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Sammanfattning 

Bakgrund: Den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor är bröstcancer och behandlingen 
innebär stora fysiska och psykiska förändringar. Begreppet cancer är för många kopplat till 
lidande och död.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien är att beskriva hur sjuksköterskor kan ge stöd till kvinnor 
som genomgått behandling efter att ha drabbats av bröstcancer.  

Metod: En litteraturstudie i beskrivande design utifrån sju artiklar. Manifest innehållsanalys 
användes och fem kategorier skapades; informativt stöd, emotionellt stöd, fysiskt stöd, socialt 
stöd och relation mellan sjuksköterska och patient. 

Resultat: Informativt stöd var en viktig del i sjuksköterskans arbete och skulle vara 
individuellt anpassat för kvinnan. Exempel på emotionellt stöd kunde vara ett vänligt möte 
och att rädslor samt frågor togs allvar. Behovet av fysiskt stöd bestod bland annat av 
smärtlindring och symtomkontroll. Socialt stöd behövdes till kvinnan både från 
sjuksköterskan och familjen. Det var av stor vikt att en god relation utvecklades mellan 
sjuksköterska och patient. 

Slutsats: Sjuksköterskan hade en viktig roll när det gällde stöd, undervisning samt 
förebyggande och lindrande av lidande. En god relation skulle etableras till kvinnan och mötet 
skulle ske på hennes nivå med respekt för autonomin och integriteten. 

Nyckelord: Bröstcancer, omvårdnad, sjuksköterska, stöd
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1. Bakgrund 

1.1 Bröstcancer 

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. 15-20 kvinnor insjuknar varje 
dag. Totalt ställs ca 50 000 cancerdiagnoser varje år i Sverige och 7000 av dessa är 
bröstcancerdiagnoser. Möjligheten att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste 
årtiondena, vilket till stor del beror på att allt fler fall upptäcks tidigt och att 
behandlingsmetoderna blivit bättre. Bröstcancer behandlas främst med kirurgi och idag 
används ofta bröstbevarande kirurgi, vilket innebär att enbart den del av bröstet som 
innehåller tumören opereras bort. Vid större tumörer eller om kvinnan själv önskar, opereras 
hela bröstet samt lymfkörtlar i armhålan bort. Allt oftare används också strålbehandling och/ 
eller behandling med hormoner eller cytostatika. Detta för att förhindra att sjukdomen 
kommer tillbaka (Nystrand, 2010). Vid lymfkörtelutrymning är lymfödem en vanlig 
biverkning (Almås & Myklebust Sørensen, 2002) och vanliga biverkningarna vid 
cytostatikabehandling/strålbehandling är illamående, kräkningar, håravfall, sår i munnen, 
hudreaktioner och generell orkeslöshet (Valand & Fodstad, 2002). Att behandlas för 
bröstcancer innebär stora förändringar för kvinnan både fysiskt och psykiskt. Vid förlust av 
ett bröst påverkas kvinnans identitet och kvinnlighet, och det i sin tur påverkar hennes 
förhållande till familjen. Sjuksköterskan ska vara uppmärksam på kvinnans behov och försöka 
underlätta för henne att hantera de svårigheter hon ställs inför (Gjertsen, 2003). 

1.2 Fyra dimensioner av lidande 

Begreppet cancer är för många människor kopplat till lidande och död.  Lidandet kan vara av 
fyra olika dimensioner; fysisk, psykisk, social och existentiell. Den fysiska dimensionen 
handlar inte bara om symtom från bröstcancern, utan även om eventuella biverkningar från 
behandlingen. Ur ett omvårdnadsperspektiv är det viktigt att informera om dessa symtom, 
möjlig lindrande behandling, undervisning och stöd för patienten så de själva kan lindra 
uppkomna symtom eller förhindra att de uppstår (Socialstyrelsen, 2007). 
 
Den psykiska dimensionen handlar om cancerbeskedet och tiden därefter. Oro, ångest, en 
känsla av sårbarhet och att kroppen sviker skapar en stor osäkerhet inför framtiden. 
Omvårdnaden från sjuksköterskan bör därför fokusera på information om att dessa reaktioner 
är normala, samt ge råd och stöd i hur de kan hanteras. En stödjande relation mellan 
vårdpersonal och patient är viktig, men ibland krävs också mer specifika psykosociala 
åtgärder. Den sociala dimensionen handlar om att bröstcancer kan påverka relationen till 
familj och vänner. För att patient och närstående ska känna trygghet och att de får tillräcklig 
information är det viktigt med kontinuitet och tillgänglighet i kontakten med vården. Den 
existentiella dimensionen innebär att många patienter får funderingar kring sin livssituation 
och meningen med livet, eftersom sjukdomen kan ha en dödlig utgång. Skuldkänslor för att ha 
drabbats av bröstcancer är inte heller ovanliga. Vårdpersonal behöver kunna möta den här 
typen av funderingar och kunna råda patienten till vilka andra professioner de kan vända sig 
för samtal (Socialstyrelsen, 2007). 
 
Omvårdnad och bemötande är viktiga grunder inom cancervården. Detta kan vara svårt att 
precisera i specifika åtgärder relaterat till de olika problem som kan uppstå i de olika 
dimensionerna. Det är svårt att finna ett vetenskapligt stöd för detta jämfört med andra 
åtgärder. Beprövad erfarenhet och kvalitativa studier påtalar dock hur viktiga dessa aspekter 
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är för bröstcancerdrabbade kvinnor (Socialstyrelsen, 2007). 

1.3 Omvårdnadens riktlinjer 

Sjuksköterskans arbete styrs bland annat av yrkeskunskap, etik och lag.  
I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska står att sjuksköterskans arbete ska 
präglas av ett etiskt förhållningssätt och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Omsorg 
och respekt ska visas för patientens autonomi, integritet och värdighet (Socialstyrelsen, 2005).  
 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2§, anger målet för hälso- och sjukvården, 
en god hälsa och god vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt 
för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Respekt för 
patientens självbestämmande och integritet är ett krav och vården ska så långt som möjligt 
utformas och utföras i samråd med patienten. Patientens behov av trygghet i vård och 
behandling ska tillgodoses.  
 
I Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS, SFS 1998:531), kap. 2, 
1§, finns skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal beskrivet. Arbetet ska ske i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Patienten ska visas omtanke och 
respekt. Information om vård och behandlingsalternativ ska vara individuellt utformad. 
 
Enligt ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor är sjuksköterskans grundläggande ansvarsområde 
att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande. Varje 
enskild sjuksköterska har ett moraliskt ansvar för sina bedömningar och beslut. Omvårdnad är 
gränsöverskridande och begränsas inte av ålder, etnicitet, social status, kön eller sexuell 
läggning (Svensk sjuksköterskeförening, 2006). 

1.4 Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 

Enligt Joyce Travelbee är omvårdnad en interpersonell process mellan två människor. En som 
behöver hjälp på grund av sjukdom och den andra som kan ge det stöd som behövs. Målet 
med hjälpen är att stödja människan för att hon ska klara av sjukdomssituationen, lära av 
erfarenheten, finna mening i erfarenheten och växa av det hon gått igenom (Meleis, 2005). 
Upplevelsen av hälsa är subjektiv. Människan kan uppleva hälsa trots sjukdom likaväl som 
frånvaro av hälsa trots att hon inte är sjuk i medicinsk bemärkelse (Jahren Kristoffersen, 
2005). I Travelbee´s teori anses lidande vara en vanlig livserfarenhet som varje människa 
råkar ut för vid något tillfälle i livet och som framträder speciellt vid sjukdom. Teorin som 
grundar sig i existentialistisk filosofi, menar att varje människa är unik och att andra 
människors värde och autonomi ska accepteras. Sjuksköterskans roll bör vara fokuserad på att 
hjälpa människan att finna mening i lidandet. För att sjuksköterskan ska kunna göra detta 
måste ett samspel ha utvecklats mellan henne och patienten. Genom att lära känna patienten, 
låta sig bli involverad och fastställa patientens behov kan hon närma sig patienten. 
Kommunikation är huvudverktyget som sjuksköterskan använder sig av genom att se 
patienten som människa, lyssna med reflektion, undvika klichéer och undvika att avbryta när 
patienten pratar (Meleis, 2005). 

1.5 Stöd  

En stor del i sjuksköterskans arbete är att hjälpa patienten så att hon kan leva ett så normalt liv 
som möjligt och uppleva god livskvalitet trots sjukdom. Det psykosociala stödet kan vara en 
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viktig faktor för cancerpatienter i deras kamp mot sjukdomen (Reitan, 2003b). Att ge stöd till 
en annan person innebär att gå in i en relation och stärka den andre när behov uppstår. 
Emotionellt stöd är bland annat att vara nära patienten, lyssna, inte bagatellisera och låta 
patienten få utlopp för sina känslor. Praktiskt stöd kan vara hjälp med personlig hygien och 
hjälp med att upprätthålla vardagslivets struktur. Det sociala stödet omfattar familj, vänner 
och grannar men också sociala rättigheter och patientföreningar med mera. Emotionellt, 
praktiskt och socialt stöd behöver ses som en helhet eftersom de överlappar varandra (Reitan, 
2003a). 

1.6 Problemformulering 

Omvårdnad och bemötande är en viktig grund inom cancervården, men kan vara svårt att 
precisera i specifika åtgärder relaterat till de olika problem som kan uppstå i de olika 
dimensionerna av lidande. Det är svårt att finna ett vetenskapligt stöd för detta även om 
beprövad erfarenhet och kvalitativa studier påtalar hur viktiga dessa aspekter är för 
bröstcancerdrabbade kvinnor (Socialstyrelsen, 2007). Målet med föreliggande studie är 
att se hur sjuksköterskan kan ge stöd till kvinnor som genomgått behandling efter att ha 
drabbats av bröstcancer.  

2. Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva hur sjuksköterskor kan ge stöd till kvinnor som 
genomgått behandling efter att ha drabbats av bröstcancer.  

3. Metod 

3.1 Design 

Studien hade en beskrivande design och genomfördes i form av en litteraturstudie.  Analys 
och granskning gjordes av valda artiklar i studien för kvalitetsbedömning (Forsberg & 
Wengström 2003). Strategi för litteraturstudien utgick från flödesschema i Polit och Beck 
(2008).  

3.2 Sökstrategi  

Data samlades in genom sökningar i databasen Cinahl. Sökord togs fram med utgångspunkt i 
studiens syfte. Dessa identifierades i databasens Cinahl Headings. Sökorden var ”Breast 
Neoplasms”, “Patient Care” “Nursing Care”, och “Support, Psychosocial”. Första sökningen 
kombinerades “Breast Neoplasms” and ”Patient Care” and “Nursing Care” and “Support, 
Psychosocial”. Andra sökningen kombinerades “Breast Neoplasms” and “Patient Care” and 
“Nursing Care”. Tredje sökningen användes sökorden ”Breast Neoplasms” and ”Nursing 
Care” and ”Support, Psychosocial”. 
 
Inklusionskriterier var ”peer reviewed” och att artiklarna handlade om sjuksköterskans 
stöd/omvårdnadsåtgärder till kvinnor med diagnostiserad bröstcancer som genomgått 
behandling. Exklusionskriterier var review-artiklar, artiklar som inte var på engelska och som 
handlade om palliativ vård. För att få så ny data som möjligt begränsades publikationsdatum 
till 2005-2010. Kvalitativa och kvantitativa artiklar hittades. Se bifogad sökmatris bilaga 1. 
Relevanta titlar och abstracts lästes för ett första urval.  
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3.3 Urval  

Första sökningen i Cinahl gav 22 artiklar, varav sju stycken lästes i ett första urval. Av de 
artiklar som exkluderades var tre stycken inte på engelska, åtta stycken var ej tillgängliga och 
fyra ej relevanta utifrån studiens syfte. Efter andra urvalet inkluderades en artikel. Andra 
sökningen i Cinahl gav 158 artiklar. 20 stycken artiklar valdes ut genom att titlar och abstracts 
lästes i ett första urval. Av dessa 20 artiklar var det ingen som behölls efter det andra urvalet 
eftersom artiklarnas innehåll ej var relevant för studien. Inför tredje sökningen ändrades 
sökorden och årtal beträffande publikationsdatum utökades till 2000-2010. Detta på grund av 
att få, för denna studie, relevanta artiklar publicerats i senaste fem åren. 61 artiklar hittades. 
16 stycken var ej tillgängliga, nio stycken var ej på engelska, två stycken var review-artiklar, 
tre stycken handlade om stöd via telefon, 26 artiklar var ej relevanta utifrån studiens syfte. 
Fyra artiklar lästes i ett första urval. Av dessa var tre ej relevanta utifrån studiens syfte. En 
artikel behölls efter andra urvalet. Manuell sökning gjordes i databasen Cinahl och fem 
artiklar fanns och behölls efter andra urvalet. Sammanlagt sju artiklar utgjorde underlag för 
resultatet, se bifogad artikelmatris, bilaga 2. 

3.4 Värdering 

Insamlade artiklar bearbetades och granskades utifrån respektive granskningsmall för 
kvalitativ/ kvantitativ studie. De kvantitativa studiernas kvalitet värderades genom kontroll av 
reliabilitet, intern och extern validitet. De kvalitativa studiernas kvalitet värderades genom 
kontroll av trovärdighet, rimlighet och samvetsgrannhet (Forsberg & Wengström, 2003). 
Samtliga sju artiklar har granskats av etiska kommittéer.  

3.5 Bearbetning och analys 

Efter att samtliga artiklar lästs gjordes en manifest innehållsanalys för att analysera texten. 
Synliga mönster/teman analyserades, detta gjordes objektivt och systematiskt. (Forsberg & 
Wengström, 2003). Meningsenheter togs fram och färgkodades för att sedan kategoriseras.  
Analysen resulterade i fem olika kategorier; informativt stöd, emotionellt stöd, fysiskt stöd, 
socialt stöd och relation mellan sjuksköterska och patient. 

4. Resultat 

4.1 Informativt stöd 

En av de viktigaste delarna i sjuksköterskans arbete var att ge information, då kvinnornas 
behov av information var stort. Den skulle ges vid rätt tillfälle beroende på kvinnans 
känslomässiga status, läs- och skrivkunnighet och språkkunskap. Informationen skulle 
innehålla klassifikation av cancern, prognos och överlevnad, behandlingsalternativ samt 
biverkningar av behandling. Sjuksköterskorna framhöll kvinnornas rättighet att få information 
om olika behandlingsalternativ. Det ansågs viktigt att informationen var individuellt anpassad. 
Den allmänna uppfattningen var att kvinnorna fick informationen för sent beträffande olika 
behandlingsalternativ (Wilkes, White, Beale, Cole & Tracy, 1999).   Till viss del ville de ha 
mer information, men det kunde också bli för mycket information om den gavs under en kort 
vårdperiod. Kvinnorna upplevde att det kunde bli svårt att ta in det hela (Saares & Suominen, 
2005). 
 
Sjuksköterskan skulle också informera om diskussionsgrupper eller psykologisk rådgivning 
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(Remmers, Holtgräve & Pinkert, 2010), upptäckt av återfall, möjligheter till tillfrisknande, 
bröstrekonstruktion (Raupach & Hiller, 2002), rutiner rörande operation, avdelning och den 
allmänna omvårdnaden (Ödling, Norberg & Danielson, 2002). Olika omgivningsfaktorer, 
kost, psykologisk stress och genetiska faktorer diskuterades med vårdpersonalen som möjliga 
orsaker för utvecklandet av cancer. Kvinnorna behövde också kunskap beträffande det fysiska 
perspektivet för att förstå sin situation. De hade genomgått kirurgisk behandling med resultat 
som var synliga både för dem själva och andra. Ett i artikeln återkommande tema var bristen 
på information om sjukförmåner, kvinnorna kände sig förbisedda och upplevde att ingen var 
intresserad av att lyssna på dem. ”I felt forced to go back to work; they wouldn´t listen to me, 
and even questioned the opinion of my doctor!” (Landmark, Bøhler, Loberg & Wahl, 2008, s. 
197).    Detta verkade skapa osäkerhet hos kvinnorna i deras sökande efter kunskap om 
sociala frågor ”I fell between the devil and the deep blue sea´, the person at the desk couldn´t 
answer my questions and I hadn´t the energy to argue.”  (Landmark et al., 2008, s. 197).  

4.2 Emotionellt stöd 

Sjuksköterskorna tyckte att det var mycket viktigt att möta kvinnornas behov av samtal på 
grund av deras rädsla för sjukdomen i sig och osäkerhet inför framtiden (Landmark et al., 
2008; Raupach & Hiller, 2002; Ödling et al., 2002). Det känslomässiga perspektivet innebar 
extra stöd efter behandlingen. Kvinnornas upplevda känslor, kvinnornas roll, omfattningen av 
socialt stöd/socialt nätverk och identifiering av risk för social isolering, att känna sig 
värdefull, behandlas med respekt som människa och att få individuellt anpassat stöd var 
betydelsefullt för kvinnorna. Rädslor och frågor skulle tas på allvar beträffande sjukdomen, 
behandling och förändrade levnadsvillkor. Sjuksköterskan skulle finnas vid patientens sida 
vid svåra situationer (Perreault & Bourbonnais, 2005; Remmers et al., 2010; Wilkes et al., 
1999). Emotionellt stöd uttrycktes som ett vänligt och individuellt möte. Närhet och beröring 
av sjuksköterskan, att presentera sig och ta patienten i handen var viktiga tillgångar för 
kvinnorna enligt Saares och Suominen (2005).  Vissa sjuksköterskor ansåg sig ej ha tillräcklig 
kunskap om och tid för detta emotionella stöd (Wilkes et al., 1999).  

4.3 Fysiskt stöd 

Behovet av fysiskt stöd innefattar byte av operationsförband, lindring av postoperativ smärta, 
stöttning med personlig hygien, hjälp att hitta en smärtfri och komfortabel sovposition, 
stöttning vid mobilisering samt symtomkontroll av illamående och kräkning (Remmers et al., 
2010; Perreault & Bourbonnais, 2005). Enligt Ödling et al (2002) uttryckte sjuksköterskorna 
sällan att dessa kvinnor hade ett större behov av omvårdnad än andra patienter som nyligen 
opererats. Däremot upplevde kvinnorna omläggningen av operationssåret som skrämmande 
och sjuksköterskorna hade svårigheter med att bemöta detta. Det framkom berättelser om 
kvinnornas reaktion vid den dagliga omläggningen, när de verkligen förstod att deras bröst 
tagits bort. ”She screamed out loudly, it was so awful, and I will never forget it” (Ödling et 
al., 2002, s. 82). 

4.4 Socialt stöd 

Kvinnornas förändrade inställning till sig själva påverkade deras relation till andra. De 
upplevde rädsla att vara en börda för familjen, speciellt då små barn fanns med i bilden.   
Kvinnorna behövde stöd av sjuksköterskan så att de i sin tur kunde stödja sina anhöriga i 
deras oro för sjukdomen och trösta sina vänner som drog sig undan (Landmark et al., 2008; 
Remmers et al., 2010). Enligt Perreault och Bourbonnais (2005) hade tre av sex deltagande 
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kvinnor svårigheter med att upprätthålla hoppet, detta till stor del på grund av brist på stöd 
från familjen. Dessa tre kvinnor upplevde mer fysiskt lidande och hade mer biverkningar av 
sin cancerbehandling än övriga kvinnor i studien. 

4.5 Relation mellan sjuksköterska och patient 

Det var viktigt att sjuksköterskan etablerade en god relation till patienten. Den var avgörande 
för patientens välmående och hon såg sjuksköterskan som ett stöd genom den svåra tiden. 
Sjuksköterskan var hela tiden närvarande från det att kvinnan kom in i sjukvårdssystemet, vid 
operation, före och efter behandling och under uppföljning. Sjuksköterskan hade en nyckelroll 
beträffande stöd, undervisning samt förebyggande och lindrande av lidande. Sjuksköterskan 
kunde bidra till kontinuitet i vården och hade möjlighet att skapa en omsorgsfull miljö. 
Genom att sjuksköterskan var mjuk, lyhörd, diskret, hänsynsfull/omtänksam, lyssnade och 
främjade terapeutiska samtal, medförde dessa egenskaper att det var lättare att genomföra mer 
djupgående samtal. Mer uppmärksamhet skulle riktas till kvinnans psykosociala coping-
resurser som hon använde sig av under hela sjukdomsprocessen (Remmers et al., 2010; 
Perreault & Bourbonnais, 2005; Ödling et al., 2002). ”If you get to know the patient better 
then you can be with them and support them, you may not even have to talk…they just feel 
safe when you are there” (Ödling et al., 2002, s. 82).  

4.6 Resultatsyntes 

Information var en viktig del i sjuksköterskans arbete. Den skulle vara individuellt anpassad 
och ges vid lämpligt tillfälle beroende på kvinnans fysiska och psykiska tillstånd. Emotionellt 
stöd uttrycktes som ett vänligt och individuellt möte. Rädslor och frågor skulle tas på allvar 
och sjuksköterskan skulle finnas vid patientens sida vid svåra situationer. Behovet av fysiskt 
stöd omfattades bland annat av byte av operationsförband, lindring av postoperativ smärta, 
stöttning med personlig hygien samt symtomkontroll av illamående och kräkning. Det sociala 
stödet var viktigt då kvinnornas förändrade inställning till sig själva ledde till påverkan i 
relationen till andra. Kvinnorna behövde stöd av sjuksköterskan för egen del, men också för 
att kunna stödja sina anhöriga i deras oro. Det var viktigt att en god relation utvecklades 
mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskan fanns som ett stöd för patienten under den 
svåra tiden. 

5. Diskussion  

5.1 Metoddiskussion 

Valet av en litteraturstudie med beskrivande design gjordes därför att författarna ville 
beskriva hur sjuksköterskan kan ge stöd till kvinnor som genomgått behandling efter att ha 
drabbats av bröstcancer och få fram den senaste forskningen inom området.  
 
Sökningar gjordes i databasen Cinahl eftersom den är specialiserad på omvårdnadsforskning 
(Forsberg & Wengström, 2003). Sökorden togs fram ur studiens syfte och identifierades i 
Cinahl Headings. Eftersom författarna ville få fram hur sjuksköterskan kan ge stöd i ett 
omvårdnadsperspektiv och det är ett stort område, så gjordes sökningen bred. Efter de två 
första sökningarna, som resulterade i en utvald artikel, insågs att årtalen behövde utökas samt 
att en annan kombination av sökorden behövdes. Ytterligare två artiklar hittades och efter 
detta gjordes manuell sökning utifrån inkluderade artiklars referenslistor, med fem artiklar 
som resultat. Sökorden kan anses vara en svaghet i denna litteraturstudie, eftersom få artiklar 
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hittades, trots ny kombination av dem. Vid granskning av samtliga sju artiklar upplevdes 
mättnad i denna studies resultat, och av den anledningen gjordes inte fler sökningar i andra 
databaser. Det kan ses som en svaghet eftersom andra eventuella relevanta artiklar kan ha 
förbisetts.  En av artiklarna som hittades i den manuella sökningen faller utanför ramarna för 
årtal beträffande publikationsdatum. Den publicerades år 1999 men inklusionskriterier för 
studien var år 2000-2010. Författarna beslutade att inkludera denna artikel trots detta eftersom 
den innehöll väsentligt material.  
 
I sex av sju artiklar står att dessa var granskade av etiska kommittéer.  Den artikel där etisk 
granskning ej omnämns inkluderades efter kontroll av tidsskriftens publikationskrav och dess 
gällande etiska riktlinjer. Författarna kunde därefter utgå från att även den artikeln är 
granskad av en etisk kommitté.  
 
Genom manifest innehållsanalys bearbetades texten objektivt och systematiskt, vilket ses som 
en trovärdighet i litteraturstudien (Forsberg & Wengström, 2003). Analysen resulterade i fem 
olika kategorier. 

5.2 Resultatdiskussion 

En viktig del i omvårdnaden av kvinnor som genomgått behandling efter att ha drabbats av 
bröstcancer är stöd i form av information. Informationen ska handla om sjukdomsprocessen, 
behandlingsalternativ och de fysiska aspekterna av sjukdomen. Den ska vara individuellt 
anpassad och ges till kvinnorna vid lämpligt tillfälle enligt Wilkes et al (1999). Reitan (2003a) 
instämmer med att kvinnan har behov av mycket information. Det är inte bara en mängd 
kunskap som hon ska ta emot utan målet är att öka kvinnans förståelse och möjligheter att 
bearbeta informationen som ges. Därför ska informationen vara individuellt anpassad, tydlig 
och konkret och ges på ett passande språk.  I LYHS (SFS 1998:531), kap. 2, 1§, står att 
information om vård och behandlingsalternativ ska vara individuellt utformad. Wilkes et al 
(1999) och Reitan (2003a) styrker det resultat som författarna kommit fram till. Enligt Saares 
och Suominen (2005) upplever kvinnorna att det kan bli för mycket information om den ges 
under en kort vårdperiod, det kan bli svårt att ta in allt. Reitan (2003a) anser också att 
kvinnorna kan ha svårt att ta in information, men då handlar det om att informationen 
blockeras av försvarsmekanismer på grund av chock- och reaktionsfas. Därför ska 
sjuksköterskan tänka igenom vilket behov av information kvinnorna har. Författarnas 
funderingar är om patienterna i Saares och Suominen (2005) studie möjligtvis befann sig i 
chock- eller reaktionsfas efter den korta vårdtiden. Det kan i så fall förklara varför de ansåg 
sig ha fått för mycket information.  
 
 I Landmark et al (2008) framkom att kvinnorna behöver kunskap beträffande det fysiska 
perspektivet för att förstå sin situation. De har genomgått kirurgisk behandling och resultatet 
är synligt både för dem själva och andra. Gjertsen (2003) instämmer i detta, kvinnan måste få 
tid på sig att vänja sig vid sin förändrade kroppsbild. Sjuksköterskan behöver informera på ett 
sådant sätt att kvinnan förstår vad som sägs, och eventuellt be henne att aktivt medverka vid 
såromläggning, men inte pressa kvinnan till det om hon inte är redo för det.  Det är bra om 
sjuksköterskan kartlägger kvinnans sociala situation. Det kan vara så att hon behöver 
information om till exempel sjukskrivning, ekonomiskt stöd och sjukpension. I Landmark et 
al (2008)  är ett återkommande tema bristen på information om just detta. Kvinnorna känner 
sig förbisedda och att ingen är intresserad av att lyssna på dem, och det leder till osäkerhet.  
 
Emotionellt stöd omfattas av ett vänligt och individuellt möte, närhet och beröring enligt 
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Saares och Suominen (2005). Sjuksköterskans närvaro och beröring av kvinnan leder till att 
hon känner sig sedd och accepterad, samtidigt som sjuksköterskan visar sin tillgänglighet. Det 
sjuksköterskan bör tänka på är att inte alla patienter uppskattar kroppskontakt, utan kan 
uppleva den som påträngande. Hon ska visa respekt för kvinnans integritet och 
människovärde (Reitan, 2003a). Det är även lagstadgat i svensk lagstiftning att sjuksköterskan 
ska visa både omtanke och respekt för patientens självbestämmande och integritet (HSL, SFS 
1982:763, 2§; LYHS, SFS 1998:531, kap.2 1§). Likaså står det i Kompetensbeskrivning för 
legitimerad sjuksköterska att hon ska visa omsorg och respekt för patientens autonomi, 
integritet och värdighet (Socialstyrelsen, 2005). Det är mycket viktigt att sjuksköterskorna 
möter kvinnornas behov av samtal på grund av deras rädsla för sjukdomen i sig, osäkerhet för 
framtiden och då speciellt behandlingen, samt risken att bli stympad (Landmark et al., 2008; 
Raupach & Hiller, 2002; Ödling et al., 2002). Rädslor och frågor ska tas på allvar och 
sjuksköterskan bör finnas vid kvinnans sida vid svåra situationer (Remmers et al., 2010). I 
samtalet är en viktig del för sjuksköterskan att lyssna. Kvinnan får då möjlighet att prata av 
sig och bearbeta sina upplevelser och känslor. Sjuksköterskan ska ta kvinnans rädslor och 
frågor på allvar, och inte bagatellisera. Det är tillåtet att visa känslor, ge inte tröst för att få 
kvinnan att sluta gråta, utan som hjälp till ett accepterande (Reitan, 2003a). Vissa 
sjuksköterskor anser sig inte ha tillräcklig kunskap om och tid för detta emotionella stöd 
(Wilkes et al., 1999). Att ursäkta sig med att det inte finns tid för det emotionella stödet tycker 
författarna inte är försvarbart. Kunskap behövs inte bara om det emotionella stödet, utan 
också för att lära sig hur sjuksköterskan bäst kan prioritera sina arbetsuppgifter. 
 
Behovet av fysiskt stöd innefattar byte av operationsförband, lindring av postoperativ smärta, 
stöttning med personlig hygien, hjälp att hitta en smärtfri och komfortabel sovposition, 
stöttning vid mobilisering samt symtomkontroll av illamående och kräkning (Remmers et al., 
2010; Perreault & Bourbonnais, 2005). Det är viktigt med förebyggande åtgärder vid 
misstanke om att behandlingen eventuellt kommer att orsaka illamående och kräkning. 
Åtgärderna ska anpassas individuellt efter kvinnans behov, till exempel antiemetika, så få 
stimuli som möjligt, ej tunga och fettrika måltider och frisk luft.  Omvårdnadsåtgärder vid 
sköra slemhinnor/sår i munnen är främst att minska kvinnans smärtor och god munhygien för 
att minska risken för infektion. För optimal smärtlindring behövs observation och uppföljning 
av effekten av de smärtstillande preparat kvinnan fått (Varre, 2003). Postoperativ smärta kan 
uppstå på grund av att nerver genomskurits eller skadats på annat sätt vid det kirurgiska 
ingreppet. Smärtan är oftast neurogen, vilket också är fallet med smärta efter cytostatika- och 
strålbehandling (Bjørgo, 2003).   
 
Enligt Ödling et al (2002) uttryckte sjuksköterskorna att kvinnor som genomgått kirurgisk 
behandling för bröstcancer inte hade större omvårdnadsbehov än andra patienter som 
opererats. Däremot upplevde kvinnorna omläggningen av operationssåret som skrämmande 
och sjuksköterskorna hade svårigheter med att bemöta detta. Författarna ser här en viss likhet 
med sjuksköterskorna i studien av Wilkes et al (1999), i och med svårigheten och eventuell 
otillräcklig kunskap i hur de kan ge emotionellt stöd. En likhet finns också mellan studien av 
Wilkes et al (1999) och artikeln om lymfödem av Fu, Ridner & Armer,  (2009) beträffande att 
det är av stor vikt att inte överösa patienten och familjen med för mycket information, då de 
bearbetar cancerbeskedet. Enligt Fu et al (2009) är det väsentligt att sjuksköterskan har 
kunskap om lymfödem och kan undervisa kvinnan om det. Den utbildningen och 
informationen ska ges innan behandlingen påbörjas så att kvinnan och familjen är införstådda 
i problematiken samt hur de ska minska riskerna för lymfödem.   
 
Den sociala dimensionen handlar om att bröstcancer kan påverka relationen till familjen 



 

12 
 

(Socialstyrelsen, 2007). I nyare forskning av Landmark et al (2008) och Remmers et al (2010) 
framkommer det att på grund av kvinnornas förändrade inställning till sig själva, så behövde 
de stöd av sjuksköterskan för egen del, men också för att kunna stödja sina anhöriga i deras 
oro. Reitan (2003a) anser att sjuksköterskan ska ge familj och vänner utrymme för att kunna 
bearbeta det som hänt. Cancersjukdomen drabbar inte bara kvinnan utan också familj, släkt 
och vänner. Det sociala nätverket påverkar mycket hur kvinnan och familjen hanterar det hela. 
Fu et al (2009) anser att socialt stöd minskar känslan av isolering som många personer med 
lymfödem kan känna. Sjuksköterskan kan tipsa patienten och hennes familj om till exempel 
stödgrupper och om forum på internet. Att dela sina upplevelser med andra människor som 
har liknande upplevelser kan underlätta kvinnans och familjens bearbetning. I en studie av 
Perrault och Bourbonnais (2005) hade tre av sex deltagande kvinnor svårt att upprätthålla 
hoppet och detta var till stor del på grund av brist på stöd från familjen. Enligt Rustøen (2003) 
är familj och vänner två av de viktigaste källorna till hopp. Vetskapen om att kunna få hjälp 
av betydelsefulla människor i sin närhet är en förutsättning för att kunna känna hopp och 
optimism.  
 
En god relation mellan sjuksköterska och patient är av stor vikt. Sjuksköterskan har en viktig 
roll när det gäller stöd, undervisning samt förebyggande och lindring av lidande (Remmers et 
al., 2010; Perreault & Bourbonnais, 2005; Ödling et al., 2002). Reitan (2003a) instämmer i att 
en relation mellan sjuksköterska och patient är en förutsättning, och att de kan kommunicera 
med varandra. Att ge stöd till någon innebär att gå in i en relation och att stärka den andre när 
behov uppstår. Det här är det som Joyce Travelbee menar är omvårdnad; en interpersonell 
process mellan två människor, en som behöver hjälp på grund av sjukdom och den andra som 
kan ge det stöd som behövs. Målet med hjälpen är att stödja människan så att hon klarar av 
sjukdomssituationen. För att sjuksköterskan ska kunna nå detta mål så måste hon finna en 
mening i varje möte. Sjukdom kan innebära lidande och smärta och sjuksköterskans roll är 
fokuserad på att hjälpa patienten att finna mening i lidandet. Sjuksköterskan ska inte vara rädd 
för att bli involverad med sina patienter. Det är genom att bli involverad som empati, sympati 
och en god relation bildas (Meleis, 2005).   

5.3 Implikation och fortsatt forskning  

Det är viktigt att sjuksköterskan tillåter sig bli involverad i kvinnan och hennes problematik 
för att kunna se och ge det stöd som kvinnan är i behov av. Det gäller både fysiskt, 
emotionellt och socialt stöd samt det individuella behovet av information. Utbildning i hur 
emotionellt stöd kan ges samt förebyggande av symtom och symtomkontroll av 
behandlingsbiverkningar är förbättringsarbete som kan bedrivas. Lite forskning finns 
publicerad 2005-2010 beträffande omvårdnad i form av stöd efter bröstcancerbehandling. Mer 
forskning behövs för att få ett ökat vetenskapligt stöd för att använda stöd som 
omvårdnadsåtgärd hos kvinnor som genomgått behandling efter att ha drabbats av 
bröstcancer.  

5.4 Konklusion  

Sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller stöd, undervisning samt förebyggande och 
lindrande av lidande. Etablerande av en god relation mellan sjuksköterska och patient är 
grunden för att sjuksköterskan ska kunna ge det individuella stöd patienten behöver. 
Information som ges ska vara individuellt anpassad och ges vid lämpligt tillfälle. Målet med 
informationen är att kvinnan ska öka sin förståelse för sin situation. Sjuksköterskan ska möta 
kvinnan på hennes nivå och i hennes situation med respekt för kvinnans autonomi, värdighet 
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och integritet. Smärtlindring, hjälp vid mobilisering och symtomkontroll av biverkningar är 
en del av det fysiska stödet. Kvinnor som opererats för bröstcancer anses av en del inte ha 
några speciella behov av fysiskt stöd jämfört med andra kirurgiska patienter. Sjukdomen 
bröstcancer påverkar inte bara kvinnan som insjuknat i den, utan också familj och vänner samt 
relationen till dem, genom att kvinnans inställning till sig själv förändras. Sjuksköterskan bör 
därför finnas där som ett stöd.  
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Bilaga 1. Sökmatris  
 
Datum & 
tid 

Databas Sökord Träffar Urval 1 Urval 
2 

101108 
Kl. 15,00 

Cinahl 
Sökning 1 
 
 
 
 

1. (MH "Breast Neoplasms+")   
2. (MH "Patient Care+") 
3. (MH "Nursing Care+") 
4. (MH "Support, Psychosocial+") 
5. ((MH "Support, Psychosocial+")) and (S1 and S2 and S3) 
6. ((MH "Support, Psychosocial+")) and (S1 and S2 and S3) 

           Peer reviewed, Årtal 2005-2010 

26605 
295311 
175857 
27646 
43 
22 

7 1 

101108 
Kl. 15,30 

Cinahl 
Sökning 2 
 

1. (MH "Breast Neoplasms+") 
2. (MH "Patient Care+") 
3. (MH "Nursing Care+") 
4. (S1 and S2 and S3) 
5. (S1 and S2 and S3) Peer reviewed, Årtal 2005-2010 

26605 
295311 
175857 
405 
158 

20 0 

101114 
Kl. 11,00 

Cinahl 
Sökning 3 
 

1. (MH "Breast Neoplasms+") 
2. (MH "Nursing Care+") 
3. (MH "Support, Psychosocial+") 
4. (S1 and S2 and S3) 
5. (S1 and S2 and S3) + Peer rewied, Årtal 2000-2010 

26605 
175857 
27646 
95 
61 

4 1 
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Bilaga 2. Artikelmatris 
 
Författare  
Artikelns titel, 
tidskrift, Land  

Syfte 
 

Design 
 

Värdering  
 

Resultat 
 

Landmark, B, Th.,  
Bohler, A., Loberg, K., 
Wahl, A.K.. (2008).  
Women with newly 
diagnosed breast 
cancer and their 
perceptions of needs in 
a health-care context: 
A focus group study of 
women attending a 
breast diagnostic 
centre in Norway. 
Journal of Clinical 
Nursing, 17 (7B), 
 pp. 192-200. 
 
Land: Norge 
 
 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka hur 
kvinnor med 
nydiagnostiserad 
bröstcancer 
upplever deras 
behov i ett hälso- 
och sjukvårds 
sammanhang. 
 
 
 

Design: Kvalitativ deskriptiv design 
Population: 
Inklusionskriterier: Kvinnor med bröstcancer, över 20 år gamla, 
under behandling för bröstcancer, utan spridda metastaser, minst 
fyra, men inte längre än 52 veckor efter kirurgi. 
Urvalsförfarande: Sjuksköterskor på ett bröstcancer center 
erbjöd kvinnor kontinuerligt kvinnor som uppfyllde 
inklusionskriterierna att delta. 
Urval: Åtta kvinnor uppfyllde kriterierna och inbjöds att delta i 
studien. En kvinna avböjde då hon redan varit med om mycket.  
Slutlig studiegrupp: Sju kvinnor i åldern 39-63 år, med en 
medelålder på 49,4år. Fyra var gifta, en var änka, en var skild, en 
hade brutit upp från ett samboförhållande. Sex av kvinnorna hade 
två barn, en hade tre barn. En kvinna hade opererat båda brösten. 
Två hade genomgått total mastektomi av ett bröst, de återstående 
fyra bröstbevarande kirurgi. Alla kvinnor var norska och bodde i 
samma län.  
Datainsamlingsmetod: Fokusgrupps-intervjuer  
Analysmetod: Innehållsanalys. 
 
 

Resultat från denna studie 
kan inte generaliseras på 
grund av storleken på 
urvalet och metoden som 
antagits. 
De kvinnor som deltog 
hade liknande bakgrund 
och kom från samma 
geografiska område. 

I studiens resultat 
framträdde två viktiga fynd 
som följd av diagnos och 
behandling: 
Behov av kunskap och 
behov av psykosocialt stöd. 
Resultaten visar att 
kvinnorna hade många 
obesvarade frågor. De 
behövde detaljerad 
information från 
vårdpersonal, som skulle 
hjälpa dem att till fullo 
förstå deras situation. 

 



 

19 
  

 
Författare  
Artikelns titel, 
tidskrift, Land  

Syfte 
 

Design 
 

Värdering  
 

Resultat 
 

Perreault, A., & 
Bourbonnais, F. 
(2005). The 
experience of 
suffering as 
lived by women 
with breast 
cancer. 
International 
Journal of 
Palliative 
Nursing, 
11(10), 510. 
Retrieved from 
CINAHL 
database. 
 
 
Land: Kanada 
 
 

Att 
undersöka 
upplevelsen 
av lidande 
hos kvinnor 
som lever 
med 
bröstcancer. 
 

Design: Fenomenologisk, kvalitativ studie baserad på Heidegger´s 
fenomenologiska tillvägagångssätt för att samla, koda och analysera 
data. 
Population: Deltagarna värvades från ett regionalt cancercenter i 
Ontario, Kanada.  
Inklusionskriterier: Kvinnor som behandlades för bröstcancer 
tillfrågades.  
Urval: Totalt 12 kvinnor tillfrågades av onkolog-sjuksköterskan och 
strålbehandlingssjuksköterskan om de kunde tänka sig att delta i 
studien. 6 st. accepterade. 6 st. avböjde på grund av upplevelse av 
sorg/kris eller att de var upptagna med sin behandlingsplan.  
Slutlig studiegrupp: 6 kvinnor. Deltagarna var kaukasier, 
medelålder 49 år. Vid tidpunkten för diagnostisering hade 5 st. 
arbete, 4 st. hemmaboende barn, 4 st. levde med sin make och 2 st. 
var separerade. Vid första intervjun hade 5 st. bröstcancer  med 
förekomst av metastaser. Alla kvinnorna hade upptäckt en knöl vid 
egenundersökning. 
Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade intervjuer med 
organiserade öppna frågor användes. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ordagrant. Genomsnittlig intervjulängd var 98 
minuter (63-136 minuter).  
Analysmetod: Innehållsanalys. 
 

För att 
säkerställa 
trovärdigheten 
hölls en andra 
intervju med 
deltagarna. Då 
konfirmerades 
att fynden 
reflekterade 
kvinnornas 
upplevelser 

Sjuksköterskor är närvarande till och från hela 
tiden i sjukvården och kan därför bidra till att 
öka kontinuiteten i vården och skapa en 
omsorgsfull miljö. 
Sjuksköterskan kan utveckla bedömningen av 
det multidimensionella lidandet. Den fysiska 
dimensionen riktar sig till kroppsuppfattning, 
smärta och biverkningar av behandling. Extra 
uppmärksamhet på symtomkontroll som t.ex. 
fatigue så att hjälpande och avlastande strategier 
finns. I den psykologiska dimensionen kan 
sjuksköterskan fokusera på oro relaterad till 
sjukdom, återfall och brytpunkten mellan 
sjukdom och livets slutskede och frågorna som 
rör detta. Socioemotionella dimensionen handlar 
om kvinnans upplevda känslor, kvinnans roll, 
omfattningen av socialt stöd/socialt nätverk och 
identifiering av risk för social isolering. Mer 
uppmärksamhet behövs till de psykosociala 
copingresurserna som kvinnan använder sig av 
genom hela sjukdomsprocessen.  
Sjuksköterskan ska vara lyhörd och ödmjuk 
inför denna grupp. Lyssna och främja 
terapeutiska samtal.  
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Land: Australien 
 
 

Syftet var att 
undersöka 
behovet av, 
användning av 
och 
tillfredställelse 
med information 
och stöd efter 
primär 
behandling av 
bröstcancer. 

Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie 
Population: 
Inklusionskriterier: Kvinnor med bröstcancer 
Exklusionskriterier: Kvinnor som inte var 
medvetna om sin bröstcancerdiagnos och  
kvinnor som bor på vårdhem. 
Urvalsförfarande:  Kohorten omfattade alla 
266 efterlevande kvinnor med diagnosen 
bröstcancer vid ett offentligt sjukhus i 
Australien under en 25 månaders period 
mellan mars 1997 och 1999. Vid insamling av 
uppgifter, tid sedan diagnos för de svarande 
varierade mellan 6 till 30 månader. 
Urval: Bortfall var 49st 
Slutlig studiegrupp: 217 kvinnor mellan 24-
90 år, medelvärde på 58 år deltog. 
Datainsamlingsmetod: Frågeformulär 
skickad med post. 
Analysmetod: Statistiska beräkningar. 
 
 

En styrka med denna studie var att använda ett 
kohort prov, tillsammans med ett högt antal 
svarande. Som ett resultat har ett samlat 
representativt urval av kvinnor som omfattade 
både användare och icke-användare av 
information och stöd. 
 
Urvalsstorleken var tillräcklig för att ge exakta 
uppskattningar av gemensamma variabler och 
för att undersöka trender över tiden när det 
gäller information och stöd sedan diagnos. 
 
Förövrigt är generaliserbarheten av studien  
begränsad genom att den inte bedömer kvinnor 
som behandlas i den privata sektorn. Kvinnor 
som bor på landsbygden var 
underrepresenterade och icke-kompetenta 
kvinnor sannolikt vara underrepresenterade på 
grund av administrering av enkäten per post. 

Resultatet visar att kvinnorna i 
studien var i ett stort behov av 
stöd och information efter 
bröstcancerbehandlingen. 94 
procent rapporterade hög grad 
av behov av information om en 
eller flera frågor, speciellt hur 
återfall upptäcks, möjligheter 
att bli botad och risk för 
familjmedlemmar att drabbas 
bröstcancer. Få kvinnor (2-
32%) rapporterades erhålla 
sådan information. Kvinnorna 
var mycket nöjda med den 
information och det stöd som 
de fått från kirurgen och annan 
vårdpersonal, men rapporterade 
minskad mängd information 
och stöd över tiden.  
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Den primära 
kirurgiska 
behandlingen 
för bröstcancer 
utgör en speciell 
fas i 
sjukdomsförlop
pet. Syftet med 
denna studie var 
att finna 
specifika 
påfrestningar 
som påverkar 
drabbade 
kvinnor under 
denna tid samt 
de behov och 
förväntningar de 
hade på 
sjuksköterskan. 

Design: Kvalitativ, semistrukturerade intervjuer 
Population: 
Inklusionskriterier: Kvinnorna befann sig i ett tidigt stadie i sjukdomen, 
inga metastaser, ingen tidigare malignitet och att ingen neoadjuvant 
behandling förekommit.  
Exklusionskriterier: Patienter som sjuksköterskan ansåg som mentalt 
ostabila, eller där sjuksköterskan hade   en känsla av att patienten skulle 
bli överbelastad av studien. 
Urval:  Potentiella deltagare fick skriftlig information, därefter togs 
kontakt med deltagarna. 
Datainsamlingsmetod: Intervjuerna utfördes 2-5 dagar efter 
operationen. Intervjuerna pågick under ett år (april 05 – mars 06). 
Tidsåtgång 20-50 min/ intervju. Samtalen strukturerades upp med hjälp 
av riktlinjer som tagits fram med stöd av forskningslitteraturen. 
Riktlinjerna prövades för sin lämplighet i två test -intervjuer och 
modifierades därefter marginellt. Alla samtal spelades in och 
transkriberades därefter. 
Slutlig studiegrupp: 42 kvinnor, medelålder 55 år. Yngsta person 33 år 
och äldsta 79 år. 59,5 % hade genomgått bröstbevarande kirurgi och 40% 
mastektomi. 
Analysmetod: Innehållsanalys samt statistiska beräkningar. 
 

Metodologiska bias finns 
i studien vilket medför 
vissa begränsningar. 
Patienter som ansågs 
mentalt ostabila eller i de 
fall där sjuksköterskan 
hade en känsla av att en 
intervju skulle bli för stor 
belastning för patienten. 
Det är också möjligt att 
patienter med stor 
belastning avböjde 
medverkan från början. 
Varje specifik intervju –
situation på sjukhuset 
kan ha påverkat svaret 
från patienterna på grund 
av bekymmer för just 
dessa upplevelser. Styrka 
att datainsamlingsmetod 
tydligt beskriven. 

Källan till 
(om)vårdande stöd av 
sjuksköterskan är att 
sjuksköterskan känner 
till patientens specifika 
situation och behov. 
Detta är bara möjligt 
om sjuksköterskan har 
adekvat information 
om patientens 
påfrestningar och 
behov. Kunskap om 
relationer och 
kommunikation är 
grundläggande. 
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Studien syftar till 
att öka förståelsen 
och förbättra 
kvaliteten på 
omvårdnaden för 
bröstcancerpatienter 
i dagkirurgisk 
verksamhet. 
 
 
 
 

Design: Kvalitativ deskriptiv studie. 
Urvalsförfarande:  Kvinnorna hade för 
första gången fått diagnosen bröstcancer 
och opererades dagkirurgiskt. 
Slutliga studiegruppen: Åtta kvinnor i 
åldern 30-64 år. 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer i hemmet, 
mellan 45-90 min 
Två pilotprojekt genomfördes, varav den 
ena ingick i studien. 
Analysmetod: Innehållsanalys. 
 
 
 
 

Tillförlitligheten 
hos denna 
forskning, i 
betydelsen 
repeterbarhet och 
kontrollerbarhet, 
säkerställdes genom 
att intervjuerna 
skrivits ut ordagrant 
och genom att 
noggrant arrangera 
och avkoda data. 
 
 

Resultaten av denna studie är organiserade runt tre 
faser i vårdprocessen – sjukdomsfasen, vårdfasen och 
aktuell fas. 
 
Vårdfasen var generellt en positiv upplevelse för 
bröstcancerpatienterna. Kvinnorna fick värdefull 
emotionell information och stöd. Till viss del ville de ha 
mer information, men det kunde också bli för mycket 
information om den gavs under en kort vårdperiod. I 
sjukdomsfasen ingick information om sjukdomen, känslor 
under sjukdomsfasen och konkreta handlingar. Kvinnorna 
nämnde att beröring från sjukvårdspersonal samt deras 
närhet viktiga resurser. 
I den aktuella fasen var ibland kvinnorna i kontakt med 
sjukhuset. De visste att de kunde kontakta sjukhuset och få 
stöd om det var något de behövde. Men de upplevde att de 
inte ville störa personalen på sjukhuset, för att i princip 
deras vård redan var över. Kvinnorna kände att stödet få 
fått under vårdprocessen var tillräcklig. 
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Land: Australien 
 
 

Syftet med 
frågeformuläret till 
sjuksköterskor och 
efterföljande 
intervjuer var att 
bestämma 
sjuksköterskors 
uppfattnings -
förmåga av behovet 
av stöd hos kvinnor 
med bröstcancer 
och hur 
sjuksköterskorna 
hanterade dessa 
behov i det dagliga 
arbetet.  
 

Design: Kvalitativ deskriptiv, semistrukturerade 
intervjuer 
Population: Tvärsnitt av 380 sjuksköterskor i New South 
Wales (NSW) från tre sjukhus i storstäder.  
Urval:  I slutet på frågeformuläret tillfrågades 
sjuksköterskorna om de ville delta. 
Datainsamlingsmetod: Frågeformulär framtaget av 
Suominen & Laippala (1993) modifierades för studien i  
relation till efterföljande frågor. Både öppna och slutna 
frågor tillsammans med förfrankerade kuvert skickades 
till deltagarna. Deltagare från tre sjukhus i storstäder 
söktes upp av forskningsteamet som förklarade projektet. 
Frågeformuläret samlades in tre veckor senare. 
Slutlig studiegrupp: 77% av de 78 sjuksköterskor var 
specialistsjuksköterskor med onkologiska/palliativa 
kvalifikationer. 22  (30%) arbetade med kommunal 
palliativ vård och 24 (33%) arbetade på onkologiska 
vårdavdelningar på sjukhus. 22(30%) arbetade i vanlig 
kommunal sjukvård och 5 (1%) arbetade på 
operationsavdelning. Medel i antal år som de arbetat med 
omvårdnad av kvinnor med bröstcancer var 7 år. 15 
sjuksköterskor valde att delta i intervjuerna.  
Analysmetod: Innehållsanalys samt statistiska 
beräkningar.  
 

Svaghet att endast 74 
( 20%) sjuksköterskor 
skickade tillbaka 
komplett ifyllda 
frågeformulär. Det 
låga svarsantalet gör 
att åsikterna endast 
kan ses som generella 
trender i den 
stödjande vården av 
kvinnor med 
bröstcancer given av 
sjuksköterskor. Styrka 
att 
datainsamlingsmetod, 
slutlig studiegrupp 
och analysmetod är 
tydligt beskrivna. 
 

Stödet till en kvinna med bröstcancer är 
varierande, individuellt och konstant 
växlande. Behov av information är en av 
de viktigaste delarna. Betoning på att 
informationen ska ges vid rätt tillfälle 
beroende på kvinnans känslomässiga 
status, läs –och skrivkunnighet och 
språkkunskap. Betoning också på 
kvinnans rättighet att få information om 
olika behandlings alternativ. Den 
allmänna uppfattningen var att kvinnorna 
fick informationen för sent. Information 
om träning av armen på den opererade 
sidan ansågs grundläggande av 88% av 
respondenterna.  
Behandla varje kvinna som en egen 
individ, lyssna, tillåt kvinnan att uttrycka 
sig och ge råd.  
Stöd är en viktig del i omvårdnaden 
genom att ge information om 
sjukdomsprocessen och fysiska aspekter 
om själva sjukdomen. 
Sjuksköterskorna ansåg sig inte ha 
tillräcklig kunskap och tid till emotionellt 
och socialt stöd. 
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Syftet med 
studien var att 
beskriva 
sjuksköterskans 
yttrande om 
omvårdnad och 
stöd till kvinnor 
och deras 
anhöriga i 
samband med 
operation för 
bröstcancer, 
liksom deras egna 
behov av stöd på 
en kirurgisk 
vårdavdelning. 

Design: Kvalitativ design 
Inklusionskriterier:  Sjuksköterska på en kirurgisk 
avdelning 
Urvalsförfarande: Alla 32 sjuksköterskor som 
arbetade på en kirurgisk avdelning. 
Urval:  En sjuksköterska avböjde pga tidsbrist. 
Slutlig studiegrupp:  31 sjuksköterskor mellan 21-
61 år. De hade en arbetslivserfarenhet på den 
kirurgiska avdelningen från 6 månader till 30 år. 
Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 
intervjuer, med öppna frågor, som varade mellan 10-
50 min. 
Analysmetod: Intervjuerna spelades in och 
transkriberade ordagrant, avskrifter analyserades 
med en kvalitativ innehållsanalys, som genomfördes 
i flera steg. 
 

Denna studie är begränsad till en 
kirurgavdelning där alla 
deltagande sjuksköterskor 
arbetar. 
Resultaten från denna studie kan 
jämföras med liknande resultat 
från andra studier som beskriver 
sjuksköterskors erfarenheter av 
vård av cancerpatienter. 

I studiens resultat presenterades 
fem teman. Dessa var: 
Behov av att prata, behov av 
information, behov av fysisk 
omvårdnad, behov av kontakt 
samt utbildning.  
Sjuksköterskorna beskrev 
behovet av att prata och få 
information som den 
viktigaste bland kvinnor och 
deras anhöriga, samt mellan sig. 
Endast ett fåtal sjuksköterskor 
nämnde behovet av fysisk vård 
bland kvinnorna. 

 


