkörtelstationer vilket brukar debutera 

cirka fem månader efter behandlingen.   

 

Den endokrina terapin innehåller olika läkemedel att tillgå beroende på om patienten är post- 

eller -premenopausal. Vanliga biverkningar hos pre-menopausala kvinnor är menopaus som 

inducerats kemiskt. Gemensamt för kvinnorna i de båda grupperna är att de kan få symtom 

som svettningar, torra slemhinnor i vagina, depression, minskad libido samt blodvallningar. 

Vid avslutad behandling avtar dessa symtom (Hansson, 2015).   
 

2.4 Patienters upplevelser av bröstcancerdiagnos  
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Att drabbas av bröstcancer kunde ge känslor som ångest, smärta, ledsamhet och skuld. 

Patienterna kunde få en känsla av att allt förlorades och att både deras psykiska och fysiska 

välmående förändrades till den grad att de inte kände igen sig själva till utseendet. De kunde 

även gå ner mycket i vikt och många upplevde aptitlöshet (Sousa de Carvalho et al., 2016).  

 

Vid bröstcancersjukdom kunde patienter uppleva oro för sin hälsa och de kunde även känna 

att de var oroliga för att dö. Patienter som hade fått cytostatikabehandling upplevde att de 

kände sig väldigt trötta. De som levde med bröstcancer kände att de var i stort behov av stöd 

av familj och vänner. Patienter som hade en svårare bröstcancerdiagnos upplevde att de hade 

lägre livskvalitet än de patienterna som hade en lättare diagnos (Bayram, Durna & Akin, 

2014).  

  

Många patienter kunde även uppleva sig själva som en börda gentemot sin familj, då de led av 

en potentiellt dödlig sjukdom. Behandlingen och biverkningarna under denna kunde göra dem 

väldigt sköra fysiskt samt psykiskt. I vissa fall kunde patienterna vara mer oroliga över sina 

anhöriga än sig själva (Remmers, Holtgräwe, & Pinkert, 2010).  
 

2.5 Omvårdnadsåtgärder 

 

I arbetet som sjuksköterska är det viktigt att hjälpa patienten psykologiskt samt fysiskt och 

socialt. Målet med vården är att stötta patienten i svåra situationer som kan vara 

ångestväckande, genom att hjälpa dem bemästra sin situation. Syftet med detta är att patienten 

ska få en fungerande vardag och återfå sin normala funktion. För att skapa en god relation 

mellan sjuksköterska och patient är det positivt att dela tankar och upplevelser med varandra. 

Det är dock viktigt att förstå skillnaden mellan professionellt stöd och socialt stöd. 

Sjuksköterskans roll är att vara omvårdnadsexpert medan patienten är expert på sig själv 

(Skärsäter, 2014).   

 

För att skapa en relation mellan patient och sjuksköterska kunde det även vara till fördel om 

sjuksköterskan hade en känsla för detaljer, så att han eller hon kunde anpassa stödbehovet på 

ett personcentrerat sätt (Remmers, Holtgräwe, & Pinkert, 2010).  

 

Nedskrivet informationsmaterial kunde vara till hjälp för vissa patienter att bearbeta sin 

sjukdom (Trescher et al., 2019). Det är dessutom till fördel om patienterna är rökfria under 

behandlingen, vilket främjar läkandet och ger patienten en bättre effekt av strålbehandlingen. 

Att informera patienten om rökstopp under behandlingen medverkar till att vederbörande kan 

ta egna beslut och patienten involveras i behandlingen (Planck & Palmgren, 2018). 

3. Problemformulering  
 
Bröstcancer är idag en av de största cancerdiagnoserna globalt. Upplevelsen av att leva med 

bröstcancer kan vara väldigt påfrestande känslomässigt för en patient. Därför kan det vara 

viktigt att inte bara behandla patientens fysiska symtom utan även vara ett psykologiskt stöd i 

sjukdomsförloppet. Varje individ som drabbas av bröstcancer har mest troligt individuella 

önskemål om hur vården ska bedrivas. Det är därför viktigt att göra en litteraturstudie om hur 

patienter upplever vården vid bröstcancer, för att sedan kunna utveckla omvårdnadsåtgärder 

kopplat till olika behov.  
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4. Syfte  
 

Syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelser av vården vid bröstcancer.  

5. Metod  
 

5.1 Design  
  

Det gjordes en litteraturstudie med systematisk sökning.  
 

5.2 Sökstrategi  
  
Utifrån syftet identifierades meningsbärande ord. Därefter gjordes sökningarna 

i Cinahl och Pubmed. Mesh-termen “Breast neoplasms+” användes i Cinahl och Mesh-termen 

“Breast neoplasms” användes i Pubmed. I Cinahl gjordes sökningen på “Breast neoplasms+” 

för att utvidga sökordet med synonymer till “Breast neoplasms”. I nästa sökning användes 

ordet “breast cancer” och sedan kombinerades dessa termer ihop genom att använda den 

booleska operatorn OR.   

 

Därefter gjordes enskilda fritextsökningar på experience*, perception*, view*, nursing,  

caring och patient*. Experience*, perception* och view* kombinerades med OR. Likaså 

med nursing och caring. Det beslutades att söka på dessa termer som fritextord för att 

de definitioner av orden enligt MESH inte stämde i beskrivningen utifrån vad studiens syfte 

var. När alla termer var ihopsatta enligt orden ovan kombinerades de med den booleska 

operatorn AND i båda databaserna. Sökningarna avgränsades till engelska som språk och 

publicerade mellan årtalen 2014–2019. I Cinahl avgränsades sökningen även 

till peer reviewed.   
 

5.3 Urval 

  
I det första urvalet granskades alla titlar som dök upp i databaserna tillsammans av studiens 

författare. I Cinahl var det 177 träffar och i Pubmed 291. Av dessa titlar valdes 41 artiklar 

från Cinahl ut och 34 från Pubmed, för att studiens författare skulle läsa abstracten 

tillsammans. Abstracten lästes och sedan valdes 18 artiklar från Cinahl och 8 artiklar 

från Pubmed ut, som svarade på syftet. Hela artiklarna från båda dessa databaser lästes och 

det resulterade i att 6 artiklar från Cinahl och 5 artiklar från Pubmed valdes ut för att granskas 

vidare.   

 

5.4 Granskningsmall  

 

För att granska artiklarna användes granskningsmallen Statens Beredning för Medicinsk och 

Social Utvärdering (SBU, 2017) för kvalitativ forskningsmetodik vilken Kristensson (2014) 

föreslår. För att bedöma trovärdigheten i artiklarna poängsattes granskningsmallens 

svarsalternativ antingen med noll eller ett poäng. Alternativen ”Ja” eller ”ej tillämplig” gav ett 

poäng medan ”Nej” eller ”oklart” gav noll poäng. Det bestämdes sedan att 18 poäng eller över 

gav en hög trovärdighet. Mellan 14-17 poäng gav en medelhög trovärdighet. Under 14 poäng 

gav artiklarna en låg trovärdighet. Artiklarna som valdes till resultatet var 11 stycken 
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och hade genomgående hög eller medelhög trovärdighet.  

 

5.5 Analyseringsprocessen  
 

Efter att artiklarna granskats och valts ut analyserades dessa tillsammans. För att få en helhet 

av artiklarna valdes det att skriva ut dem. Artiklarna lästes noggrant och svar på syftet 

markerades. 

 

Artiklarna analyserades därefter med hjälp av integrerad analys som innebar att artiklarna 

först lästes, för att identifiera skillnader och likheter i den markerade delen som studiens 

författare diskuterade tillsammans. Sedan identifierades kategorier vilka sammanfattade det 

analyserade resultatet i artiklarna (Kristensson, 2014).  
 

5.6 Forskningsetiska överväganden  
 

Författarna till studien hade ingen förförståelse av vad en bröstcancersjukdom innebar. De 

hade dock en tanke om vad det kunde innebära för patienterna. Detta gjorde att författarna 

inte lade någon värdering i eller påverkade studiens resultat genom förförståelse.   

 

Urvalet innefattade både män och kvinnor som hade drabbats av bröstcancer och alla åldrar 

var inkluderade för att få så bred data som möjligt. 

 

Helsingforsdeklarationen (2018) beskriver att forskarens uppdrag vid en studie är att 

säkerställa patientens hälsa, välbefinnande och rättigheter. Artiklarna som inkluderades i 

denna studie var etiskt granskade samt peer reviewed. Patienterna i artiklarna har ej blivit 

utsatta för patientskador. Artiklarna är viktiga för kunskapsläget och var därför viktiga att 

utföra.   

 

Resultatet i studien har inkluderat både positiva och negativa upplevelser av vården vid 

bröstcancer, från artiklarnas resultat. Detta innebär att studien bearbetat både de negativa och 

positiva upplevelserna av vården i syfte att belysa att upplevelserna kan skilja sig åt. 

6. Resultat  
 

Resultatet baseras på 11 studier med kvalitativ ansats. Artiklarna kommer från olika delar av 

världen och de publicerades mellan åren 2014–2019.   
 

Tabell 1. Översikt av kategorier.  

Kategorier - 

Huvudkategorier  

Vikten av 

kontinuitet - 

Sjuksköterska 

 

Dela 

upplevelser  

Information   Stödjande åtgärder   

Underkategorier       -Känslor angående att 

få information  

-Tid och innehåll  

-Kontakt  

-Praktiskt, Fysiskt och 

psykiskt  

Artiklar          

Anarado et al. 

(2017)  

  X  X  X  
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Aunan et al. 

(2019)  

X  X  X  X  

Beaver et al. 

(2016)  

  X  X  X  

Campbell-Enns 

et al. (2017)  

    X  X 

Dawe et al. 

(2014)  

  X  X  X  

Felder et al. 

(2019)  

X  X    X  

Jørgensen et al. 

(2015)  

X    X   X 

Kadmon et al. 

(2015)  

X      X  

Loughery et al. 

(2019)  

    X  X  

Sacks et al. 

(2016)  

  X  X    

Van Ee et al. 

(2019)  

    X  X  

  

6.1 Vikten av kontinuitet - Sjuksköterska   
 

Kontinuiteten i vården upplevdes vara central för patienter med bröstcancer och de ville ha 

möjlighet att få tillgång till samma eller högst 2 sjuksköterskor när de vårdades. Detta 

medförde att upplevelsen av en bra och säker vård skapades samt att sjuksköterskan och 

patienten fick en bra relation (Aunan, Ciekals Wallgren & Sætre Hansen, 2019; Felder, 

Dawson Estrada, Quinn, Phelps, Parker & Heiney, 2019; Jørgensen, Garne, Søgaard & 

Laursen, 2015; Kadmon et al., 2015). Genom att få kontinuitet med samma sjuksköterska 

under hela sjukdomsförloppet skapades också en relation med trygghet och en relation utöver 

den traditionella patient-sjukvårdsrelationen. Där upplevde patienterna att utformningen av 

omvårdnadsplanen underlättades (Aunan et al., 2019; Felder et al., 2019).  

 

När sjuksköterskan var med från det första mötet tillsammans med patienten upplevdes det att 

sjuksköterskan hade en bättre förståelse för vilka strategier patienterna behövde i situationer 

som kunde orsaka mycket stress. Patienterna upplevde att sjuksköterskan var avgörande för 

copingprocessen. Patienterna upplevde även att de fick en trygghet genom hela 

sjukdomsförloppet och de kunde hantera sin livssituation bättre när sjuksköterskan lärde 

känna patientens historia, vilket var möjligt vid kontinuitet från sjuksköterskan (Aunan et al., 

2019; Kadmon et al., 2015).  
 

6.2 Dela upplevelser  
 

Patienter med bröstcancer upplevde att de var i behov av att dela upplevelser med andra 

patienter som genomgått liknande erfarenheter. Detta för att de skulle få en bättre förståelse 

för vad de kunde förvänta sig av sina behandlingar, samt sin sjukdom (Anarado, Ezeome, Ofi, 

Nwaneri & Ogbolu, 2017; Aunan et al., 2019; Beaver, Williamson & Briggs, 2016; Dawe, 

Bennett, Kearney & Westera, 2014; Felder et al., 2019; Sacks, Perestelo-Perez, Rodriguez-

Marton, Cuellar-pompa, Algara Lopez, González Hernández, & Serrano-Aguilar, 2016). De 
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patienter som redan bearbetat sin krisreaktion gällande diagnosen upplevde inte detta behov, 

då de hellre ville fokusera på sin framtid (Aunan et al., 2019). De patienter som ej fick 

chansen att dela erfarenheter med andra menade att gruppträffar kunde ha minskat 

upplevelsen av att vara ensamma i sin sjukdom (Beaver et al., 2016; Dawe et al., 

2014; Felder et al., 2019).  

 

6.3 Information   
 

6.3.1 Känslor angående att få information  
 

Patienter upplevde att de inte vågade ta till sig information om sin sjukdom då de var rädda 

för att den skulle kännas som ett hot om livet. Detta medförde en stark ångestkänsla när de 

skulle få informationen och de vågade inte ställa följdfrågor. I vissa fall upplevde patienterna 

istället att de blev överrösta med information från broschyrer som endast samlades på hög, 

vilket gjorde dem skrämda och de upplevde att de inte visste vad de skulle göra med 

informationen (Aunan et al., 2019; Beaver et al., 2016; Dawe et al., 2014).   

 

När patienterna fick sin diagnos, upplevde många att de hamnade i en krisreaktion vilket 

gjorde att de inte blev mottagliga för informationen som följde efter detta besked. De 

upplevde att när de blev rädda klarade de inte av att processa informationen som behövdes  

(Loughery & Woodgate, 2019; Campbell-Enns, Woodgate, & Chochinov, 2017). 

Informationen som gavs med ett medmänskligt förhållningssätt skapade dock en vårdande 

kommunikation och upplevdes främja mottagandet av informationen (Sacks et al., 2016). 

 

Patienterna upplevde att essensen i vården vid bröstcancer innefattade att sjuksköterskan 

visade medmänsklighet och inte bara erbjöd information om praktiska problem. Genom detta 

bemötande upplevde patienterna att de genuint blev lyssnade på och att sjuksköterskan hade 

en fördjupad förståelse kring patienternas svårigheter. Det upplevdes spela stor roll för 

copingprocessen när sjuksköterskorna tog sig tiden att prata med patienterna och svarade 

patienterna med ett lugnt förhållningssätt (Jørgensen et al., 2015; Kadmon et al., 2015).  
 

 

6.3.2 Tid och innehåll   

 

“Chemo-brain” är ett begrepp patienterna beskrev som en biverkning av 

cytostatikabehandling. Detta begrepp syftar till att den kognitiva förmågan försämras vilket i 

sin tur försämrar patienternas förmåga att ta in och bearbeta information. Detta tillstånd 

upplevde patienterna inte togs på allvar av sjuksköterskorna och att de fick inte någon 

information om denna biverkning. Patienterna upplevde att de behövde mer information kring 

detta symtom och förståelse för att detta är ett vanligt symtom även för andra (Aunan et al., 

2019; Beaver et al., 2016; Van Ee et al., 2019). Informationen som gavs till patienterna 

upplevdes vara komplex vilket gjorde att patienterna upplevde att informationen behövde 

anpassas på ett personcentrerat sätt. Om informationen inte anpassades utifrån individen 

kunde det resultera i att vissa patienter upplevde att de var väl informerade, medans andra 

kände att de hade bristande information (Aunan et al., 2019; Van Ee et al., 2019).   

 

Ett stort problem som upplevdes var att sjuksköterskorna sällan pratade om hur kroppen 

förändrades under sjukdomsförloppet. Patienterna upplevde att en viktig aspekt för 

sjuksköterskan att ta hänsyn till och prata om var hur patienterna kunde uppleva att deras 

identitet förändrades i takt med sjukdomen. Patienterna upplevde även att de behövde mer 
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information kring hur samlivet förändrades under detta skede i deras liv (Anarado et al., 2017; 

Jørgensen et al., 2015).  

 

Trots att vissa patienter upplevde att de fick adekvat information ansåg de även att denna gavs 

vid fel tillfälle. De önskade att de fått ta del av informationen innan biverkningarna slog till 

eller ganska långt innan de genomgick en operation. Detta för att slippa bli chockerade när de 

fick en viss biverkning innan de förstod om biverkningen var ”normal” eller inte. 

Informationen i sig som sjuksköterskan gav upplevdes vara innehållsrik och borde, enligt dem 

inte ändras, men de ansåg att informationen borde getts vid ett tidigare tillfälle (Anarado et 

al., 2017; Beaver et al., 2016; Dawe et al., 2014).  
 

6.4 Stödjande åtgärder   
 

6.4.1 Kontakt  
 

Att kunna ringa till, få hembesök av en sjuksköterska eller möjlighet att besöka sin tidigare 

avdelning, när de kände att de hade frågor eller när de hade ångest upplevdes vara en trygghet 

för patienterna. De upplevde då att ångesten avtog och att de lättare kunde fortsätta med sitt 

vanliga liv (Aunan et al., 2019; Dawe et al., 2014; Felder et al., 2019; Van Ee et al., 2019). 

Vissa patienter upplevde dessvärre att det var svårt att ta kontakt med sjuksköterskan vid 

problem de funderade över, eftersom de kände sig som en börda för denne. Upplevelsen av att 

vara en börda för sjuksköterskan bidrog till att patienterna undvek ställa frågor och berätta om 

de psykiska och fysiska behov patienten hade (Beaver et al., 2016; Campbell-Enns et al., 

2017; Dawe et al., 2014).   

 

Patienterna upplevde oro när de inte fick kontakt med en sjuksköterska på en onkologisk 

avdelning utan istället med en allmän sjuksköterska. De upplevde att de fick hjälp av dessa 

men inte att de fick den specifika informationen de behövde ha. Patienterna upplevde att 

allmänsjuksköterskorna inte förstod sig på hur allvarliga biverkningarna upplevdes och kunde 

därför inte hjälpa patienterna fullt ut (Beaver et al., 2016; Loughery & Woodgate, 2019). När 

patienterna istället fick hjälp av sin kontaktsjuksköterska upplevde de att de fick mer struktur i 

vardagen och hjälp att planera och organisera tillvaron utifrån informationen (Kadmon et al., 

2015). 
 

6.4.2 Praktiskt, psykiskt & fysiskt   
 

Vid svåra biverkningar upplevde patienterna att de blev svikna av vården när de inte blev 

erbjudna stöd i hemmet eller inte fick hjälp att transporteras till sjukhus, utan att deras barn 

istället var tvungna att köra dem. Patienterna upplevde att detta var något som vården borde 

hjälpa till med då de kände att de inte orkade göra detta själva under sjukdomsprocessen 

(Loughery & Woodgate, 2019; Van Ee et al., 2019).  

 

De individer som förlorade håret i samband med behandling upplevde att en positiv åtgärd var 

att bli erbjuden information angående stödgrupper som tillexempel handlade om 

perukhantering (Felder et al., 2019; Loughery & Woodgate, 2019). De upplevde även att det 

var viktigt att få hjälp med copingstrategier för att hitta “sitt nya jag”, efter att ha genomgått 

en kroppslig förändring, där de upplevde att hade ändrat sin identitet (Loughery & Woodgate, 

2019). Upplevelsen av att förbättra sina copingstrategier ökade när det fanns möjlighet att 

delge sina känslor till sjuksköterskan, samtidigt som patienterna upplevde en trygghet i att 
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sjuksköterskan bidrog med stor kunskap och kunde förmå dem att förstå sin sjukdom bättre 

(Aunan et al., 2019; Kadmon et al., 2015).   

 

Sjuksköterskan upplevdes vara ett stort stöd och en stabil punkt i deras liv när de kände sig 

nedbrutna emotionellt. Patienterna kände sig lättade av att ha någon vid sin sida som dels 

hade kunskapen och förstod den komplexa informationen de fick samtidigt som 

sjuksköterskan visade empati och validerade patientens känslor. Många gånger 

upplevde patienterna att de blev lugnade av att få ett lugnt bemötande och att sjuksköterskan 

hade tålamod i de situationerna patienterna drabbades av ångest och hade många 

frågor. Genom ett respektfullt och bra bemötande upplevde patienterna att de hade stor hjälp 

av sjuksköterskan att genomgå sin behandling (Aunan et al., 2019; Kadmon et al., 2015). 

Många patienter upplevde dessvärre att deras psykologiska behov förblev obesvarade och då 

fick de en känsla av att de förlorade kontrollen över sin sjukdom och att den blev svårare att 

hantera. Patienterna upplevde även att sjuksköterskan inte var tillräckligt uppmärksam på 

deras värderingar och tro vilka kunde skilja sig åt. Personcentrerad information och 

utbildande hjälpmedel, som stödgrupper om biverkningar upplevdes vara till stor nytta 

(Anarado et al., 2017; Loughery & Woodgate, 2019).  

 

Genom att ändra perspektiv på sin sjukdom och bearbeta dess faser steg för steg upplevdes 

sjukdomen och de negativa känslorna enklare att hantera. Vissa patienter upplevde att 

de uppnådde en känsla av kontroll över sina känslor genom att fokusera på livet så som det 

var i nuet. Det upplevdes även vara till fördel att sjuksköterskan föreslog till patienterna att 

utöva egenvårdsaktiviteter, som tillexempel träning, vilket lärde patienterna att hantera samt 

förbättra synen på sin livssituation (Anarado et al., 2017; Loughery & Woodgate, 2019).  

 

6.5 Resultatsammanfattning  

 
Patienter upplevde att de behövde kontinuitet i vården. Kontinuiteten bidrog till att patienten 

och sjuksköterskan skapade en relation där patienten kände sig trygg i att hantera de känslor 

sjukdomen gav. För att minska upplevelsen av att vara ensamma i sin sjukdom upplevde vissa 

patienter att det var till fördel att träffa andra patienter med bröstcancer. Att få information om 

sin cancerdiagnos upplevdes av många som skrämmande. Det var av vikt att informationen 

gavs personcentrerat i rätt tid, samt stegvis med ett respektfullt och bra bemötande, eftersom 

patienter utifrån biverkningar av behandling kunde uppleva kognitiva nedsättningar och 

svårigheter att förstå medicinska termer. Patienterna upplevde även att de behövde hjälp både 

fysiskt och psykiskt med att utveckla copingstrategier för att underlätta den praktiska 

vardagen och att finna sig själva på nytt i sin sjukdom.   

7. Diskussion  
 

7.1 Metoddiskussion  
 

Denna studie utformades med hjälp av litteratursökning. En intervjustudie hade istället kunnat 

göras för att besvara syftet. Intervjustudie är vanligt för att bearbeta subjektiv data. Detta 

gjordes dock inte på grund av att tidsaspekten förhindrade detta.   

 

Sökstrategin riktade in sig på att fånga upp så många relevanta artiklar som möjligt, för att 

svara på syftet. Ett av de meningsbärande orden som användes till en början var “attitudes”, 

vilken exkluderades på grund av att detta ord gav irrelevant data. Ordet i sig är en korrekt 
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översättning av ”upplevelser” men är inte ett vedertaget ord i detta sammanhang. Ordet 

”upplevelser” var överlag komplicerat att översätta då det kan ha många betydelser. 

Artiklarnas år begränsades till 2014–2019, då artiklar annars dagligen försvann när samma 

sökning gjordes. Årtalen 2014–2019 valdes för att få nya och relevanta artiklar. 

I Cinahl användes en funktion som kallas för “explode”, vilket symboliserar ett ”+”-tecken 

efter ordet funktionen användes på. Detta gör att de synonymer till ordet som söks på visas, 

som är vedertagna inom forskningen. Sökorden som användes hade många synonymer vilket 

gjorde det svårt att veta vilka ord som var nödvändiga att använda för att kunna svara på 

syftet. Ordet ”nursing” användes även fast detta ord fokuserar mer på omvårdnaden, då många 

artiklar använde detta ord. Omvårdnaden är en viktig del av vården och bör därför inkluderas. 

 

Förutom en sökning i Cinahl och Pubmed gjordes även en sökning i PsycInfo men inga 

relevanta artiklar hittades, som inte redan hade hittats i föregående databaser. I sökningen 

fanns inga exkluderingskriterier, eftersom studiens författare ville ha en bred sökning. Män 

hade kunnat exkluderats från denna studie, vilket dock inte gjordes eftersom studien syftar till 

att beskriva alla patienters upplevelser av bröstcancer.  

 

Granskningsmallen utgick från SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier. Ett 

poängsystem utvecklades för att säkerställa kvalitén i artiklarna där frågor som tillexempel 

om forskarna beskrivit sina etiska överväganden, eller hur de rekryterat sitt urval till deras 

studier gjorts eller inte. Enligt Kristensson (2014) bedömer författarna om en studie är 

godkänd eller inte att ha med i resultatet. I denna studie har ställning tagits till vilka artiklar 

som är godkända eller inte och valt att ha med de artiklarna som haft en medelhög eller hög 

kvalitet i studien. Artiklarnas relevans diskuterades utifrån ett poängsystem som hade som 

högst 21 poäng. Artiklarnas trovärdighet bestämdes vara låg under 14 poäng. Studiens 

författare valde att sätta höga poäng för varje trovärdighetsgrad, låg, medel, eller hög. Detta 

för att det fanns möjlighet att hålla en hög standard i sökningen eftersom urvalet var stort.   

 

I analysen har det noga tillsammans förts diskussioner för att komma fram till 

resultatkategorier som besvarade syftet och det har gjorts med hjälp av integrerad analys. 

Hinder i analysprocessen var att komma fram till gemensamma kategorier då det behövde 

diskuteras eventuella individuella tolkningar. Det fanns även svårigheter i att bestämma vad 

dessa kategorier skulle kallas. För att tillförlitligheten i studien skulle bli hög, beskrevs 

analysprocessen tydligt utifrån dess utförande enligt Kristensson (2014).  

 

Artiklarna i denna studie har utförts i flera olika länder, vilket kan öka dess överförbarhet 

eftersom det är den verklighet vården möter idag med patientupplevelser från många olika 

kulturer. Hade inte artiklarna varit från olika länder kan det vara svårare att överföra resultatet 

till andra länder då vården ser olika ut på olika platser. Kristensson (2014) menar att 

överförbarheten i en studie handlar om att påvisa i vilken utsträckning resultaten är giltiga i 

andra kontexter, än de som representeras i studien. Beroende på kultur kan upplevelser skilja 

sig åt men möjligheten att överföra resultat i andra kontexter ökar när resultat är liknande trots 

olika kulturer vilket har framkommit i denna studie.   

 

Författarna till denna studie hade en vetskap om vad bröstcancer innebar innan de började 

studera ämnet. De hade dock ingen förförståelse innan studien skrevs om bröstcancer då de 

inte visste hur patienterna upplevde vården vid bröstcancer innan studien skrevs. Om 

förförståelse hade funnits för hur patienter upplevde vården vid bröstcancer kunde detta ha 

påverkat studiens innehåll då det kunde ha plockats ut studier som passade författarnas 

förförståelse. Mårtensson och Fridlund (2017) skriver att trovärdighet innebär att forskarna 



11 
 

vet vad forskningsämnet handlar om innan studiens start och att pålitlighet innebär att 

författarna beskriver sin förförståelse. Denna studies författare anser sig ha agerat med 

trovärdighet och pålitlighet utifrån att viss teoretisk kunskap om ämnet fanns samt att 

förförståelsen redovisats.   
 

7.2 Resultatdiskussion 
 

Studiens författare har valt att diskutera resultatet mot begreppet vårdande kommunikation. 

För att förstå patienternas upplevelser och verklighet av hälsa och lidande utgör 

kommunikationen och språket grundförutsättningar för det praktiska vårdandet. Genom 

patientens lidandeberättelse erbjuds åhöraren kunna greppa upplevelsen som patienten 

uttrycker, vilket gör den gripbar för båda parter (Fredriksson, 2017).   

 

Resultatet i studien visade att patienterna upplevde att kontinuiteten i vården var en av de 

viktigaste åtgärderna för att hjälpa dem hantera sin sjukdom. Genom att ha en person i sin 

närhet som både hade kunskapen om de medicinska delarna, samt kunde ha ett medmänskligt 

förhållningssätt fick dem att känna sig trygga och skapade en pålitlig relation då patienten 

lättare kunde hantera sin livssituation (Aunan et al., 2019; Felder et al., 2019). Liknande 

resultat har även visats i annan forskning som beskrev att patienterna kunde uppleva att de 

kände sig trygga och att de blev mer nöjda med vården genom att ha samma sjuksköterska 

under vårdtiden. De patienter som däremot inte fick kontinuitet i vården upplevde att det var 

kommunikationen som brast under deras vårdvistelse. Detta i sin tur ledde till att patienterna 

inte litade fullt ut på vården (Drageset, Lindstrøm, Giske & Underlid, 2015). Om 

sjuksköterskan i dessa lägen använder sig av en emotionell kommunikation som är en del av 

den vårdande kommunikationen visar sjuksköterskan en förståelse för patienten genom 

respekt, tillit och tröst. Detta förhållningssätt kan maximera patientens förmåga att hantera sin 

situation samt skapa en tillitsfull relation där patienten vidare kunde berätta om sin upplevelse 

av sjukdomen (Fredriksson, 2017). Studiens författare menar att i dagens samhälle kan det 

vara svårt att erbjuda kontinuitet i vården eftersom det är sjuksköterskebrist på många 

arbetsplatser. Denna brist kan leda till hög arbetsbelastning bland sjuksköterskorna vilket i sin 

tur kan leda till sjukskrivningar. I vårdavdelningens kontext arbetar flera olika sjuksköterskor 

och patienterna träffar många olika sjuksköterskor under sin vårdvistelse varpå kontinuiteten 

bryts. På mottagningar är det troligtvis färre sjuksköterskor som träffar patienterna och har då 

möjlighet att boka in de patienterna till tider de själva arbetar på och så skapas kontinuitet 

lättare inom öppenvård.   

 

Att dela upplevelser med andra patienter ansågs av de flesta patienter vara till fördel för att 

förbättra sina copingstrategier angående sjukdomen (Anarado, Ezeome, Ofi, Nwaneri 

& Ogbolu, 2017; Aunan et al., 2019; Beaver, Williamson & Briggs, 2016; Dawe, Bennett, 

Kearney & Westera, 2014; Felder et al., 2019; Sacks, Perestelo-Perez, Rodriguez-Marton, 

Cuellar-pompa, Algara Lopez, González Hernández, & Serrano-Aguilar, 2016). Det har även 

visats sig att patienterna upplevde att genom sitt deltagande i stödgrupper minskades deras 

stressnivå eftersom de delar svårigheter och glädje med varandra. Genom denna interaktion 

skapades en copingförmåga som frigjorde stressen patienterna upplevde (Frohlich, Benetti  

& Stumm, 2014). Stress är en term som ofta återkommer inom hälso- och sjukvården. 

Ständigt matas människan med information om hur stress förebyggs, hur stress hanteras samt 

hur stress elimineras. Stresshantering och svåra situationer kan hanteras genom att personer 
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använder sig av olika strategier vilket brukar kallas för coping. Definitionen av coping är ett 

ständigt föränderligt kognitivt beteende inom personen för att upprätthålla balans mellan de 

yttre samt inre kraven och personens resurser (Lazarus & Folkman, 1984). Att dela 

upplevelser med sjuksköterskan och andra patienter var mycket viktigt för de flesta 

patienterna. Det är påvisat att detta gjorde att vissa patienter upplevde att de blev validerade 

när de kunde prata med någon som faktiskt brydde sig om deras tankar och känslor kring 

sjukdomen. I sådana situationer är det extra viktigt att sjuksköterskan har ett öppet samt 

respektfullt förhållningssätt då olika individers upplevelser skiljer sig från människa till 

människa. Patienterna upplevde att sjuksköterskeledda stödgrupper var till hjälp för dem då 

de kände att de inte var ensamma i sin sjukdom (Drageset et al., 2015). Det är till fördel för 

patienterna att kommunicera med sjuksköterskan samt andra patienter då den vårdande 

kommunikationen samt språket är grundförutsättningar för att få en djupare förståelse för 

patienternas verklighet och upplevelse av hälsa och lidande (Fredriksson, 2017). 

Sjuksköterskeledda stödgrupper kan dessutom vara positivt både för patienterna samt 

samhället eftersom patienterna får den hjälp de behöver samtidigt som det inte krävs lika 

mycket resurser att vårda en stor patientgrupp.  

  

Studiens resultat påvisade att patienterna hade svårt att förstå informationen som gavs till dem 

(Aunan et al., 2019; Van Ee et al., 2019). Annan forskning visade dock att patienterna istället 

upplevde att informationen som gavs av sjuksköterskorna var lätt att förstå. De beskrev vikten 

av förståelig information då det var lättare att fatta beslut i frågor gällande behandlingen när 

de fick hjälp av en sjuksköterska med detta (Brown & Cooper, 2018). Sjuksköterskan har i sin 

yrkesroll ansvar för att patienterna ska få korrekt, lämplig och tillräcklig information. 

Informationen ska vara kulturellt anpassad för att skapa grunden för samtycket till 

behandlingen och vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Författarna till denna studie 

hävdar att skillnader kan bero på vad för slags utbildningar sjuksköterskorna genomgått, vilka 

tidigare erfarenheter sjuksköterskan har, samt om det finns utrymme för att ge patienterna den 

tid det krävs för att ta in och bearbeta information. Detta gör det viktigt som sjuksköterska att 

kunna se tecken på om patienterna blivit nedsatta kognitivt på grund av sin behandling samt 

anpassa informationen utifrån detta och undvika att använda medicinska termer. Vid brist på 

kontinuitet kan det vara svårt att uppmärksamma förändringar hos patienter gällande 

tillexempel deras kognitiva förmåga. 

 

Enligt studiens resultat upplevde patienterna att informationen till dem gavs vid fel tillfälle. 

Detta ledde till att många patienter blev förvånade och rädda när de fick biverkningar av deras 

behandling som till exempel extremt illamående eller smärta (Anarado et al., 2017; Beaver et 

al., 2016; Dawe et al., 2014). I liknande forskning har det även påvisats att patienterna 

upplevde att de fick informationen för sent vilket bidrog till att patienterna fick en chock när 

biverkningarna gav symtom (Drageset et al., 2015). I svåra situationer, när patienten upplever 

att lidandet är ordlöst och de varken kan förmedla eller bli förstådda av någon är det 

sjuksköterskans ansvar att återupprätta den vårdande kommunikationen. Det är i situationer 

som dessa patienter är i behov av någon som kan bjuda in till den vårdande kommunikationen 

(Fredriksson, 2017). Den upplevt sena informationen kan tänkas bero på att patienterna, när 

de får sin diagnos, är i chock och inte uppfattar all information som ges vid detta tillfälle. Det 

kan även bero på att tiden sjuksköterskan har till sitt förfogande inte räcker till för att prata 

om alla biverkningar som eventuellt kan förekomma.   

 

Studiens författare anser att ett etiskt dilemma som kan uppstå när information ges till 

patienter är att överväga hur mycket information patienten vill ha. Somliga patienter vill veta 

allt som rör sin sjukdom och eventuella utgångar av denna, medans andra patienter blir rädda 
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och känner att de inte kan hantera sin sjukdom om de får tillgång till all information. 

Sandman & Kjellström (2018) beskriver att autonomiprincipen som vården etiskt vilar på 

grundar sig i att patienterna själva har rätt att bestämma över sina egna liv. Informationen ska 

balanseras med att innehålla tillräcklig kunskap given i rätt tid så att inte upplevelsen i ett 

senare skede kan komma att bli en chock för patienterna. Om sjuksköterskan utgår från en 

etisk kommunikation (Fredriksson, 2017) ges även patienten möjlighet att själv vara med och 

bestämma vad informationen ska innehålla.  

  

Denna studies bakgrund beskriver upplevelser som nedstämdhet och psykisk nedsatthet som 

effekt av diagnos och de föreställningar patienten själv har om sjukdomen (Sousa de Carvalho 

et al., 2016). Nedstämdheten kan bero på, som ses i resultatet, att till exempel identiteten hos 

individen förändras på grund av håravfall. Författarna till denna studie anser att i 

sjuksköterskans arbete kan det vara viktigt att tidigt ta upp denna biverkning för att förbereda 

patienten på att detta kan ske, samt utveckla copingstrategier tillsammans för att hjälpa 

patienten hantera situationen (Loughery & Woodgate, 2019). Kommunikationen kan utgöra 

ett medel och ett mål i vården för att uppnå hälsa, vilket kan bidra till att minska lidandet 

genom det vårdande samtalet (Fredriksson, 2017). Män som drabbades av bröstcancer 

upplevde att de förlorade sin manlighet och identitet i samband med diagnosen. När män 

drabbades av bröstcancer tvingade det dem att omvärdera sin syn på manlighet och sin egen 

maskulinitet, vilket blev ett mer omfattande problem för de manliga patienterna då 

bröstcancer ses som en kvinnosjukdom av samhället. Patienterna upplevde att identitetskrisen 

grundade sig i att män har en bröstkorg och inte bröst, vilket då ansågs vara omöjligt för dem 

att drabbas av bröstcancer (Younasa, Sundus & Inayat 2019). I enlighet med ICN:s etiska kod 

ska sjuksköterskan verka för social rättvisa och jämlikhet vid fördelning av resurser samt 

uppvisa professionella värden som lyhördhet, respektfullhet, integritet, trovärdighet och 

medkänsla (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Författarna till denna studie menar att 

forskningen mest behandlar kvinnors upplevelser av vården vid bröstcancer och därför bör 

den manliga populationen som drabbas av sjukdomen samt deras upplevelser belysas 

tydligare. Detta för att även kunna ta deras behov i beaktning samt att sjuksköterskorna då får 

en djupare förståelse för deras upplevelser, om de möter en man med bröstcancer i ett 

vårdsammanhang.  

 

Studiens resultat påvisar vikten av att sjuksköterskan ser hela människan vid 

bröstcancerdiagnos och har ett medmänskligt förhållningssätt och lyssnar på patienten 

(Jørgensen et al., 2015; Kadmon et al., 2015). För att patienterna ska få full effekt av 

behandlingen relaterat till den medicinska diagnosen måste en välfungerande omvårdnads- 

och rehabiliteringsverksamhet finnas. Vården står för planering samt genomför behandlingar, 

förebygger samt bevakar komplikationer och informerar patienten och anhöriga. I 

omvårdnaden ska patientens hela sjukdomstid tas i beaktning vilket innebär att omvårdnaden 

bör omfattas av tiden från diagnos, via behandling, uppföljning samt palliativ vård 

(Socialstyrelsen, 2014). Grunden för sjuksköterskan är att arbeta utifrån ett holistiskt 

förhållningssätt, vilket belyser vikten av att se patientens hela person i förhållande till 

sjukdomen. Ett hinder för att arbeta på detta sätt kan vara att sjuksköterskor i dagens vård dels 

får mer administrativa arbetsuppgifter samtidigt som sjukvårdspersonal blir varslade på grund 

av regionernas ekonomiska situation. Detta gör att omvårdnaden sätts i andra hand då det kan 

ses som viktigare att behandla sjukdomen. Ur ett framtidsperspektiv kan detta leda till att 

lidandet ökar hos patienten som skulle kunna få bristfällig omvårdnad men att vården blir 

ännu mer pressad på grund av den ökade arbetsbelastningen vilket i sin tur kan leda till att 

sjuksköterskorna inte ges tid att bedriva omvårdnad och därför säger upp sig. 
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8. Slutsats och klinisk nytta  
 

Patienternas upplevelser av vården belyser vikten av kontinuitet i vårdprocessen och att 

information ges vid rätt tillfälle i sjukdomen. Detta skapar en trygghet hos patienterna vilket 

underlättar för dem att utveckla copingstrategier för att hantera sin sjukdom. Den vårdande 

kommunikationen är avgörande för copingstrategiernas utveckling vilket bör bli en central del 

i sjuksköterskans yrkesroll. Genom denna studie hoppas författarna att kunna öka 

medvetenheten av vad som bör göras när en patient diagnostiseras och lever med en 

bröstcancersjukdom. Sjuksköterskan bör finnas där för patienterna samt försäkra sig om att 

patienterna förstått informationen. Det är viktigt att som sjuksköterska förstå att patienter 

upplever sjukdomen på olika sätt och därför lita på vad patienterna upplever.   

 

Eftersom bröstcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna bör vidare forskning rikta in 

sig på hur sjukvården kan utveckla copingstrategier för patienterna samt vårda de som 

drabbas av bröstcancer. Att lyfta in den vårdande kommunikationen i sjuksköterskans 

utbildning samt utbilda praktiserande sjuksköterskor kontinuerligt kan även vara till fördel för 

patienterna då det leder till att begreppet blir en mer central del av sjuksköterskans 

arbete. Detta i syfte att öka det psykiska samt fysiska välmåendet hos dessa patienter under 

hela sjukdomsförloppet.    
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rädda för att hantera 

informationen. 

 

Många patienter upplevde sig 

kognitivt nedsatta under 

behandlingen. 

 

Patienterna vågar ej ta kontakt 

med sjuksköterskan för de 

känner sig som en belastning 

för dem.  
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Författare, år, 

titel, 

tidskrift, sidnr och 

land  

Syfte  Metod   Värdering  Resultat  

Campbell-Enns, 

H.J., Woodgate, 

R.L., & Chochinov, 

H.M. (2017)  
  

Barriers to 

information 

provision regarding  

breast cancer 

and its treatment.  

  

Supportive Care in 

Cancer, 25(10) 

3209–3216.  
  

Land: Kanada  
  
  
  

  

This study explores the experience 

of making treatment decisions in breast  
cancer, paying particular attention to 

the barriers experienced to the 

provision of information.  

Metod: Kvalitativ metod. 

  

Inkluderingskriterier:  

Kvinnor diagnostiserade med 

bröstcancer, de skulle blivit 

diagnostiserade inom ett år eller vara 

inom ett års behandling.  

  

Exkluderingskriterier:  

  

Urvalsförfarandet:   

Purposive-sampling  

  

Urval:  
22 kvinnor mellan 32 och 80 år 

gamla.  

  

Datainsamlingsmetod:   

Semi-strukturerad intervju  

  

Analysmetod:  

Innehållsanalys.  

Styrkor:   

Lätt förståelig  

  

Svagheter:  

Beskriver inte sin 

förförståelse  

  

Granskningsmall:  

SBU 16/21  

Patienterna går 

in i en 

krisreaktion vid 

diagnos och 

därefter kan de 

inte motta 

information som 

följer efter detta 

tillfälle.  

 

Patienterna 

kände sig som 

en börda 

gentemot 

sjuksköterskan 

och vågade ej ta 

kontakt vid 

frågor som 

uppstod utanför 

sjukhuset. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land  

Syfte  Metod   Värdering  Resultat  

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 purpose of this paper is 

to report the findings of a study  

about the informational and 

emotional needs of  

women having  

outpatient surgery for 

breast cancer.  

Metod:   

Kvalitativ metod  

  

Inkluderingskriterier:  

Patienter som har haft dagkirurgi för 

bröstcancer och kan berätta om det.  

  

Exkluderingskriterier:  

  

Urvalsförfarande:  

Från en kirurgmottagning i 

östra Kanada.  

  

Urval:   

19 kvinnor med bröstcancer, 38-72 år 

gamla.  

  

Datainsamlingsmetod:14 face-to-face 

intervjuer och 5 på telefon.  

  

Analysmetod:  

Transkribering med innehållsanalys.  

Styrkor:  

Metoddel  

  

Svagheter:   

Kan ej överföras till 

annan kontext  

  

Granskningsmall:  

SBU 18/21  

När patienterna inte fick 

tillgång till att dela 

upplevelser med andra 

patienter upplevdes detta 

som negativt.  

 

Information blev svår att 

processa när samtal om 

sjukdomen kom på tal, 

detta ledde till att 

patienternas liv kändes 

hotade.  

 

Patienterna kände sig som 

en börda mot 

sjuksköterskan och vågade 

därför inte ta kontakt vid 

frågor.  
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Författare, år, 

titel, 

tidskrift, sidnr och 

land  

Syfte  Metod   Värdering  Resultat  

Felder, T.M., 

Dawson Estrada, 

R., Quinn, J.C., 

Phelps, K.W., 

Parker, P.D., 

& Heiney, S.P. 

(2019).   
  

Expectations and  

reality: 

perceptions of supp

ort among African 

American breast ca

ncer surviviors.  
  

Ethnicity & Health 

24(7), 737-753.  
  

Land: USA  

To explore how African 

American women with 

breast cancer 

conceptualized and 

experienced support 

along their breast cancer 

journey.  

Metod:  

Kvalitativ metod  

  

Inkluderingskriterier 

Afrikansk-Amerikanska kvinnor  

med bröstcancer  

  

Exkluderingskriterier:  

  

Urvalsförfarandet:  

Rekryterade från en tidigare studie.   

  

Urval:  

16 Afro-Amerikanska kvinnor, som 

överlevt cancer.  

 

Datainsamlingsmetod:  

Semi-strukturerad intervju  

  

Analysmetod:  

Textanalys  

Styrkor:  

De kopplar studien till en 

teoretisk referensram.   

  

Svagheter:  

Stort bortfall bland urvalet.  

  

Exkluderingskriterierna är 

otydligt beskrivna.  

  

Granskningsmall:  

SBU 18/21 

 Kontinuiteten upplevs vara 

viktigt, enligt patienterna.  

 

Att dela upplevelser ansågs 

vara viktigt. De som inte fick 

möjlighet till detta ansåg att 

alla borde få möjlighet till 

detta. 

 

Patienterna upplevde att 

möjlighet till telefonkontakt var 

positivt.  
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Författare, år, 

titel, 

tidskrift, sidnr och 

land  

Syfte  Metod   Värdering  Resultat  

Jørgensen, 

L., Garne, 

J.P., Søgaard, M., & 

Laursen, B.S. 

(2015).   
  

The experience of d

istress in relation 

to surgical treatmen

t and care for breast

 cancer: 

An interview study.  
  

European Journal o

f Oncology Nursing 

19(6), 612-618.  
  

Land: Danmark  

The purpose of this study was to  

explore the experience of distress 

in Danish women taking part 

in surgical continuity of care for breast  

cancer. 

Metod:  

Kvalitativ metod.  
  

Inkluderingskriterier:  

Kvinnor 37-87 år gamla som nyligen  

genom gått bröstcancerkirurgi  
  

Exkluderingskriterier:  

Ej beskrivet  

 

Urvalsförfarande:  

Alla kvinnor hade, innan studien,  

godkänt att vara med i en enkätundersökning 

  

Urval:   

12 kvinnor  

  

Datainsamlingsmetod:   

Individuella, semistrukturerade intervjuer  

  

Analysmetod:  

Textanalys. Fenomenologisk-Hermeneutisk 

analysmetod. 

Styrkor:  

Mycket information 

i resultatdelen  

  

Lättöverskådligt  

resultat  

  

Svagheter:   

Författarna har ej 

beskrivit sin 

förförståelse  
  

Granskningsmall: 

SBU 17/21  

Kontinuiteten 

upplevs av 

patienterna vara 

viktigt.  

 

Patienterna upplever 

att deras identitet 

förändras under 

sjukdomens gång och 

att detta inte påtalas 

av sjukvården.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land  

Syfte  Metod   Värdering  Resultat  

Kadmon, I., Halag, 

H., Dinur, I., Katz, 

A., Zohar, H., Damari, 

M., Cohen, M., Levin, E., 

& Kislev L. (2015).   

  

Perceptions of Israeli wo

men with breast cancer re

garding the role of the Br

east Care Nurse throughto

ut all stages of treatment: 

A multi center study.  
  

European Journal of Onc

ology Nursing 19(1), 38-

43.  
  

Land: Israel  

The purpose of this study 

is to examine the  

impact of the BCN on 

Israeli women 

with breast cancer at 

all stages of disease from  

diagnosis, through treatm

ent and follow-up.  
  
  

  

Metod:  

Uppdelad både kvalitativ metod och 

kvantitativ metod där den kvalitativa 

delen gav svar på syftet. 

 

Inkluderingskriterier:  

Kvinnor med ej  

metastaserande bröstcancer   

  

Exkluderingskriterier:  

Ej beskrivet 

 

Urvalsförfarandet:  

Face-to-face  

  

Urval:  

344 kvinnor, oklart hur många som svarat 

på frågan.  

 

Diagnostiserade med bröstcancer samt 

avslutat behandling <5 år innan studien  

  

Datainsamlingsmetod:  

Frågeformulär och öppen fråga 

  

Analysmetod:  

Kvalitativ textanalys av den öppna frågan 

  

  

Styrkor:  

Stort urval  

  

Etiskt övervägande är 

väl beskrivet  

  

Svagheter:  

Ingen redovisad 

datamättnad  

  

Granskningsmall:  

SBU 15/21  

  

Kontinuiteten ansågs vara 

viktig för patienterna.  

 

Sjuksköterskan upplevdes 

vara en trygghet när 

patienterna fick lov att visa 

sina känslor inför denne. 
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Författare, år, 

titel, tidskrift, sid

nr och land  

Syfte  Metod   Värdering  Resultat  

Loughery, J., & 

Woodgate, R.L. 

(2019).  

  

Supportive care  

experiences  

of rural women liv

ing with breast 

cancer: An  

interpretive 

descriptive qualita

tive study.  

  

Canadian  

Oncology 

Nursing Journal, 

29(3), 170-176.  

  

Land: Kanada  

The primary purpose of th

is qualitative 

study was 

to arrive at an increased 

understanding 

of the supportive  

care experiences of adult 

women  

requiring  

treatment for invasive  

breast cancer  

who reside in rural 

Manitoba.  

 

 

Metod:  

Kvalitativ metod 

  
Inkluderingskriterier:  

Vuxna kvinnor som kunde tala, skriva samt läsa 

engelska, utan kognitiva nedsättningar.   

Diagnostiserade med invasiv bröstcancer följt av 

genomförd multimodal behandling de senaste 3 åren.   

Kvinnor som bor lantligt, eller norr om Manitoba.   
  

Exkluderingskriterier:  

Kvinnor med bröstcancer, stadie IV, återinsjuknande 

eller progressiv sjukdom.   

  

Urvalsförfarande:  

Otydligt beskrivet.    

 

Urval:   

20 Kvinnor, 34-85 år.  

  

Datainsamlingsmetod:   

Face-to-face intervju, demografiska frågeformulär, 

fältanteckningar samt journalanteckningar.   
  

Analysmetod:  

Innehållsanalys   

Styrkor:  

De använder teman i sitt 

resultat.   

  

Inklusions- samt  

-exklusionskriterierna är 

tydligt beskrivna.   

  

De kopplar studien till en 

teoretisk referensram  

  

Svagheter:   

De beskriver otydligt hur 

de rekryterat kvinnorna till 

studien.   
  
  

Granskningsmall:  

SBU 15/21  

När patienterna får 

sin diagnos, hamnar 

de i en krisreaktion 

och upplever att de 

har svårt att ta till sig 

ytterligare 

information kring 

sjukdomen.  

 

Patienterna upplever 

att de allmänna 

sjuksköterskorna 

saknar kunskap om 

bröstcancer och 

därför ej kan erbjuda 

adekvat information 

till dem.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land  

Syfte 

  

Metod   

 

Värdering  Resultat  

Sacks, A., Perestelo-

Perez, L., Rodriguez-

Marton, B., Cuellar-

pompa, 

L., Algara Lopez, M., 

González Hernández, 

N., & Serrano-

Aguilar,P. (2016).   

  

Breast cancer patients´ 

narrative experiences ab

out  

communication during t

he  

oncology care process: 

a qualitative study.   

  

European Journal of 

Cancer Care, 25(5), 

719-733.  

  

Land: Spanien  

To analyse the perception  

about the information and  

communication received to  

evaluate oncologic care of breast  

cancer patients in Spain.  

Metod: Kvalitativ metod  

  

Inkluderingskriterier:  

Patienter med en lång 

behandlingstid.   

  

Exkluderingskriterier:  

Beskrivs ej 

  

Urvalsförfarande:  

Purposive-sampling  

  

Urval:  

40 kvinnor och 1 man, 32–69 år 

gamla.  

  

Datainsamlingsmetod:   

Semi-strukturerad intervjuguide.  

  

Analysmetod: 

Innehållsanalys 

Styrkor:  

Teman, lättförståelig  

  

Svagheter:   

Informationen sågs ibland 

som partisk  

  

Granskningsmall:  

SBU 20/21  

Patienterna ansåg att det 

var viktigt att kunna dela 

upplevelser med andra 

patienter.  

 

De ansåg även att det var 

viktigt att information gavs 

med ett medmänskligt 

förhållningssätt så att en 

vårdande kommunikation 

skapas.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land  

Syfte  Metod   Värdering  Resultat  

Van Ee, B., Smits, 

C., Honkoop, A., Kamper 

A., Slaets, J., & Hagedoorn, M. 

(2019).  

  

Open Wounds and Healed Scar

s: A Qualitative  

Study of Elderly Women’s  

Experiences With Breast  

Cancer.   

  

Cancer Nursing, 42(3), 190-

197.  
  

Land: Nederländera   

  

The aim of this study was to gain

insight into the experiences of  

women with breast cancer 

70 years or older.  

Metod: Kvalitativ metod  

  

Inkluderingskriterier:  

70 år eller äldre med när de fick 

sin bröstcancerdiagnos. Har varit 

igenom 3-24 månader av sjukhus 

behandling. Kunna prata 

holländska, vara fysisk och 

psykisk beredda på att prata i 60 

minuter.  
  

Exkluderingskriterier:  

Palliativa patienter  

  

Urvalsförfarande:  

Från tre olika kommunala sjukhus. 

En patient blev vald av 

“the dutch breast cancer society”.   

  

Urval:   

21 kvinnor över 70 år med 

bröstcancer.  

  

Datainsamlingsmetod:   

Semi-strukturerad intervjuguide.  

  

Analysmetod:  

Innehållsanalys 

Styrkor:  

Hittat teman, bra 

analyserat  

  

Svagheter:  

Stort bortfall  

  

Granskningsmall: 

SBU 18/21  

Patienterna upplever att de blir 

nedsatta kognitivt under 

behandlingen och att 

informationen bör anpassas 

utifrån detta. 

 

Det var även svårt att fortsätta 

med de vardagliga sysslorna i 

hemmet och att detta behövde 

uppmärksammas  

av sjukvården.   

  


