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Sammanfattning 

Bakgrund: Beskriver bröstcancerdiagnosen med tillhörande behandling och 

konsekvenserna av behandlingen. Genom att bröstcancer kan hota livet kan 

människan känna och uppleva lidande. När människan känner lidande går hen 

igenom fyra faser av lidandet, till sist försonas människan med sitt lidande. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

bröstcancer. 

Metod: En systematisk litteraturstudie. Tio artiklar valdes till studien. 

Resultat: Resultatet visar fyra kategorier och nio subkategorier. Kvinnorna 

upplevde förändringar som var kopplade till kroppsliga förändringar, personlig 

utveckling och förändrat liv. Genom känslomässiga rektioner upplevde 

kvinnorna skuld och skam samt rädsla och oro. Kvinnorna upplevde behov 

såsom stöd samt information och kunskap. Kvinnorna accepterade diagnosen 

olika. En del kvinnor hade svårigheter med att acceptera diagnosen medan 

andra hade lättare att acceptera.   

Slutsats: Litteraturstudien visar att sjuksköterskan genom studiens resultat kan 

få mer insikt i hur kvinnor upplever att leva med eller har levt med bröstcancer 

samt få kunskap och verktyg som kan användas i omvårdnaden. Hälso-och 

sjukvården ger bra med stöd till kvinnor med bröstcancer vilket är viktigt att 

fortsätta med. 

 

Nyckelord: Bröstcancer, kvinnor, livsavgörande händelse, upplevelser. 
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1. BAKGRUND 

1.1 Bröstcancer 

Bröstcancer definieras som en elakartad tumör i bröstkörtlarna och är den 

vanligast förekommande cancerdiagnosen hos kvinnor i Sverige. År 2012 

diagnostiserades 8490 nya fall av bröstcancer (Socialstyrelsen, 2012). Året 

innan dog 1405 kvinnor av bröstcancer (Socialstyrelsen, 2013). Internationellt 

är bröstcancerdiagnosen vanligt förekommande. I Västeuropa och USA är det 

vanligast, följt av Östeuropa, Syd- och Centralamerika. Lägst siffror i 

statistiken har Asien och Afrika (Sandberg, 2012).  

 

Idag är det känt att faktorer som arvsanlag och hormoneffekter kan vara orsak 

till diagnosen. Risken att insjukna i bröstcancer ökar om en kvinnans mor eller 

syster drabbats av sjukdomen (Ingvar, 2012). Även riskfaktorer såsom tidig 

menarke, sen menopaus och en tidig debut av alkoholintag kan ge en ökad risk 

för bröstcancer. Kvinnor som är gravida med sitt första barn i senare åldern 

löper större risk att drabbas av bröstcancer. Desto fler graviditerer kvinnan har 

genomgått innan hon blivit 25 år gammal, minskar risken för att få diagnosen 

bröstcancer (Bergh & Emdin, 2008). Det vanligaste är att bröstcancern 

uppkommer av okänd anledning (Ingvar, 2012).   

 

Sjukdomen tar sin början genom att celler i bröstvävnaden delar sig 

okontrollerat (Albertsson, 2012). Det vanligaste området i bröstet där 

celldelningen sker är i mjölkgångarna som mynnar ut i bröstvårtan (Järhult & 

Offenbartl, 2006). Vid nyupptäckt bröstcancer kan symtom uppstå såsom knöl i 

bröstet och i armhålan, indragen bröstvårta, ovanlig smärta, icke-läkande sår, 

hudrodnad, eksem på eller runt bröstvårtan, onormal vätska ur bröstvårtan samt 

bröstens normala utseende kan ändras. Bröstcancer delas in i stadier I-IV 

beroende på hur tumörens storlek och spridning. Utifrån vilket stadie patienten 

befinner sig i bestäms behandlingsform (Myklebust-Sørensen & Almås, 2011). 

Stadieindelningen är som följande: Stadium I innebär en tumör vars storlek är 

20 millimeter eller mindre där det inte finns någon spridning till lymfkörtlarna i 

armhålan. I Stadium II är tumören större än 20 millimeter eller det finns en 

spridning av tumören till armhålans lymfkörtlar. Stadium III innebär att 
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tumören är större än 5 centimeter eller att spridningen är mer omfattande till 

lymfkörtlarna i armhålan. Stadium IV är det sista stadiet och då syns det på 

bröstets hud att tumören har spridit sig eller fjärmetasterat spridit sig till andra 

delar i kroppen (Bergh & Emdin, 2008).  

1.1.1 Behandling vid bröstcancer 

För att få bra resultat av behandlingen används flera olika metoder för att få 

bort tumören. Vanligtvis startas behandlingen med kirurgi, i vissa fall med 

tillägg av cytostatika. I ett senare skede kan även strålbehandling användas.  

Eventuellt kombineras samtliga metoder tillsammans med hormonbehandling 

(Järhult & Offenbartl, 2006). Sverige följer riktlinjer som utarbetas av Svenska 

bröstcancergruppen vid behandling av bröstcancer. Gruppen är sammansatt 

med flera specialister på området och de uppdaterar kontinuerligt 

informationen med den senaste forskningen inom området (Myklebust-

Sørensen & Almås, 2011). 

 

Hur stor del av bröstet som skall tas bort, styrs av vilket stadie tumören är i 

samt patientens önskemål. Har tumören exempelvis spridit sig till 

portvaktskörteln i armhålan, tas en andel lymfkörtlar från området bort. Är 

tumören mindre än tre till fyra centimeter, avlägsnas enbart tumören och 

angränsande normal bröstvävnad på alla sidor bort. Beroende på omfattningen 

av kirurgingreppet uppstår det olika komplikationer såsom sveda och stelhet i 

det opererade området, vilket medför konsekvenser för möjligheterna att 

använda armen. Har tumörerna spridit sig till portvaktskörteln, blir vanligen 

komplikationerna mer omfattande. Om operationen inneburit borttagande av 

lymfkörtlar från armhålan kan det uppstå strama lymfkärl som en följd. 

Patienten kan uppleva att armen känns för kort. Stramhet och smärta kan 

uppstå två till tre veckor efter operationen (Myklebust-Sørensen & Almås, 

2011). Lymfödem bildas då lymfproduktionen är normal, men lymfsystemet är 

förstört på grund av ingreppet. Därigenom bildas det en ansamling av vätska 

som inte transporteras bort från det aktuella området (Henriksson & Wallenius, 

2000).  
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Om patienten önskar, görs en utprovning av en mjuk bröstprotes efter 

operationen. Det är först efter sårläkningen som den permanenta protesen 

provas ut. Idag finns det ett stort sortiment av proteser och alla kvinnor som har 

ett behov av att få en protes ska kunna få en som motsvarar var och ens 

normala bröstprofil (Järhult & Offenbartl, 2006). Om kvinnan tagit bort hela 

bröstet vid ett kirurgiskt ingrepp finns det en möjlighet för de kvinnor som 

önskar att få en bröstrekonstruktion, vilket återskapas under operationen eller 

vid ett senare tillfälle. Det används två metoder, vid den ena används 

kroppsegen vävnad och vid den andra metoden används ett silikonimplantat 

som läggs bakom pektoralismuskulaturen. Det tar cirka sex till tolv månader 

för rekonstruktionen att bli färdig (Sandelin, 2013). 

 

Beroende på kvinnans ålder, typ av operation, tumörstadier och kvinnans 

menopausala status bestäms vilken tilläggsbehandling kvinnan skall få efter 

kirurgingreppet. De aktuella tilläggsbehandlingarna kan vara cytostatika, 

strålbehandling och hormonellbehandling (Myklebust-Sørensen et al, 2011). 

Hos patienter med exempelvis lymfkörtelmetastasering kan det finnas en ökad 

risk för återfall. Då ges behandlingen i kombination med andra läkemedel för 

bästa effekt (Ingvar, 2012). De flesta kvinnor under 35 år får cytostatika. 

Kvinnor under 60 år som har en spridning i armhålan med tillhörande 

lymfkörtlar eller har diagnotiserats med en aggressiv tumör större än 10 

millimeter får även cytostatika. Det finns inga regler för vilka kvinnor som 

skall erbjudas cytostatikabehandling, men sjukvården ger ofta råd till kvinnor 

över 70 år att inte ta behandlingen då behandlingen är jobbig med många 

biverkningar (Myklebust-Sørensen & Almås, 2011). Biverkningar som kan 

komma med cytostatikabehandlingen är förlust av hår, illamående, kräkningar, 

viktuppgång, minskad sexlust samt sterilitet. Idag kan patienten få hjälp att 

hantera kräkningar och illamåendet med hjälp av antiemetika (Ingvar, 2012).  

  

Strålbehandling ges till nästan alla kvinnor som genomgått bröstbevarande 

kirurgi, för att minska risken för återfall. Har cancern eventuell spridit sig till 

lymfkörtlarna i armhålan, ges strålbehandling enbart mot axillen för att minska 

spridningen av cancern till andra vävnader (Järhult & Offenbartl, 2006). Sex 

till åtta veckor efter operationen startar oftast strålbehandlingen (Myklebust-
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Sørensen et al., 2011). För patienten blir behandlingen en intensiv period då det 

dagligen under en femveckorsperiod genomförs strålning för att uppnå bästa 

effekt. Komplikationer som kan uppstå vid strålbehandling är rodnad, irritation, 

smärta och värmeökning kring det utsatta området. Komplikationerna kan vara 

kortsiktiga. Mer långsiktiga komplikationer är armsvullnad, rörelsenedsättning, 

smärta samt pigmentering kring bröstet och armen. Om besvären blir kroniska 

kan patienten tvingas använda kompressionsstrumpa under en längre tid 

(Ingvar, 2012). 

 

Hormonbehandling är en annan behandlingsform vilken kompletterar de övriga 

behandlingsformerna. Omkring 80 % av alla bröstcancertumörer har receptorer 

för östrogen och eller progesteron. Har tumören en viss storlek och är 

receptorpositiva för östrogen eller progesteron, erbjuds kvinnorna 

hormonbehandling (antiöstrogener). Behandlingen kan bli långvarig men 

minskar risken för återfall av bröstcancer (Myklebust-Sørensen & Almås, 

2011). Hormonbehandling påverkar speciellt yngre kvinnor då de tidigare 

kommer i klimakteriet med de besvär som det ger. Kvinnor som redan befinner 

sig i klimakteriet kan få mer uttalade besvär (Järhult & Offenbartl, 2006).  

1.2 Upplevelse av lidande i en svår situation 

Ordet lida förklaras med att genomgå och uthärda smärta, där människan går 

igenom smärtsamma omständigheter. Det finns även en annan sida av lidande 

där människan kan ”lida av en sjukdom” i största allmänhet, vilket tar sig 

uttryck i exempelvis kroppslig smärta, sjukdom, obehag samt död och förlust. 

Lidandet ses som en personlig fysisk, emotionell eller andlig/existentiell 

ångest, smärta eller oro. Människan kan uppleva lidandet genom sjukdom som 

hotar livet och nära relationer samt genom begränsningar i vardagliga livet. För 

människan kan det bli en kamp för att orka ta sig igenom lidandet, där ett 

behov av att älska och att bli älskad kan uppkomma. Lidandet kan även skapa 

smärta i olika former. Det är naturligt för människan att känna och uppleva 

lidande, inom oss alla finns en naturlig mekanism att vilja lindra lidande 

(Arman, 2012). 
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I vården är det angeläget att som personal kunna se och känna av symtom på 

lidande hos en patient. Det är viktigt att känna av patientens mående och 

lidande, för att på ett professionellt sätt kunna bemöta patienten. Det finns fyra 

faser av lidande, när människan går igenom första fasen av lidande är det 

vanligt att individen upplever att det som sker inte inträffar på riktigt. Det 

förklaras exempelvis genom hur människan slutar höra när de får ett tungt 

besked, såsom bröstcancer. I första fasen går det att avläsa på människans 

kroppsspråk hur hon bland annat inte har tagit till sig sjukdomsbeskedet. Det är 

då vanligt att människan iklär sig en mask för att skydda sig själv. I akut 

situation agerar människan genom att blockera och stänga av känslor. Det är 

först när människan är i säkerhet som hon kan ta in lidandet som en känsla. I 

den andra fasen av lidande har människan tagit till sig lidandet, vågar öppet 

samtala om hur det känns och vad det innebär för den enskilde. Härefter 

plockar människan bort masken och kan känna en större tacksamhet till livet 

hon har och till vardagen. Samtidigt inåt sett kan människan känna sig svag, en 

liten motgång kan bli katastrofal. Det blir tydligt att människan är i 

lidandefasen. Fas tre kännetecknas genom motsättningar i lidandets kamp, 

såsom att dras mellan viljan att kämpa eller ge upp. Människan är mer öppen 

för att ta emot hjälp genom omsorg och beröring och människan upplever ofta 

att hon får vara så liten som hon känner sig. Slutligen, fjärde fasen avser 

reaktionen där människan försonats med sitt lidande. Via lidandet har 

människan erhållit en känsla av att vara rikare, starkare, svagare, skörare, mer 

beroende, men tacksamma över allt som lidandet gett (Arman, 2012). 

 

1.3 Problemformulering 

Antalet överlevande har ökat procentuellt det senaste decenniet, samtidigt som 

allt fler fall av nyupptäckt bröstcancer upptäcks (Myklebust-Sørensen & 

Almås, 2011). Kirurgingrepp, cytostatikabehandling, strålbehandling samt 

hormonbehandling ger en påfrestning på individen. Det kan antas att 

bröstcancer skapar ett lidande, då patienten kan leva i en ovisshet avseende liv 

eller död. Det ställs idag allt högre krav på vårdpersonal då vårdtiderna i många 

fall är kortvariga och samtidigt skall personalen hinna möta patienten, se den 

enskilda individens behov samt se hur den enskilda patienten upplever sin 
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situation. Det kan innebära en stor utmaning för vårdpersonal att på kort tid 

möta kvinnan och förbereda henne på vad diagnosen innebär i form av 

exempelvis behandling och operation, men också finna möjlighet att lindra 

lidandet. Härmed är det intressant att få mer kunskap om hur det är för kvinnor 

att leva med bröstcancer för att fånga den unika upplevelsen.   

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

bröstcancer.  

2. METOD 

2.1 Design 

Studien är en systematisk litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2013).  

2.2 Sökstrategi  

Databaserna CINAHL, Medline och PsycInfo användes för att söka fram data 

(Bilaga 1). Bröstcancer översattes i MeSH. Leva med fanns inte som sökord i 

MeSH. Istället användes synonymen livsavgörande händelser som en MeSH-

term. Den svarade tydligast till orden leva med. I CINAHL och Medline 

baserades sökningen på ämnesorden Breast Neoplasm, breast cancer, Breast 

tumour, Life experience, life change events och Psychosocial Aspects of Illness. 

Breast cancer och Breast tumour söktes i fritext. I PsycInfo användes samma 

ämnesord, förutom life change events som översattse i Treasures till life 

change. Psychosocial Aspects of Illness söktes i fritext i PsycInfo. Explore 

användes för att bredda sökningen i alla databaser, då allt under ett sökord 

kommer fram. Först gjordes en sökning för varje sökord, därefter 

kombinerades synonymerna för ”bröstcancer” med OR. Därefter kombinerades 

synonymerna för ”att leva med”. Sökorden kombinerades med OR för att få 

alla ämnesorden tillsammans (SBU, 2013). Slutligen kombinerades 

synonymerna för ”bröstcancer” tillsammans med synonymerna för ”att leva 

med” med AND.  Följande begränsningar har använts: engelskspråkiga artiklar 

och publikationsår 2009-2014 för att forskningen inte skulle vara för inaktuell. 

Peer reviewed har använts för att endast få fram vetenskapliga artiklar. I 

Medline skall aktuell forskning vara vetenskapligt granskad och därmed finns 
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inte funktionen peer reviewed. I databaserna CINAHL och PsycInfo användes 

female och all adult som begränsning. I Medline användes all adult. 

2.3 Urval 

För att få en bra struktur i urvalsprocessen i litteraturstudien användes Forsberg 

och Wengströms (2013) mall med sex steg. 1. Definiera intresseområden och 

relevanta sökord. 2. Bestämma kriterier som används under sökningen. 3. 

Genomföra artikelsökning i relevanta databaser. 4. Bredda sökningen och sök 

efter pågående forskning. 5. Läsa titlar och abstract och därefter välja ut 

relevanta artiklar. 6. Läsa hela artiklarna samt kvalitetsgranska.    

CINAHL resulterade i 480 träffar, Medline resulterade i 75 träffar och 

PsycInfo resulterade i 58 träffar. Inklusionskriterier som var genomgående i 

samtliga urval var artiklar som motsvarade syftet med nyckelorden bröstcancer, 

kvinnor, livsavgörande händelser, upplevelser beskrivna ur patienters 

perspektiv. I första urvalet lästes titlar och då exkluderades de studier som 

enbart fokuserade på enskilda upplevelser. I andra urvalet studerades 

artiklarnas abstract och då exkluderades de artiklar som i abstract inte svarade 

till studiens syfte där kvinnors upplevelser inte var fokus. Därefter lästes 

artiklarna var för sig av författarna. 

2.4 Värdering av vetenskaplig kvalité 

I studien inkluderades tio artiklar med kvalitativ metod som beskrev kvinnors 

upplevelser på sin sjukdom. Det finns olika faktorer som stärker och försvagar 

den vetenskapliga kvalitén. En kvalitativ studie blir trovärdigare genom 

exempelvis tydligt preciserat tillvägagångssätt vid datainsamling och att citat 

används i redovisningen. Svagheter kan vara fel val av analysmetod, 

systematiskt fel vid urvalsprocessen och brister i tidigare forskning. Genom att 

använda en färdig granskningsmall, analyserades artiklarna. För att kunna 

värdera styrkor och svagheter i artiklarna, lästes metod och resultatdelarna 

igenom samt för att kunna se om de var relevanta för studien (Forsberg & 

Wengsström, 2013).   

2.5 Dataanalys 

Inledningsvis lästes artiklarna ett flertal gånger av författarna var för sig. En 

artikelmatris gjordes för att få en bättre helhetssyn av artiklarna (Bilaga 2). 

Artikelmatrisen syftar till att ge en överblick över artiklarna där syfte, metod, 
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design samt resultat listas. Även en kortfattad sammanfattning av studiens 

styrkor och svagheter redovisas (SBU, 2013). 

Som ett första steg i dataanalysen identifierades meningar som svarade till 

studiens syfte. Därefter bearbetades meningarna där skillnader och likheter 

analyserades i meningarna och resulterade i olika subkategorier. De olika 

subkategorier som uppkommit diskuterades. Därefter organiserades text som 

hörde ihop och de som beskrev upplevelserna tydligast under de olika 

subkategorierna valdes ut. Nio subkategorier blev utvalda och därefter 

organiserades de i fyra kategorier. 

2.6 Etiskt övervägande 

Grunden till bra forskning är att forskaren har ett etiskt godkännande för den 

studie som skall göras (Forsberg & Wengsström, 2013). Samtliga artiklar som 

inkluderades i studien var etiskt godkända av forskningsråd. Syftet med etisk 

granskning är att skydda de individer som deltar i studier enligt de mänskliga 

rättigheterna. Egna åsikter och värderingar har inte medvetet påverkat 

litteraturstudiens resultat, det är viktigt att ta hänsyn till ur forskningsetiska 

aspekter (Polit & Beck, 2012).  

3. RESULTAT 

Resultatet beskriver hur kvinnorna med bröstcancer upplevde att leva med 

bröstcancer vilket redovisas i tabellen nedan (tabell 1).  

Tabell 1. 

Presentation av kategorier och subkategorier 

Kategorier Subkategorier 

Förändringar Reaktioner på kroppsliga förändringar 

Personlig utveckling genom diagnosen 

Förändrat liv 

Känslomässiga reaktioner Skuld och skam 

Rädsla och oro relaterat till sjukdomens konsekvenser 

Behov Behov av stöd för att hantera sin situation 

Behov av information och kunskap 

Acceptans Svårigheter i att acceptera diagnosen 

Acceptans av diagnosen 
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3.1 Förändringar 

3.1.1 Reaktioner på kroppsliga förändringar 

Fysiska förändringar var ofta relaterade till funderingar kring ohälsa (Grimsbø, 

Finset, & Ruland, 2011; Kwok, & White, 2011). Kvinnorna uppgav att de 

upplevde olika symtom, såsom extrem utmattning. Fatigue beskrevs av 

kvinnorna som att ha en stor brist på energi. Tröttheten blev mycket större än 

förväntat. Några kvinnor kände att deras kropp fick begränsningar, exempelvis 

tunga ben och deras kropp svarade inte på önskade rörelser (Grimsbø et al., 

2011).  

I en studie uttryckte kvinnorna att den största förlusten var att tappa håret, trots 

vetskapen om att håret skulle ramla av beskrev samtliga hur chockerande och 

upprörande det var när det väl inträffade. En kvinna kände sig ängslig, nervös 

samt upplevde sig själv som konstig utan hår. En annan kvinna berättade hur 

hon inte kunde hantera att se håret fall av, utan bad sin dotter att raka av det 

(Doumit, El Saghir, Huijer, Kelley, & Nassar 2010). Kvinnorna i en annan 

studie visste å andra sidan att förlusten av hår inte var permanent då det växte 

ut igen, därigenom påverkade det inte kvinnorna så mycket som om de skulle 

förlorat ett bröst. Trots allt kunde kvinnorna känna ledsamhet när håret föll av 

(Cebeci, Balci Yangin & Tekelis 2012). Kvinnorna uttryckte hur förlusten 

resulterade i känslor av depression, skam, osäkerhet samt förlust av självkänsla 

(Patel, Harcourt, Naqvi, & Rumsey, 2014) och de försökte dölja hårförlusten 

genom exempelvis användning av peruk och/eller skarf (Cebeci et al., 2012). 

Trots att det fanns gott om hjälpmedel att tillgå efter bröstkirurgi, upplevde 

många kvinnor ett missnöje då exempelvis peruker och proteser inte matchade 

deras personlighet och hudfärg. Kvinnorna upplevde att det fanns mer att välja 

på för den ljusare hudtypen (Patel et al., 2014). 

Kvinnorna beskrev förlust och förändringar av bröst på olika sätt (Cebeci et al., 

2012; Doumit et al., 2010; Elmir et al., 2010; Joulaee, Joolaee, Kadivar, & 

Hajibabaee, 2012; Patel et al., 2014). I flera studier tog kvinnorna upp att de 

hade förlorat en stor del av sitt kvinnliga ideal, oavsett om det hade genomförts 

totalt borttagande av bröstet eller enbart ett mindre ingrepp av bröstet. 

Kvinnorna förklarade hur de därigenom tappade självförtroendet, ville inte 

möta sin spegelbild, ville inte beröra området där bröstet suttit (Cebeci et al., 
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2012). Undantaget, för en del kvinnor som hade genomgått mastektomi kände 

de att de inte förlorat en del av sin feminina sida (Cebeci et al., 2012; Doumit 

et al., 2010; Joulaee et al., 2012; Patel et al., 2014). Förlust av ett bröst var 

dock inte alltid förknippat med kroppsbild. Det var viktigare för kvinnorna att 

fullfölja sina uppgifter som hemmafru och ta hand om barnen, än att vara 

vackra och sexuellt attraktiva. En kvinna uttryckte att hälsan var det viktigaste 

för henne och gick före att vara vacker, för brösten enbart en del av kroppen. 

Det fanns även undantag där kvinnorna inte upplevde en stor förlust av att ta 

bort ett bröst, det viktiga var att få vara kvar i livet (Kwok et al., 2011).  

I fyra av de valda artiklarna gav några av kvinnorna uttryck för sexuell hälsa i 

relation till bröstcancer (Elmir et al., 2010; Grimsbø et al., 2011; Kwok et al., 

2011; Patel et al., 2014). Det var en kvinna som tog upp problem och farhågor 

relaterade till sexualitet (Grimsbø et al., 2011). En annan kvinna beskrev hur 

hon inte kände sig önskvärd gentemot sin man och det var hon som inte var 

intresserad av sexuellt umgänge på grund av att hon inte kände sig feminin 

längre (Elmir et al., 2010).  

Kvinnorna upplevde hur deras kropp var förändrad efter bröstkirurgin, och de 

kände då att de levde i en ohälsosam kropp. De ville inte visa sig för 

omgivningen (Cebeci et al., 2012). En kvinna förklarade hur hon var så 

upptagen med att dölja sjukdomen för andra genom smink, kläder och peruk att 

hon inte hade tid att tänka över hur hon egentligen mådde (Horgan et al., 

2011).  

3.1.2 Personlig utveckling genom diagnosen 

I flera av studierna beskrev kvinnorna hur de genom diagnosen satt sig själva 

mer i centrum (Horgan, Holcombe, & Salmon, 2011; Kucukkayas., 2010; 

Obeidat et al., 2012; Patel et al., 2014). Kvinnorna kände att de fick bättre 

självuppfattning genom diagnosen, samt ökad självmedvetenhet genom att ge 

mer tid till sig själva. Kvinnorna gav dessutom uttryck för att de älskade sig 

själva mer efter att de fått diagnosen, trots att de upplevde eventuella brister 

med sig själva (Kucukkayas, 2010). 

Kvinnorna kände förbättringar i sig själva som person. De kände sig mer lugna 

och tillfreds, försökte att inte bli emotionellt påverkade av tunga livshändelser, 
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samt ville inte förstora problemen utan försökte att se det positiva i olika 

händelser. Några kvinnor upplevde sig själva som mer påstridiga och vågade 

ge uttryck för sina åsikter (Kucukkayas, 2010). Kvinnorna beskrev hur 

påstridigheten exempelvis gav sig uttryck i att det var de själva som fattade 

beslut om sin kropp och vilken behandling de skulle genomgå (Obeidat, Lally 

& Dickersons, 2012). En kvinna gav uttryck för hur hon upplevde 

häpnadsväckande förändringar och att diagnosen var en fantastisk upplevelse, 

vilken inte gick att jämföra med något annat som hon varit med om. Hon kände 

sig stärkt av diagnosen (Elmir, Jackson, Beale, & Schmied, 2010). 

3.1.3 Förändrat liv 

Kvinnorna ville förändra livet för deras egen del och för familjens. Ett exempel 

på behovet av att förändra livet, var att vidga sina vyer och se världen (Elmir et 

al., 2010). Kvinnorna behöll en positiv attityd, där de ville att livet skulle fortgå 

genom ett mer hälsosamt liv (Patel et al., 2014). En kvinna berättade att hon 

genom diagnosen kände att hon fann nya känslor inombords och där hennes 

värld helt förändrades. Hon fann att allt i livet blev viktigare och att varje dag 

kunde ge henne en mening med livet (Joulaee et al., 2012). Kvinnorna 

uppskattade njutningen av livet, levde mer i nuet, insåg vilken fin värld de 

levde i, samt såg att det fanns många anledningar till att vara glada för det de 

hade i livet (Kucukkayas, 2010; Kwok et al., 2011). En kvinna gav uttryck för 

hur hon hade svårigheter att starta nya projekt även om de var små. Hon 

tvivlade på om hon kunde utföra projekten och avsluta dem (Joulaee et al., 

2012). Kvinnorna upplevde hur vardagen förändrades, exempelvis genom 

ständiga sjukhusbesök, att de inte kunde ta hand om sina barn som tidigare, 

samt att de inte kunde sköta sina jobb. Kvinnorna förlorade helt enkelt sina 

rutiner (Cebeci et al., 2012).  

Många kvinnor uppgav att de genom diagnosen insåg att människor runt 

omkring dem också kunde leva med lidande och smärta, således inte bara de 

själva (Horgan et al., 2011). Fler exempel på beteenden som ändrades var 

relationen till andra människor och en ökad känslighet mot andra människors 

känslor. Några kvinnor fann vilka deras sanna vänner var, en kvinna uttryckte 

att hennes man och familj behandlade henne mycket bättre efter diagnosen 

(Kucukkayas, 2010; Kwok et al., 2011). 
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3.2 Känslomässiga reaktioner 

3.2.1 Skuld och skam 

Kvinnorna uppgav att de levde i ett samhälle där det var kulturellt tabu att prata 

om sjukdomen, vilket fick till följd att kvinnorna blev väldigt privata med sin 

sjukdom. Samtidigt blev de motiverade att öka medvetenheten hos 

omgivningen om bröstcancer (Patel et al., 2014). Bröstcancer sågs av 

människorna i kvinnornas kultur som ”de vita kvinnornas sjukdom”. 

Därigenom uttryckte kvinnorna att de skämdes för att de fått diagnosen, då de 

visste med sig att andra i deras närhet skulle ifrågasätta hur de blivit sjuka 

(Kwok et al., 2011). Kvinnorna uttryckte sina funderingar över den möjliga 

genetiska överförbarheten av diagnosen mellan mor och dotter. Det skapade en 

skuldkänsla hos kvinnorna då de kände skam över att föra vidare sjukdomen i 

familjen (Doumit et al., 2010).  

Flera av kvinnorna som blev vårdade av manliga sjuksköterskor upplevde sig 

obekväma i deras sällskap. Kvinnorna var medvetna om att de var tvungna att 

ha manlig personal då det inte fanns kvinnliga att tillgå. Det resulterade i att 

kvinnorna ofta inte gick på undersökningarna och ibland även undvek 

behandlingar (Patel et al., 2014).  

3.2.2 Rädsla och oro relaterat till sjukdomens konsekvenser 

Kvinnor som hade familj och barn berättade om en stor rädsla i att eventuellt 

bli tvungna att lämna sina familjer. Att inte veta hur det skulle gå för familjerna 

och inte vara närvarande i deras liv var en stor oro. Kvinnorna oroade sig mer 

över sina familjer, än över sina egna liv (Elmir et al., 2010; Kwok et al., 2011). 

Kvinnorna beskrev en oro för hur deras män skulle se på dem som följd av 

diagnos och behandling. De uttryckte tankar kring deras kvinnlighet och 

sexuell hälsa då de var oroliga hur deras män skulle se på dem efter 

förändringarna (Elmir et al., 2010). De kvinnor som var skilda eller 

ensamstående uttryckte funderingar över att inleda nya intima relationer. De 

kvinnor som gjort mastektomi var rädda för att visa upp sig och berätta om vad 

som hänt för den nye partnern (Patel et al., 2014).  

Kvinnor förknippade smärta och lidande med bröstcancer. En kvinna uttryckte 

att hon var mer rädd för behandlingen än för sjukdomen, då hon hade hört från 
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andra kvinnor som genomgått behandlingen hur de upplevt den (Kwok et al., 

2011). Rädslan för att känna smärta var stor och de kunde inte hantera att 

känna smärtan utan att den blev för påfrestande för dem (Doumit et al., 2010). 

I en studie som avsåg att studera epost kommunikation mellan 

onkologisjuksköterskor och patienter, fick kvinnorna skicka mejl till 

onkologisjuksköterskorna angående nyupptäckta symtom. Kommunikationen 

vara en del av ett forum och en diskussionsgrupp för patienterna. I 

epostkommunikationen uttryckte kvinnorna rädsla för återfall genom att de 

rådfrågade sjuksköterskorna om nyupptäckta symtom. Kvinnorna ville få 

konstanterat om symtomen de upplevde var normala eller om det var nya 

symtom på sjukdom. Vidare uttryckte kvinnorna sin oro genom att rådfråga 

sjuksköterskorna om hur de skulle leva sitt dagliga liv. Frågor ställdes såsom 

”kan jag bada i havet”, ”dricka rödvin” och ”spela golf”.  Då kvinnorna kunde 

via media och internet läsa om andra patienter i liknande situation med 

annorlunda behandling, uttrycktes funderingar och oro hos kvinnorna om de 

erhöll den bästa behandlingen (Grimsbø et al., 2011). 

Kvinnors rädsla för att få tillbaka diagnosen var tydligt nämnt i några studier 

(Cebeci et al., 2012; Doumit et al., 2010; Elmir et al., 2010; Grimsbø et al., 

2011; Joulaee et al., 2012; Kwok et al., 2011). Kvinnor som genomgått 

bröstbevarande behandling uttryckte en rädsla och oro över att få tillbaka 

bröstcancern på grund av att de inte tagit bort hela bröstet och därigenom 

kunde tumörer finnas kvar (Cebeci et al., 2012). Oron beskrevs också genom 

att andra kvinnor med bröstcancer hade fått tillbaka sin diagnos, vilket bidrog 

till att kvinnorna inte kunde släppa tanken på ett eventuellt återfall (Doumit et 

al., 2010). Kvinnorna såg bröstcancer som en källa till existentiell terror där 

diagnosen sågs som ett hot mot livet. För en del av kvinnorna klingade ordet 

bröstcancer synonymt med döden. Tankarna utvecklades till att se bröstcancer 

som en kronisk sjukdom (Obeidat et al., 2012). Kvinnorna förknippade ordet 

bröstcancer med döden och trodde att de skulle dö inom snar framtid.  De 

associerade också ordet med rädsla, hopplöshet, elände, smärta, katastrof och 

lidande (Kwok et al., 2011). 
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3.3 Behov 

3.3.1 Behov av stöd för att hantera sin situation 

Samtliga studier tar upp hur viktigt det är med stöd i olika former för kvinnorna 

som lever med bröstcancer (Cebeci et al., 2012; Doumit et al., 2010; Elmir et 

al., 2010; Grimsbø et al., 2011; Horgan et al., 2011; Joulaee et al., 2012; 

Kucukkayas, 2010; Kwok et al., 2011; Obeidat et al., 2012; Patel et al., 2014). 

Kvinnorna kände att de fick positivt stöd genom familj, vänner, kollegor samt 

stödgrupper, vilket bidrog till en inre styrka. Kvinnorna upplevde positivt stöd 

genom exempelvis hjälp i hemmet med dagliga sysslor, samt emotionellt stöd 

genom samtal. Påhälsning på sjukhus vid inneliggande vårdvistelse var mycket 

uppskattat och gav kvinnorna kraft och stöd (Patel et al., 2014). Kvinnorna 

kände att det var viktigt att dela känslor och sjukdomen med familjen, och 

därigenom få stöd (Cebeci et al., 2012). En kvinna uttryckte att även om hon 

kanske upplevdes av andra som en självständig kvinna, kände hon ett stort 

behov av få stöd från sin omgivning (Elmir et al., 2010). Kvinnorna beskrev 

hur uppskattande det var med uppmuntran och hopp från sin omgivning i de 

svåra stunderna. Däremot var det inte lika uppskattat när omgivningen 

uttryckte gråt och ömkan då det inte hjälpte dem i deras hantering av 

sjukdomen. Samtliga gifta kvinnor uppgav att de fick stöd från sina män, vilket 

hjälpte kvinnorna att hanterar diagnosen, inför- och under behandling. Männen 

försökte få kvinnorna att känna sig bekväma i sina beslut avseende 

bröstoperation. Männen accepterade kvinnornas val i att behålla eller ta bort 

brösten (Obeidat et al., 2012). Kvinnorna tog upp brist på stöd, där exempelvis 

några kvinnor inte upplevde något stöd från sina män, utan fann andra 

familjemedlemmar som gav det behovet (Cebeci et al., 2012). De kvinnorna 

som inte hade någon familj att vända sig till, beskrev att de istället fann stöd 

genom exempelvis litteratur (Patel et al., 2014). Stödgrupper för kvinnor med 

bröstcancer var till hjälp för många och vikten av att kunna vara omgiven av 

andra som varit med om liknande upplevelse, gav bra stöd. Därigenom kunde 

kvinnorna jämföra sig med de andra i stödgrupperna, de som hade ett positivt 

förhållningssätt till sin sjukdom smittade av sig den positiva energin till de 

andra medlemmarna. Likväl kunde kvinnorna känna sig bättre då de fick höra 

om andra kvinnor med sämre situation (Patel et al., 2014). Kvinnorna kände att 



18 
 

sjukdomen gav dem nya värderingar, där bland annat ett behov av att ge stöd 

till andra människor uppkom (Horgan et al., 2011). Genom utbyte av 

information från vänner som genomgått liknande behandling blev det en viktig 

del i hantering av sjukdomen då de kunde relatera till varandras erfarenheter 

(Doumit et al., 2010). 

Hälso-och sjukvårdspersonalens råd till kvinnorna om diagosen gav ett starkt 

stöd och bidrog till att kvinnorna anpassade sig bättre till diagnosen (Elmir et 

al., 2010). Många uttryckte att de efter operationen hade svårigheter med att 

klara sig själva och hade ett behov av hjälp från omgivningen (Cebeci et al., 

2012). Kvinnorna uttryckte att de kände sig lugna genom sjukdomsstadierna då 

sjuksköterskornas gav bra med stöd (Patel et al., 2014). Kvinnorna fann det 

värdefullt att vårdgivarna hade förmåga att lyssna in, känna av känslor, att de 

gav uppmuntran, samt visade dem respekt. Det uppskattades mycket av 

kvinnorna och gav dem stöd (Obeidat et al., 2012).  

En del kvinnor fick å andra sidan kämpa i ensamhet med många frågor och 

funderingar som de inte fick besvarade av personalen då de inte fick kontakt 

med dem (Grimsbø et al., 2011). Kvinnorna upplevde att hälso-och 

sjukvårdspersonalen inte alltid såg deras behov, inte alltid visade empati samt 

kände att information om behandling inte alltid var tydligt förklarad. 

Majoriteten av kvinnorna var nöjda med behandlingen som de hade fått via 

hälso-och sjukvården. Endast en liten del av kvinnorna var missnöjda med 

omvårdanden (Patel et al., 2014). 

I flertalet av studierna hade religion och tron till gud eller något högre en stor 

betydelse (Cebeci et al., 2012; Joulaee et al., 2012; Obeidat et al., 2012; Patel 

et al., 2014). Majoriteten av kvinnorna hade en stark tilltro till gud. Under 

sjukdomsförloppet bad kvinnorna mer till gud, läste mer religiösa böcker och 

lyssnade mer på religiös musik. Kvinnorna kände att de genom religionen 

hanterade diagnosen bättre (Patel et al., 2014). Kvinnorna uppgav att tro hade 

en stor betydelse för dem. Diagnosen bröstcancer var något som kom ifrån gud, 

behandlingen fungerade enbart med guds tillåtelse, och det enda kvinnorna 

kunde göra i situationen var att fortsätta be (Cebeci et al., 2012). Genom att 

kvinnorna tackade gud fick de en inre styrka och vilja att kämpa. Även om 
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kvinnorna kände stark tro till gud beskrev de att det inte stoppade dem från att 

söka behandling (Obeidat et al., 2012). 

3.3.2 Behov av information och kunskap 

I ett flertal av studierna har behovet av att få eller ge information varit tydligt 

(Cebeci et al., 2012; Doumit et al., 2010; Grimsbø et al., 2011; Joulaee et al., 

2012; Obeidat et al., 2012; Patel et al., 2014). Kvinnorna upplevde att de fick 

tydlig information om diagnosen bröstcancer, möjlig behandling och eventuella 

biverkningar. Därigenom kände sig kvinnorna lugna genom varje stadie av 

sjukdomen. De förlitade sig på vad läkaren gav för information om diagnosen 

och vilken behandling de skulle rekommendera att få. Kvinnorna gick i 

slutändan på läkarnas rekommendationer avseende val av behandling då 

läkarna hade den största kunskapen (Obeidat et al., 2012). Kvinnorna gav 

uttryck av att vilja få så mycket information som möjligt och ingen information 

fick undanhållas. Genom att få informationen kände kvinnorna att de hade mer 

kontroll över sjukdomen (Doumit et al., 2010).   

Samtliga kvinnor i studien uttryckte hur de inte blivit informerade om 

självundersökning av sina bröst. Hälften av undersökningsgruppen kände inte 

alls till diagnosen bröstcancer, två av kvinnorna hade inte blivit informerade 

om efterbehandlingen efter mastektomi (Cebeci et al., 2012). Kvinnorna 

beskrev missuppfattningar om bröstcancer, där en äldre kvinna trodde att hon 

inte kunde få diagnosen bröstcancer då hon var för gammal. En annan kvinna 

som inte hade någon kunskap om bröstcancer, ignorerade symtom när hon 

kände en knöl i bröstet. Först tre månader senare när tumören växt till sig mer, 

blev hon tvungen att uppmärksamma tumören. De kvinnor som upplevde 

behov av att kolla upp symtom sökte ommedelbart läkare. Mer än hälften av 

kvinnorna gav uttryck för att de hade brister i kunskapen om bröstcancer 

(Kwok et al., 2011).  

Det var för kvinnorna svårt att förstå all information om diagnosen, då de 

upplevde språkliga svårigheter i kommunikationen med sina läkare och i 

informationssökningen. Det resulterade i en frustration hos kvinnorna (Kwok et 

al., 2011). För många av kvinnorna var läkarna experterna och kvinnorna 

förlitande sig på dem. Några kvinnor uppgav hur de fick flera 
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behandlingsalternativ av sina läkare och att de fick välja behandling. Andra 

kvinnor upplevde att de inte fick behandlingsalternativ och de fick förlita sig på 

att läkarna valde den bästa behandlingen (Obeidat et al., 2012). 

Många av kvinnorna kände att när de ställde frågor till sjukvårdspersonalen via 

epost meddelanden kring deras diagnos och framtid, så fick de ofta diffusa 

svar. I vissa fall uttryckte kvinnorna att de inte fått några svar alls från 

sjukvårdspersonalen. En del kvinnor uttryckte i e-post kommunikationen hur 

de kände att de enbart blev skickade vidare i hälso-och sjukvården. I och med 

det, kände en del av kvinnorna att de kanske inte fick den bästa behandlingen 

och därigenom kunde de inte lita på hälso-och sjukvården. Effekten blev att 

kvinnorna tog mer kontroll över sin sjukdom. Flera av kvinnorna uppgav att de 

kände sig otillfredsställda avseende behovet av information. En kvinna kände 

konstant smärta i sitt bröst, men efter att hon träffat läkaren hade hon inte fått 

svar på vart smärtan kom ifrån. Det gjorde henne mer orolig och hon ansåg att 

informationen inte var tillräcklig (Grimsbø et al., 2011). Kvinnorna uppgav att 

de fått mer information om bröstcancer från vänner som genomgått sjukdomen, 

än vad de fått information från hälso-och sjukvården (Kwok et al., 2011).  

Genom att några kvinnor upplevde brister i kunskapen, sökte de själva 

informationen om diagnosen (Kwok et al., 2011). De kvinnorna som hade 

kämparglöden kvar var också mer motiverade att söka information. De 

högutbildade kvinnorna var mer aktiva i att själva bestämma vilken behandling 

de ville genomgå. Däremot äldre kvinnor, lågutbildade kvinnor, de som hade 

svårigheter med det inhemska språket, samt de som nyligen hade invandrat 

fann sig inte motiverade att själva söka information (Obeidat et al., 2012).  

3.4 Acceptans 

3.4.1 Svårigheter i att acceptera diagnosen 

Kvinnorna upplevde en emotionell reaktion och kvinnorna hanterade diagnosen 

på olika sätt. För kvinnorna som förknippade bröstcancer med döden blev 

reaktionen en förödelse, ett chockartat besked och ett emotionellt trauma 

(Obeidat et al., 2012). Ordet cancer sågs som starkt känslomässigt och en del 

kvinnor uppgav att istället för att använda sig av ordet cancer, talade de om 
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sjukdomen som exempelvis ”massan”, ”det”, ”jag är sjuk” och ”lymfa” (Cebeci 

et al., 2012). För en del av kvinnorna var det svårt att förstå hur de drabbats då 

de gått på regelbundna kontroller. Flera kvinnor uppgav att de levde ett 

hälsosamt liv och förstod inte hur de kunde drabbas av diagnosen (Kwok et al., 

2011). 

Flera kvinnor berättade hur de inte hann reflektera över sin diagnos, hur de 

hanterat diagnosen, samt att de inte hann känna lidande under 

sjukdomsperioden. De var så fokuserade på att bara ta sig igenom 

behandlingen. Först efter avslutad behandling började många av kvinnorna 

reflektera över vad de gått igenom. En del kvinnor uppgav svårigheter i att 

acceptera diagnosen och förstå att de blivit drabbade. Efter all behandling hade 

kvinnorna svårt att inse vad de gått igenom, de förstod inte att de var sjuka. I 

ett försök att minimera diagnosen och inte vilja se allvaret i diagnosen, blev det 

viktigt för en del kvinnor att inte samtala med andra om sjukdomen. De 

behövde därigenom inte reflektera över diagnosen och inse verkligheten. Å 

andra sidan genom att kvinnorna utökade kommunikationen med sin 

omgivning kände kvinnorna att det hjälpte dem att inse och reflektera över vad 

de gått igenom (Horgan et al., 2011).  

3.4.2 Acceptans av diagnosen 

En kvinna berättade hur hon accepterade diagnosen genom ett lugnt 

förhållningssätt. En annan kvinna blev lugn och saklig i sitt handlande efter 

beskedet då hon direkt styrde upp framtida besök inom sjukvården. En tredje 

reaktion som sågs hos en kvinna var att hon kände att kroppen hade svikit 

henne genom diagnosen (Obeidat et al., 2012). Alla kvinnor uttryckte hur 

emotionellt påverkade de blev att få diagnosen bröstcancer (Elmir et al., 2010; 

Kwok et al., 2011). Kvinnorna berättade att reaktionen blev lika stark oavsett 

om bröstcancer fanns ärftligt i familjen eller inte. Att få diagnosen beskrevs 

som krävande och en plötslig händelse. Kvinnorna kände att tidigare 

erfarenheter i livet påverkade deras förmåga att hantera sjukdomen (Elmir et 

al., 2010). 

En viktig del i acceptansen var för kvinnorna att se skälet till hur de hade 

utvecklat sjukdomen. Några kvinnor uppgav hur de kände att det var ödet, det 
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var förbestämt (Kwok et al., 2011). En del kvinnor såg att sjukdomen var 

menad att inträffa, som en yttre okontrollerbar kraft, såsom gud. Andra kvinnor 

såg diagnosen som ett straff från gud, från något de gjort tidigare i livet. De 

beskrev hur cancern framstod som en konsekvens av fel handlande i tidigare liv 

och nämnde ordet karma (Patel et al., 2014). Ett annat skäl som beskrevs av 

kvinnorna var hur sorg och stress var anledningar till att de fick sjukdomen. De 

kände att de levde i ett samhälle som var så stressat att det var den bidragande 

faktorn till bröstcancern (Kwok et al., 2011).  

En del av kvinnorna lärde sig att bröstcancern inte var så skräckinjagande och 

skrämmande som de trodde om den. En kvinna uttryckte att bröstcancer var 

som vilken sjukdom som helst och det gick att via behandling återhämta sig 

(Kucukkayas., 2010). De flesta kvinnorna reflekterade över fysiskt och 

emotionellt lidande under sjukdomsperioden. Kvinnorna erkände där igenom 

det hemska med diagnosen och tillät sig själva att känna lidande och smärta. 

Genom att kvinnorna tillät sig själva att känna lidande och smärta upplevde de 

annorlunda och nya perspektiv. Vidare reflekterade de flesta kvinnorna över 

hanteringen av sjukdomen. Det innebar för kvinnorna att de tittade tillbaka på 

hur de hade klarat av sin egen och sin familjs oro, hur de presenterade sig 

själva för andra människor, och hur de uthärdade behandlingen. Kvinnorna 

som hade accepterat bröstcancern gav uttryck för att de reflekterade över sin 

sjukdom och de kvinnor som inte hade accepterat sjukdom hade inget att 

reflektera över avseende sin sjukdom (Horgan et al., 2011).  

3.5 Resultatsammanfattning  

Kvinnorna upplevde förändringar, allt i från det dagliga livet och relationer till 

hur kroppen förändrades. Känslomässiga reaktioner beskrevs genom skuld och 

skam samt med ständig oro och rädsla. Många av kvinnorna kunde känna skuld 

och skam för att de hade fått bröstcancer. En del av kvinnorna var oförstående 

till hur just de kunde drabbats, då de upplevde att de levt ett hälsosamt liv. 

Rädslan för att lämna familj och anhöriga uttrycktes. Även rädsla för att få 

tillbaka diagnosen eller att lämna livet var stort. Kvinnorna kände behov av 

stöd. Genom bland annat tro till något högre fann många av kvinnorna styrka 

och stöd.  Information och kunskap var en viktig del i hanteringen av 

sjukdomen. Bristande kunskap och information rapporterades, samtidigt som 
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det framkom att exempelvis hälso-och sjukvården gav bra information. 

Kvinnorna accepterade diagnosen olika där en del hade svårare att acceptera än 

andra. Kvinnor som accepterade diagnosen reflekterade mer över sin sjukdom 

än de som inte accepterat den.  

4. DISKUSSION 

4.1 Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie valdes då syftet var att fånga aktuell forskning 

om hur det var att leva med bröstcancer. Styrkan med en litteraturstudie är att 

det blir fokus på aktuell forskning och därigenom senast evidens för klinisk 

nytta (Forsberg & Wengström, 2013). 

Sökningen efter artiklar gjorde i databaserna CINAHL, Medline samt i 

PsycInfo. CINAHL är en databas som täcker ämnet omvårdnadsvetenskap, 

databasen Medline täcker ämnena omvårdad och medicin, samt PsycInfo täcker 

ämnet psykologi kopplat till medicin och omvårdad (Forsberg & Wengström, 

2013). Ordet leva med fanns inte som en MeSH-term och ersattes med termen 

livsavgörande händelse. 

Begräsningen i årtal mellan 2009-2014 gjordes utifrån att så aktuell forskning 

skulle framkomma. Trots att begränsningen gjordes till fem år, blev det ett stort 

antal träffar i databasen CINAHL. Möjligen kunde det ha gjorts någon mer 

begränsning, men då hade risken ökat att gå miste om relevanta artiklar. En 

begränsning i åldrar kunde ha gjorts, men avsikten var att fånga den unika 

upplevelsen oavsett om det var en ung eller äldre kvinna.  

Urvalsprocessen har gjorts utifrån Forsberg och Wengström (2013). Studier 

inkluderades då de i titel och sammanfattning beskrev den generella unika 

upplevelsen av att leva med bröstcancer och inte enbart specificerades på 

specifika grupper. Där efter exkluderades artiklar som i titlarna beskrev 

exempelvis specifika bröstcancerdiagnoser, metastaserad bröstcancer, 

bröstcancer beskrivet från anhöriga och mor- och dotterrelation, specifikt 

område som livskvalité eller fokus på sexuella problem, då de inte svarade till 

de generella upplevelserna av att leva med bröstcancer Avsikten med 

litteraturstudien var att söka kunskap om den homogena gruppen kvinnor med 
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bröstcancer. Ovan nämnda specifika upplevelser som exkluderades har 

framkommit i studierna som valdes med och därmed ses de i litteraturstudiens 

resultat.  

Artiklarna som valdes ut till litteraturstudien kan härledas till en stor variation 

av länder, vilket gör att upplevelsen av att leva med bröstcancer beskrivs ur ett 

internationellt perspektiv. Det kan spekuleras i varför det inte identifierades 

fler artiklar från västerländsk kultur i vår studie. Det kan antas att det inte 

forskats mycket om bröstcancer tidigare i berörda länder. I och med att det 

sattes en gräns till år 2009 kan det vara att äldre forskning från västerländsk 

kultur inte kom med. En annan förklaring kan vara att i många andra kulturer, 

har forskningen om kvinnors upplevelser vid bröstcancer först på senare år 

blivit aktuell. En fördel med det internationella perspektivet är att i Sverige 

lever människorna i ett mångkulturellt samhälle och inom hälso-och 

sjukvården behövs mer kunskap om hur kultur präglar människor och deras 

upplevelse av sjukdom.  

I samtliga artiklar studerades styrkor och svagheter utefter förutbestämda 

kriterier för vetenskaplig kvalité (SBU, 2013). Artiklarna som inkluderades 

hade fler styrkor än svagheter vilket stärker studiens trovärdighet. Samtliga 

artiklar använde kvalitativ metod i sina studier. För att göra en värdering av 

artiklarna användes en checklista. Vilken syftar till att förtydliga styrkor, 

svagheter och studiens trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2013). En av 

artiklarna var en del av en större RCT-studie, där det studerades både kvinnor 

med bröstcancer och män med prostatacancer. Det var svårt att ta ut meningar i 

studien som svarade till syftet då resultatet blandades mellan män och kvinnor. 

Alla artiklar som valdes visade trovärdighet genom att citat förekom i 

artiklarna. Citat gör att den unika upplevelsen beskrivs mer tydligt och att 

fenomenet blir framträdande.   

4.2 Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat visade att stöd var en viktig del i kvinnornas liv. Stöd 

från familj, vänner, stödgrupper samt hälso-och sjukvården bidrog till att 

kvinnorna fann kraft genom diagnosen. Det var även de som fann stöd genom 

sin religiösa tro. Behovet av stöd är stort under den första perioden efter 
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diagnosbeskedet (Järhult & Offenbartl, 2006). När människans hälsa sviktar 

kan hon finna stöd genom tro. Tron kan även ge hopp när människan befinner 

sig i en svår livssituation, och därigenom ge styrka. Samtidigt kan det vara 

svårt att hitta tro när människan befinner sig i en livskris, då upplever 

människan att hon måste söka ny livsmening om igen. Att drabbas av en 

livsavgörande händelse, såsom en sjukdomsdiagnos med oviss utgång, kan 

väcka existentiella frågor som saknar givna svar (Rosengren, 2012). I en 

omvårdnadssituation där patienten uttrycker existentiella tvivel är det viktigt att 

sjuksköterskan bemöter patienten med respekt och utgår från hens egen 

livsåskådning för att ge stöd, ex genom att ta reda på om behov finns av andlig 

vård. ICN:s etiska kod (International Council of Nurses) beskriver 

förhållningssätt för sjuksköterskor där mänskliga rättigheter, värderingar och 

trosuppfattning skall respekteras (SSF, 2014). Sjuksköterskan som vårdar 

kvinnan med bröstcancer bör ha i åtanke att oavsett vilken kultur och 

trosuppfattning som kvinnan har, är det lika viktigt att vårda och stödja alla 

oavsett tro. Kvinnan med bröstcancer ska erbjudas stöd genom hälso-och 

sjukvården och sjuksköterskan ska vara lyhörd för hur kvinnan uttrycker 

behovet av stöd. 

Ett annat resultat i litteraturstudien var att kvinnor med bröstcancer upplevde 

rädsla och oro, där rädsla för återfall och död var tydligt. I litteraturstudien 

framkom också att när en kvinna fick beskedet om att hon hade drabbats av 

bröstcancer, påverkade det henne och hennes omgivning oerhört mycket och 

det fanns en svårighet i att acceptera sjukdomen. Arman (2012) beskriver hur 

en sjukdom som hotar livet kan upplevas som ett lidande. Då människan 

upplever lidande genom sjukdom går hon igenom olika faser innan hon 

accepterar sjukdomsbeskedet. I den inledande fasen blockeras känslor för att 

uthärda lidandet och orka fungera i den hotfulla sjukdomssituationen. I den 

andra fasen av lidande har människan tagit till sig lidandet. Först då är det 

möjligt att acceptera sjukdomssituationen. Arman (2012) menar att 

sjuksköterskan måste kunna ”läsa lidandets språk”, bland annat kroppsspråket 

som förmedlar lidande. Sjuksköterskor som möter kvinnor som fått diagnosen 

bröstcancer bör tänka på att de som verkar ganska oberörda i sitt kroppsspråk 

kan vara i lidandets första fas och inte är benägna att prata om situationens 
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allvar. Först i nästa fas av lidande, när kvinnan själv tillåter sig att känna 

lidande, kan det vara aktuellt att erbjuda kvinnan och anhöriga samtalsstöd. 

Arman (2012) påpekar att den som vårdar patienten kan genom att läsa av 

patientens kroppsspråk och berättelser lära sig lidandets språk. När vårdaren 

fått mer kunskap om hur lidande ger uttryck, blir det lättare att vårda den som 

lider. Således är det viktigt för sjuksköterskan att se alla patienter och med stor 

respekt känna av vilken fas av lidandet patienten befinner sig i och hur mycket 

patienten vill prata om ämnet.  

Litteraturstudiens resultat visade även, att en del kvinnor beskrev funderingar 

över hur deras män skulle se på dem med de kroppsliga förändringar som 

följde diagnosen. Kvinnorna uttryckte många tankar kring hur de förväntades 

vara och hur de i sin tur var efter behandlingen. Genus förklaras genom hur 

kön är förknippat med olika förväntningar på hur man respektive kvinna skall 

vara. Historiskt har kvinnan setts som den som skall vårda barn och gamla, 

männen har setts som familjeförsörjare och beskyddare (Määttä & Öresland, 

2009). Ur ett genuskulturellt perspektiv ses att seder och bruk samt 

värderingar, påverkar förväntningar på hur kvinna respektive man skall vara 

(Samarasinghe, 2010). Det kan vara förståeligt ur ett genuskulturellt perspektiv 

att kvinnorna uttryckte funderingar över hur deras män skulle se på dem. Som 

sjuksköterska, oavsett egna kulturella värderingar måste hen vara förstående 

med att kulturen präglar människan på olika sätt. Det viktigaste är att se 

kvinnan, möta henne och stötta henne i hennes sjukdomsresa. 

Resultatet i litteraturstudien visade att behovet av att få information och 

kunskap om bröstcancer kan ses ur kulturell synvinkel, eftersom kvinnor i olika 

kulturer hade olika kunskap om bröstcancer. Vidare framkom i litteraturstudien 

att brist på information och kunskap skapade fördomar och problem i vården. 

Kvinnorna förstod inte alltid informationen på grund av brister i språket. 

Hanssen (2007) framhåller att vårdpersonal ibland är bristfälliga på att anpassa 

sitt språk, så att patienter förstår de medicinska termerna och budskapet som 

levereras. Patienten kan därigenom känna sig mer utlämnad, uppleva ensamhet 

på en vårdavdelning eller motsvarande och speciellt om personen saknar ord att 

uttrycka sig med i kontakt med vårdpersonal. Här menar Hanssen att det är 

viktigt att använda en professionell tolk om den finns tillgänglig. I vårdmöten 
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där det kan uppstår språkliga svårigheter, är det viktigt att skapa en relation där 

patienten vågar säga till om han/hon inte förstår samtalet. Finns det tolktjänst 

att tillgå, skall den utnyttjas då det är viktigt att patienten förstår och får den 

rätta informationen. Att vårdpersonalen använder sig av en god kommunikation 

med patienten är en förutsättning för att hjälpa patienten till att förstå 

behandling och sjukdom bättre. I Sverige har man valt att införa internationella 

hälsokommunikatörer, där syftet är att de ska informera invandrargrupper om 

hälsa, egenvård och livsstil. Informationen ges på personernas modersmål. Vid 

utvärdering har det konstaterats att hälsokommunikatörerna blivit så kallade 

brobyggare mellan olika kulturer och de har minskat missförstånd mellan 

hälso-och sjukvården och patienter (Sundell Lecerof, 2010). Sjuksköterskan 

möter idag inom vården kvinnor med bröstcancer från många olika länder. 

Kunskapsnivån om diagnosen kan således vara varierande. I ett förebyggande 

arbete kan sjuksköterskan använda sig av hälsokommunikatörerna som ett 

komplement till att sprida information och kunskap om bröstcancer. 

4.3. Slutsats 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur kvinnor upplevde att leva med 

bröstcancer. Resultatet visar att kvinnor i olika länder levde med snarlika 

upplevelser. Förändrad kropp och förlust av bröst samt förlust av hår påverkade 

kvinnorna mycket. För sjuksköterkan som möter kvinnorna med bröstcancer är 

det viktigt att ha i åtanke hur den kvinnliga patienten ofta upplever ett stort 

trauma. Då diagnosen inte bara påverkar det psykiska, utan också förändrar 

kroppen mycket försvinner för många kvinnor det kvinnliga idealet. Det krävs 

ett stort stöd från vårdpersonalen och andra i kvinnans omgivning för att 

kvinnan skall få kraft i vardagen och orka med livet. Att drabbas av bröstcancer 

kan för kvinnor vara ett stort lidande. Genom bröstcancerbehandlingen blir det 

påfrestande både psykiskt och fysiskt, där många biverkningar ses. Samtidigt 

har det framkommit att kvinnorna kan få nya perspektiv på livet. 

5. KLINISK NYTTA OCH FÖRSLAG TILL KOMMANDE 

FORSKNING  

Litteraturstudien bidrar till mer fördjupad kunskap om hur kvinnor som lever 

med bröstcancer upplever sjukdomen. Sjuksköterskor kan använda kunskapen i 



28 
 

omvårdnadsarbetet, då bröstcancerdiagnosen är vanligt förekommande i 

vården. Sjuksköterskor som möter kvinnor som har/ har haft bröstcancer, bör 

inte bara se till diagnosen utan till hela kvinnan. Litteraturstudien har bidragit 

med kunskap om hur viktigt det är att inte enbart se symtom, utan att se hur 

sjukdomen påverkar kvinnan på många sätt. Det blir ännu viktigare att arbeta 

ut efter personcentrerad vård och ta sig tid till patienten, då det ofta är korta 

vårdtider och stressigt arbetet för sjuksköterskor. 

Det finns idag redan mycket forskning på området hur kvinnor upplever 

bröstcancerdiagnosen. Ett förslag kan vara att fortsatt forskning belyser hur 

olika kulturer påverkar kvinnors sätta att leva med bröstcancer. Vidare är det 

viktigt att fortsätta forska på området då allt fler kvinnor insjuknar, men även 

utifrån att behandlingen utvecklas genom att människan lever längre. Det kan 

då vara intressant för fortsatt forskning att följa kvinnor under en längre 

tidsperiod och därmed få en inblick i upplevelserna.   
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Sökmartris     Bilaga 1  

     Sid 1(6) 

Databaser 

 

Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

CINAHL 

140911 

Kl 13.00 

 

S1. MH (”Breast 

Neoplasms”+) 

49531 

träffar 

   

CINAHL 

140911 

Kl 13.00 

 

S2. breast tumour 983 

träffar 

   

CINAHL 

140911 

Kl 13.05 

 

S3. breast cancer 40968 

träffar 

   

CINAHL 

140911 

Kl 13.05 

S4. S1 OR S2 OR 

S3 

55270 

träffar 

   

CINAHL 

140911 

Kl 13.05 

 

S5 (MH”Life 

Experiences +”) 

19085 

träffar 

   

CINAHL 

140911 

Kl 13.10 

 

S6 (”Life change 

events”)  

5140 

träffar 

   

CINAHL 

140911 

Kl 13.10 

 

S7 (”MH 

Psychosocial 

aspects of illness+”) 

62308 

träffar 

   

CINAHL 

140911 

Kl 13.10 

 

S8 S5 OR S6 OR 

S7 

84934 

träffar 

   

CINAHL 

140911 

Kl 13.15 

 

S9 S4 AND S8 2250 

Träffar 
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     Sid 2(6) 

 

  

CINAHL 

140911 

Kl 13.15 

 

S10 S4 AND S8  

 Peer 

reviewed 

 English 

language 

 Female 

 All adult 

 2009-2014 

480 

Träffar 

och lästa 

titlar 

22 lästa 

abstract 

13 lästa 

artiklar 

9 valda 

artiklar 
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     Sid 3(6) 
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Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

MEDLINE 

140911 

Kl 13.00 

 

S1. MH (”Breast 

Neoplasms”+) 

217582 

träffar 

   

MEDLINE 

140911 

Kl 13.00 

 

S2. breast cancer 221819 

träffar 

   

MEDLINE 

140911 

Kl 13.05 

 

S3. breast tumour 15300 

träffar 

   

MEDLINE 

140911 

Kl 13.05 

S4. S1 OR S2 OR 

S3 

281848 

träffar 

   

MEDLINE 

140911 

Kl 13.05 

 

S5 ”Life 

Experiences” 

2051 

träffar 

   

MEDLINE 

140911 

Kl 13.10 

 

S6 MH(”Life 

change events”)  

19229 

träffar 

   

MEDLINE 

140911 

Kl 13.10 

 

S7 “ Psychosocial 

aspects of illness” 

24 

träffar 

   

MEDLINE 

140911 

Kl 13.10 

 

S8 S5 OR S6 OR 

S7 

20887 

träffar 

   

MEDLINE 

140911 

Kl 13.15 

 

S9 S4 AND S8 343 

Träffar 
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     Sid 4(6) 

 

  

MEDLINE 

140911 

Kl 13.15 

 

S10 S4 AND S8  

 English 

language 

 All adult 19+ 

 2009-2014 

75 

Träffar 

och lästa 

titlar 

7 lästa 

abstract 

1 lästa 

artikel 

0 valda 

artiklar 
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     Sid 5(6) 

Databaser 

 

Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PsycINFO 

140911 

Kl 13.00 

 

S1. DE ”Breast 

Neoplasms” 

7009 

träffar 

   

PsycINFO 

140911 

Kl 13.00 

 

S2. breast cancer 9809 

träffar 

   

PsycINFO 

140911 

Kl 13.05 

 

S3. breast tumour 8383 

träffar 

   

PsycINFO 

140911 

Kl 13.05 

 

S4. S1 OR S2 OR 

S3 

9925 

träffar 

   

PsycINFO 

140911 

Kl 13.05 

 

S5 DE ”Life 

Experiences” 

19067 

träffar 

   

PsycINFO 

140911 

Kl 13.10 

 

S6 DE ”Life 

changes” 

2721 

träffar 

   

PsycINFO 

140911 

Kl 13.10 

 

S7 Psychosocial 

aspects of illness 

1544 

träffar 

   

PsycINFO 

140911 

Kl 13.10 

 

S8 S5 OR S6 OR 

S7 

23160 

träffar 

   

PsycINFO 

140911 

Kl 13.15 

 

S9 S4 AND S8 236 

Träffar 
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     Sid 6(6) 

PsycINFO 

140911 

Kl 13.15 

 

S10 S4 AND S8  

 Peer reviewed 

 English 

language 

 female 

 Adulthood 18+ 

 2009-2014 

58 

Träffar 

och 

lästa 

titlar 

7 lästa 

abstract 

2 lästa 

artiklar 

1 valda 

artikel 



 
 

Artikelmatris        Bilaga 2 

         Sida 1(10) 

Författare, Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Design och Metod Värdering Resultat 

 

Cebeci, F., Yangın, H., & 

Tekeli, A. (2012). Life 

experiences of women with 

breast cancer in south 

western Turkey: A 

qualitative study.European 

Journal Of Oncology 

Nursing, 16(4), 406-412. 

doi:10.1016/j.ejon.2011.09. 

003 

 

 

Turkiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med 

studien var att 

utforska 

erfarenheter av 

att leva med 

bröstcancer. 

Kvalitativ studie med fenomenologisk 

metod och explorativ design.  

Inklusionskriterier:  

1) förmåga att tala turkiska, förstå frågor 

och uttrycka sina egna åsikter; 2) diagnos 

av bröstcancer i minst ett år, 3) brist på 

metastaser eller annan typ av cancer; 4) 

gift status; 5) frånvaro av psykisk 

sjukdom (eller tidigare psykisk sjukdom) 

och endast kvinnor som genomgick 

kemoterapi. 

Exklusionskriterier: 

Urval: Deltagarna valdes utifrån 

ändamåls provtagning och mätt principer. 

Avsiktligt urval. 

Antal:.8 kvinnor 

Ålder: 30-47 år medelålder på 37,5 år. 

Bortfall: Nej 

Datainsamling: Semistrukturerade och 

individuella djupgående intervjuer.  

Analysförförande: Syntes och 

innehållsanalys 

 

Styrkor: 

Välbeskriven 

urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod 

och analysmetod.  

 

Svagheter: Några 

otydligheter i 

beskrivningen av 

bortfall.   

 

Kvinnorna upplevde ett 

behov exempelvis behovet av 

make och familjestöd, 

behovet av att tillbe, och 

behovet av att ta emot och 

dela information.  

 Kvinnorna fick lära sig att 

leva med förluster som 

tillexempel förlust av bröstet 

och sitt hår.  

Kvinnorna berättade även 

hur det var att leva med 

förändringar, i ens normala 

liv, förändring i 

självuppfattning, 

förändringar i synen på 

värdet av hälsa, och en större 

uppskattning för livet. 

 

Svårt att använda ordet 

Cancer. 
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Sida 2(10) 

Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, Land 

Syfte Design och Metod Värdering Resultat 

 

Doumit, M., El 

Saghir, N., Abu-Saad 

Huijer, H., Kelley, J., 

& Nassar, N. (2010). 

Living with breast 

cancer, a Lebanese 

experience.European 

Journal Of Oncology 

Nursing, 14(1), 42-48. 

doi:10.1016/j.ejon.20

09.08.003 

 

Lebanon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med 

studie var att ge 

en fördjupad 

förståelse av 

erfarenheter hos 

libanesiska 

kvinnor som 

lever med 

bröstcancer. 

Kvalitativ studie med en fenomenologisk 

metod och en deskriptiv design. 

Inklusionskriterier: Lebanesisktalande, 

Boende i Libanon, 25 år och äldre, 

Diagnotiserad bröstcancer i staie I-III, får ej 

ha metastaser, tidigare psykiska problem, 

inegen tidigare cancer eller andra sjukdomar. 

Godtar intervju mellan två personer och 

känna sig trygg med att berätta sina känslor. 

Exklusionskriterier: 

Urval: Avsiktligt urval. 

Antal:.10 

Ålder: 36-63 år. Medelålder 51,3 år.  

Bortfall:  

Datainsamling: Data samlades in mellan 

december 2007 och maj 2008 Samtliga 

intervjuer audio tejpade och transkriberas 

ordagrant. Data analyserades utifrån Utrecht 

School of fenomenologi. Ostrukturerad 

intervju och video-/bandinspelning 

Analysförförande: Fenomenologisk analys 

 

Styrkor: 

Välbeskriven 

urvalsprocess, 

datainsamlings

metod, 

transkiberings

metod och 

analysmetod. 

Väldefinierad 

frågeställning. 

Systematisk 

presentation av 

data.  

 

 

  

 

Fyra stora centrala teman beskrevs 

av deltagarnas levda erfarenheter  

Att leva med förluster var en stor 

del för kvinnorna det som var det 

mest utmärkande var förlusten av 

hår och bröst även förlusten av det 

normala livet. 

 Leva med skuldkänsla gentemot 

familjen. 

 Att leva med rädsla och osäkerhet 

var något kvinnorna beskrev, 

rädsla av att få tillbaka sjukdomen, 

rädsla för att lämna barnen och 

familjen och rädsla för smärta. 

Kvinnorna beskrev också att leva 

med behovet av att veta och att 

dela den kunskapen som något 

stort. De ville få veta så mycket 

som möjligt och gärna från andra 

som gått igenom samma sak.  
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Elmir, R., Jackson, D., 

Beale, B., & Schmied, 

V. (2010). Against all 

odds: Australian 

women’s experiences 

of recovery from breast 

cancer. Journal Of 

Clinical 

Nursing, 19(17/18), 

2531-2538. 

doi:10.1111/j.1365-

2702.2010.03196.x 

 

Australien 
 
 
 
 
 
 

Syftet med studien 

var att generarera ny 

insikt hos yngre 

kvinnor som 

återhämtat sig från 

bröstcancer efter 

operation och att 

föra vidare 

kunskapen till de 

som praktiserar i 

omvårdnaden.  

Kvalitativ studien med fenomenologisk 

metod och deskriptiv design.   

Inklusionskriterier: kvinnor med 

bröstcancer som genomgått bröstkirurgi, 

under 50 år, möjlighet att konversera på 

engelska. Exklusionskriterier: ej 

beskrivet. 

Urval: via informationsposters, annons 

i lokal – och storstadstidningar, samt via 

lokalradio. 

Antal: 4 kvinnor deltog i studien. 

Ålder: 31-48 år.  

Bortfall: ej beskrivet. 

Datainsamling: Bandinspelningar och 

semistrukturerade intervjuer.  

Analysförfarande: Fenomenologisk 

analys enlig Van Manen. 

4 kvinnor deltog i studien.  

Styrkor: Klart 

beskrivet 

sammanhang. Väl 

beskriven 

analysmetod.  

 

Implikationer för 

relevant praktik 

välformulerad. 

 

Svagheter: Några 

otydligheter i 

beskrivningen av 

urvalsprocessen.   

 

Kvinnorna beskrev hur 

diagnosen absolut 

omfamnade dem när de fick 

diagnosen bröstcancer. 

   Kvinnorna blev 

överväldigade av diagnosen 

då de var tvungna att 

fortsätta hantera dagliga 

sysslor i hemmet och på 

jobbet.  

  Kvinnorna beskrev hur de 

levde med rädsla & oro. De 

kände alla ett behov av att 

ändra sig.  

Kvinnorna fann samtidigt 

styrka inom sig genom 

diagnosen.  
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Grimsbø, G., Finset, 

A., & Ruland, C. M. 

(2011). Left hanging 

in the air: experiences 

of living with cancer 

as expressed through 

e-mail 

communications with 

oncology 

nurses. Cancer 

Nursing, 34(2), 107-

116. 

doi:10.1097/NCC.0b0

13e3181eff008 

 

 

Norway. 
 
 
 
 
 

Syftet med studien 

var att utforska 

användandet och 

innehållet av 

patienters e-post 

kommunikation med 

onkologi-

sjuksköterskor och 

därigenom få en 

överblick av 

patienters erfarenhet 

av att leva med 

cancer. 

Kvalitativ studie med hermenutisk metod. Del 

av en större RCT-studie. 

Inklusionskriterier: 18 år och äldre, nyligen 

diagnostiserad med bröst - eller 

prostatacancer, kunde läsa och tala norska, 

samt hade internet i sina hem.  

Exklusionskriterier: ej beskrivet 

Urval: skedde ur en större kvantitativ studie 

(RCT-studie) utifrån en databas. Patienterna 

skulle ha skickat minst 1 meddelande till 

onkologisjuksköterska under de första 15 

månaderna(av RCT-studien) 

Antal: 38 kvinnor med bröstcancer 

Ålder: medelålder 52, SD 7.9 

Bortfall 

Datainsamling: plockade ut 267 e-

postmeddelanden ur WebChoice meddelande-

systemet. 

Analysförfarande: 

Innehållsanalys. 

Styrkor: stort 

urval/mycket data 

ligger till grund för 

studien.  

Svagheter: 

Svårigheter i att läsa 

ut kvinnornas röst i 

studien.  

Sjuksköterskorna 

kunde inte se 

patienternas 

bakgrund och kunde 

inte 

kommunicera/svara 

på alla frågor. 

Kvinnorna upplevde att 

de levde med fysiska 

symtom och problem 

och uttryckte i e-

postmeddelanden till 

sjusköterskorna. 

  Kvinnorna uttryckte 

oro och rädsla, dels att 

leva med cancern men 

även för att få tillbaka 

cancern.        

  Kvinnorna upplevde 

brist på information om 

sin sjukdom, tycktes ha 

många obesvarade 

frågor om sin sjukdom, 

såsom hur de skulle 

hantera det dagliga livet, 

frågor om behandling 

och symtom mm.  
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Horgan, O., Holcombe, 

C., & Salmon, P. 

(2011). Experiencing 

positive change after a 

diagnosis of breast 

cancer: a grounded 

theory 

analysis. Psycho-

Oncology, 20(10), 

1116-1125. 

doi:10.1002/pon.1825 

 

Storbritannien    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet med den här 

studien är att utforska 

när kvinnor väl lägger 

märke till positiva 

förändringar, då se vad 

de innehåller, vilka som 

följer bröstcancer, samt 

vilka sociala och 

individuella faktorer 

som troligen influerar 

utvecklingen.  

En kvalitativ studie med Grounded 

theory-metod och utforskande 

design. 

Inklusionskriterier: Bröstcancer 

Exklusionskriterier: Fick inte vara 

under 18 år, inte tidigare deltagit i 

forskning om anpassning till 

bröstcancer. Fick inte ha någon 

svårighet som kunde äventyra 

möjligheten att ge sitt informerade 

samtycke.  

Urval: Strategiskt urval 

Antal: 20 st kvinnor 

Ålder: 32-75 år, medelålder 53år. 

Bortfall: 7 st kvinnor 

Datainsamling: Halvstrukturerade 

intervjuer, Video-/bandinspelade 

intervjuer. 

Analysförfarande: Enligt 

Grounded theory 

Styrkor: Klart 

beskrivet 

sammanhang. 

 

Svagheter: 

Otydligheter i 

presentationen av 

data 

Kvinnorna upplevde positiva 

förändringar såsom ökat 

självförtroende, brydde sig 

inte lika mycket om vad 

andra tyckte om dem, större 

förmåga att uppnå sina behov 

och mål.  

  Kvinnorna upplevde ökad 

empati och önskan att hjälpa 

andra kvinnor, vilket kom sig 

av att kvinnorna reflekterade 

över deras sätt att hanterade 

sjukdomen bröstcancer,  
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Joulaee, A. A., Joolaee, S. 

S., Kadivar, M. M., & 

Hajibabaee, F. F. (2012). 

Living with breast cancer: 

Iranian women's lived 

experiences. International 

Nursing Review, 59(3), 

362-368. 

doi:10.1111/j.1466-

7657.2012.00979.x 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet med 

studien var att 

fånga meningen 

med att leva med 

bröstcancer ur ett 

unikt perspektiv 

och genom att 

levda erfarenheter 

hos iranska 

kvinnor med 

bröstcancer. 

Kvalitativ metod med 

fenomenologisk design. 

Inklusionskriterier: ej beskrivet 

Exklusionskriterier: ej beskrivet 

Urval: Samtliga kvinnor hade 

genomgått mastektomi eller 

lumpektomi och hade passerat 

perioden med strål- och 

cytostatikabehandling. 

Antal: 13 kvinnor 

Ålder: 34-67 år 

Bortfall: inga 

Datainsamling: 

semistrukturerade intervjuer.  

Analysförfarande: Enligt Van 

Manen, tematiskt 

analysförfarande. 

 

 

Styrkor: 

Väldefinierad 

frågeställning, 

Välbeskriven 

datainsamlingsme

tod och analys-

förfarande. 

 

Svagheter: några 

otydligheter i 

urvalsprocessen.  

Kvinnorna upplevde både positiva 

och negativa aspekter av att leva med 

bröstcancer.  

Negativt: kvinnorna upplevde att de 

förlorade något viktigt från deras 

kropp och syn på sin egen kropp. De 

uttryckte speciellt förlusten av bröst 

och hår.  

  Kvinnorna levde med osäkerhet och 

rädsla, dels inför döden men även 

rädsla för andra människors åsikter 

och kommentarer. 

  Kvinnorna upplevde emotionell 

yrsel, såtillvida att de kände sig 

förvirrade i andra människors uttryck 

för känslor och beteenden gentemot 

kvinnornas sjukdom. 

  Positiva aspekter: Kvinnorna fann 

nya aspekter att se på sina egna liv, 

både emotionellt och själsligt. 
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Författare, 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 
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Kucukkaya, P. 

(2010). An 

exploratory study of 

positive life changes 

in Turkish women 

diagnosed with 

breast cancer. 

European Journal 

Of Oncology 

Nursing, 14(2), 166-

173. 

doi:10.1016/j.ejon.2

009. 

10.002 

 

Turkiet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Att undersöka 

förekomsten av 

positiva förändringar 

för turkiska kvinnor 

med bröstcancer och 

möjliga relationer 

mellan de 

förändringar och 

patientens variabler 

såsom 

sociodemografiska 

och sjukdom relaterad 

information. Studien 

undersökte också den 

typ av positiva 

livsförändringar som 

rapporterats av 

turkiska kvinnor med 

bröstcancer. 

 

Kvantitativ studie kombinerad med 

kvalitativ. Tvärsnittsstudie. Explorativ 

design 

Inklusionskriterier: Kvinnor som 

diagnotiserats med bröstcancer vid 

Hacettepe University Oncology Hospital och 

som hade remitterats till 

psykologmottagning som driven av 

sjuksköterskor.  

Exklusionskriterier: Ej fått en psykiatrisk 

diagnos eller hjälp från en psykolog innan.   

Urval: Alla kvinnor som besökte sjukhuset 

och onkologiavdelningen kunde anmäla sig 

eller så blev de anmälda av sjuksköterskor. 

Bekvämlighetsurval. 

Antal: 84 kvinnliga studiedeltagare. 

Ålder: Mellan 30-60 år. 

Bortfall: 10 st. 

Datainsamling: En enkät med slutna frågor 

och en öppen fråga där de fick beskriva 

positiva förändringar. 

Analysförfarande: Statistisk analys för 

jämförelse och innehållsanalys av svaren på 

den öppna frågan. 

 

Styrkor: 

Välbeskriven 

urvalsprocess, 

transkriberingsprocess 

och analysmetod. 

 

Implikationer för 

relevant praktik 

välformulerade.  

 

Svagheter: Några 

otydligheter i 

beskrivningen om 

datainsamlingsmetod. 

 

Kvinnorna fick en 

förändrad 

självuppfattning genom 

diagnosen. 

De upplevde egenmakt 

med förändrad livsstil, 

mer tolerans och hur 

man skulle hantera stress 

och konflikter.  

Kvinnorna gav uttryck 

för en större 

uppskattning av livet. 

Där kvinnorna upplevde 

positiva förändringar i 

världsbilden, 

förändringar i 

livsprioriteringar och 

mål samt att kvinnorna 

förstod innebörden av att 

leva och vara 

hälsosamma.  

Kvinnorna upplevde 

förändringar i personliga 

relationer. 
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Kwok, C., & White, 

K. (2011). Cultural 

and linguistic 

isolation: The breast 

cancer experience of 

Chinese-Australian 

women--A qualitative 

study. Contemporary 

Nurse: A Journal For 

The Australian 

Nursing 

Profession, 39(1), 85-

94. 

doi:10.5172/conu.201

1.39.1.85 

 

Australien 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Syftet med 

studien var att 

utforska kvinnors 

erfarenheter av 

deras sjukdom 

och fånga hela 

upplevelsen, 

specifikt fysisk 

och psykisk.  

 

En kvalitativ metod. 

Inklusionskriterier: Kinesiska kvinnor 

som hade blivit diagnostiserade med 

bröstcancer i sex månader och inte hade 

några mentala problem. De skulle ha 

engelska, cantonese eller mandarin som 

primärt språk. Även genomgått 

hormonbehandling, strålbehandling 

eller kirurgisk behandling. 

Exklusionskriterier: Ej angivet. 

Urval: Genom stödgrupper, när de 

tackat ja att medverka i studien fick de 

en skriftlig inbjudan som beskrev syftet, 

fokusgrupp intervju samt 

intervjuprocess. 

Avsiktligt urval. 

Antal: 23 st rekryterades från en 

frivillig cancerstödgrupp.  

Ålder: 40-69 år 

Bortfall: Ej angivet. 

Datainsamling: Skedde av 

chefsforskaren och en assistent. 

Metoden bestod av fokusgrupp och av 

video-/bandinspelning 

Analysförfarande: Innehållsanalys 

 

Styrkor: Klart 

beskrivet 

sammanhang, 

väldefinierad 

frågeställning. 

 

 

 

 

 Hantering av ett onormalt bröst var 

jobbigt för kvinnorna att hantera. 

 Uppfattningar om hur bröstcancern 

utvecklades hade kvinnorna svårt att 

förstå, de kunde inte förstå att just de 

hade fått och utvecklat bröstcancer. 

 Acceptera diagnosen var svårt för 

kvinnorna i början, det kom som en 

chock. De trodde att bröstcancer bara 

drabbade vita människor och hade 

genom det svårt att acceptera 

diagnosen. 

 Erfarenheter av cancerns behandling. 

Några av kvinnorna var mer rädda för 

behandlingen än själva sjukdomen. 

 Uppfattningar om att förlora ett bröst. 

Kvinnorna tyckte inte att det var 

jättejobbigt med att förlora ett bröst 

utan de såg mer att de hade livet kvar 

och var glada att de fick fortsätta leva. 

 Återhämtning och coping. Det fanns 

både positiva och negativa aspekter 

på att ha fått bröstcancer hos 

kvinnorna. Vissa uppskattade livet 

mer och var glada att de fortfarande 

levde. 
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Syftet med studien 

var att förstå 

upplevelsen av att 

diagnosieras och 

genomgå kirurgisk 

behandling för 

tidigt stadium av 

bröstcancer bland 

arabiska-

amerikanska 

kvinnor. 

Kvalitativ studie med hermeneutisk 

metod.  

Inklusionskriterier: äldre än 21 år, 

pratade antingen arabiska eller 

engelska, och var mentalt och 

fysiskt ge samtycke till och delta i 

studien.  

Exklusionskriterier: ej beskrivet  

Urval: Ändamålsenligt urval via 

snöbolls - och nätverksurval 

Antal: 10 kvinnor 

Ålder:42-84 år, medelålder 53,9 år.  

Bortfall: inget. 

Datainsamling: individuella 

djupintervjuer, Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analysförfarande:  

hermeneutiskt analysförfarande  

 

Styrkor:  
Klart beskrivet 

sammanhang, 

väldefinierad 

frågeställning.  

 

Svagheter: några 

otydligheter i 

beskrivningen av 

urvalsprocess och 

datainsamlings-

process.  

Kvinnorna såg bröstcancer som en 

livshotande sjukdom, där bröstcancer 

innebär döden.  

  Kvinnorna accepterade sjukdomen 

som något i guds händer, och såg 

bröstcancer som en tro. De hade ingen 

kontroll över det. En utmaning som de 

borde konfrontera.  

  Kvinnorna med energi att kämpa 

genom sjukdomen, sökte självständigt 

mer information om diagnosen 

bröstcancer. De som kvinnor som var 

mindre motiverade att söka information 

på egen hand var kvinnor som var 

äldre, hade lägre utbildningsnivå och 

hade svårighet att uttrycka sig verbalt 

på det inhemska språket.  

  Kvinnorna litade på läkarnas 

bedömning avseende val av behandling 

och/eller allmänna beslutsfattande som 

skulle göras. 
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Syftet med 

studien var 

att utforska 

erfareneter av 

bröstcancer 

och 

behandling 

hos mörka 

och 

sydasiatiska 

kvinnor som 

lever i 

Storbritannie

n. 

Kvalitativ studie. 

Inklusionskriterier: Ej tydligt 

beskrivet 

Exklusionskriterier: Ej tydligt 

beskrivet. 

Urval: Bekvämlighetsurval 

gjordes först sedan användes 

Snowballs urval via en 

stödgrupp för cancer. 

Antal: 22st 11 svarta kvinnor 

och 11 sydasiatiska kvinnor. 

Ålder: 43-75 år medelålder 54 

år. 

Bortfall: Nej. 

Datainsamling: 

Video/bandinspelning, 

Halvstrukturerade intervjuer.  

Analysförförande: 

Innehållsanalys, induktiv 

tematisering. 

Styrkor: 

Systematisk 

presentation av 

data. 

 

Svagheter: 

Några 

otydligheter i 

beskrivningen 

av 

urvalsprocessen.  

Kvinnorna påvisade vikten med socialt stöd i en svår 

situation, allt ifrån hjälp i hemmet, att någon lyssnade, stöd 

från sin kyrka, stöd från andra kvinnor med bröstcancer.  

 Kvinnorna upplevde att de blev mer andliga när de fått 

diagnosen bröstcancer och hur de blev hjälpta. En del av 

kvinnorna började be mer, läsa mer andliga böcker och 

lyssna mer på andlig musik som en hjälp i deras sjukdom.  

 Kvinnorna som genomgick mastektomi upplevde den 

svåraste förlusten i att förlora ett bröst. Av de andra 

kvinnorna var håravfall en av de hemskaste förlusterna. 

Kvinnorna förklarade att genom förlusterna förlorade de en 

del av sin feminina sida. 

 Många av kvinnorna var nöjda med vården de fått men en 

del av dem var inte nöjda då de tyckte att 

sjukvårdspersonalen inte hade uppmärksammat deras 

behov. 

 Kvinnorna upplevde att de efter diagnosen ändrade 

kvalitén på livet, de var tacksamma att leva och hur de var 

motiverade till att stödja andra i samma situation. 



 
 

 


