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Abstrakt 

Vägen tillbaka - En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av 

att leva med bröstcancer efter avslutad behandling.  

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligast förekommande cancersjukdomen bland 

kvinnor. Tidig diagnostik och behandling ökar chansen att överleva bröstcancer. I 

processen att avsluta behandling och gå vidare i livet kan psykiska och fysiska 

upplevelser påverka kvinnors vardag, i samband med detta kan de uppleva ett fortsatt 

behov av stöd.  

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

bröstcancer efter avslutad behandling.  

Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats där 12 studier som svarade på syftet 

valts ut. En kvalitativ analys gjordes av materialet som sedan sammanställdes i 

kategorier och underkategorier.  

Resultatet: Resultatet visar att kvinnor har olika fysiska och psykiska upplevelser 

efter avslutad bröstcancerbehandling som påverkar dem i vardagen. Fyra 

huvudkategorier identifierades: Begränsningar, Oro för framtiden, Behov av stöd och 

Nytt livsperspektiv.  

Konklusion: Kunskapen om kvinnors upplevelser och behov efter avslutad 

bröstcancerbehandling bör uppmärksammas i utformningen av individanpassad 

omvårdnad. Detta kan underlätta kvinnors vardag och öka välbefinnandet.  

Nyckelord: Bröstcancer, kvinnor, upplevelser, avslutad behandling, stöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract  

The way back - A literature study on women's experiences of 

living with breast cancer after completed treatment. 

Background: Breast cancer is the most common cancer among women. Early 

diagnosis and treatment increase the chance of surviving breast cancer. In the 

process of ending treatment and moving on in life, psychological and physical 

experiences can affect women's daily lives, and in this context they may experience a 

continuing need for support.  

Aim: To describe women’s experiences of living with breast cancer after completed 

treatment.  

Methods: A literature study with qualitative approach where 12 studies were chosen 

that responded to the aim. A qualitative analysis was made of the material and then 

compiled into 4 categories and 10 subcategories.  

Results: The result shows that women have different physical and psychological 

experiences after completed breast cancer treatment that affects them in everyday 

life. Four main categories were identified: Restrictions, concerns about the future, 

need for support and new life perspective.  

Conclusion: The knowledge of women's experiences and needs after completed 

breast cancer treatment should be noted in the formation of personalized care. This 

can facilitate the everyday lives of women and increase their well-being.  

Keywords: Breast cancer, women, experiences, completed treatment, support. 
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Bakgrund  

Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor runt om i världen. Det 

är över 1,7 miljoner nya sjukdomsfall av bröstcancer och cirka 500 000 dödsfall per 

år i världen. I låg- och medelinkomstländer har förekomsten av bröstcancer ökat på 

grund av att livslängden ökat samt att mönster från västvärldens livsstilar har 

tillägnats (WHO. n.d a). Världshälsoorganisationen (1997) beskriver att minst hälften 

av de personer som drabbas av bröstcancer lever fem år efter diagnos. En hörnsten 

vid bröstcancer är tidig diagnostik. När cancern upptäcks tidigt finns det möjlighet 

till tidig behandling, vilket kan ge en god chans till att bota bröstcancern (WHO. n.d 

a). Detta bekräftas av en tidigare studie (Lim et al. 2013) som visar att 90 procent av 

kvinnorna som blev diagnostiserade år 2011 kommer överleva minst fem år från 

diagnos. 

 

Bröstcancer 

Bröstcancer utgår från bröstkörtlarnas körtelrör eller från körtellobuli. Antingen 

växer tumören lokalt i körtelgången eller sprids tumören vidare till omliggande 

stödjevävnader där metastaser kan utvecklas (Ericson & Ericson, 2012, 719). Cancer 

innebär okontrollerad tillväxt av celler som invaderar normala celler. Tumörer delas 

in i godartade, benigna tumörer som är ofarliga. Elakartade, maligna tumörer som 

har förmåga att sprida sig i kroppen genom metastaser och utgör ett hot mot 

människans liv (Parsa et al. 2016). Riskfaktorer för utveckling av bröstcancer är 

enligt Torre et al. (2016) övervikt, fysisk inaktivitet, hög alkoholkonsumtion, 

användning av p-piller, tidig första menstruation, sen menopaus och sen första 

graviditet. Ärftlighet är också en riskfaktor. Risken att drabbas av bröstcancer ökar 

vid stigande ålder och sjukdomen blir vanligare efter 40 års ålder (Ericson & Ericson 

2012, 719). Faktorer som kan minska risken för att insjukna är att upprätthålla en 

hälsosam vikt, undvika alkohol, fysisk aktivitet samt amning (Torre et al. 2016).  

 

Vanligaste symtomet vid bröstcancer är en knuta i bröstet. Andra symtom kan vara 

smärta och att bröstet blivit större (Ericson & Ericson 2012, 719). Diagnos av 

bröstcancer görs med trippeldiagnostik, detta innebär klinisk undersökning, 

mammografi och biopsi. I Sverige genomförs regelbundna undersökningar med 

mammografi av de åldersgrupper som har ökad risk för bröstcancer (Ericson & 
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Ericson, 2012). Enligt Broeders et al. (2012) har mammografiscreening införts i 

många europeiska länder. Detta har resulterat i minskad dödlighet bland kvinnor 

med bröstcancer. Även om mammografi är ett effektivt sätt att upptäcka cancer, 

upptäcks majoriteten av bröstcancer genom självundersökning av brösten eller 

upptäckt av uppenbara avvikelser i bröstet (Roth et al. 2011).  

 

Behandling vid bröstcancer  

Behandling av bröstcancer verkar genom att på olika sätt angripa, blockera eller störa 

cancercellers tillväxt (Masoud & Pages 2017). Den primära behandlingen är kirurgi 

(Ingvar 2012, 258). Enligt Ericson och Ericson (2012, 720) utförs bröstbevarande 

kirurgi då tumören är mindre än 4 cm och innebär att en del av bröstet opereras bort. 

Mastektomi innebär att hela bröstet inklusive lymfkörtelvävnad i axillen tas bort. 

Biverkningar av kirurgi är ödem, rörelsenedsättning, smärta, domningar, och 

kraftnedsättning i arm (Ericson & Ericson 2012, 720).   

 

Efter bröstkirurgi ges strålbehandling som fokuseras på området där tumören var 

lokaliserad (Ericson & Ericson 2012, 720). Behandlingen verkar på tumörcellers DNA 

och membran (Nilbert 2013, 98). Strålbehandling förhindrar lokalt återfall och kan 

kombineras med cytostatika och endokrin behandling för att minska spridning av 

sjukdomen (Ingvar 2012, 262). Strålbehandling kan ge kortsiktiga biverkningar som 

rodnad, värmeökning, smärta och irritation. Långsiktiga och kroniska besvär kan 

vara svullnad av armen om armhålan strålats, nedsatt rörlighet och smärtor i axeln 

(Ingvar 2012, 260). Andra kvarstående biverkningar kan exempelvis vara 

hudförändringar och trötthet (Wengstrom, Haggmark & Forsberg, 2001).  

 

Cytostatika verkar på tumörceller genom att hämma dess tillväxt och celldelning 

(Ericson & Ericson 2012, 716). Adjuvant cytostatikabehandling efter kirurgi ges som 

komplementerande behandling för att minska risken för spridning, återfall och för att 

bidra till långsiktig överlevnad (Helms, O’hea & Corso 2008). Vanliga biverkningar 

vid cytostatikabehandling är håravfall, illamående, kräkningar, viktuppgång, 

påverkan på slemhinnor, sterilitet och minskad sexlust (Ingvar 2012, 262-263). 

 

Endokrin behandling ges då cancerceller visat sig ha hormonreceptorer (Wilcken, 
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Hornbuckle & Ghersi, 2003). De flesta typer av bröstcancer aktiveras av hormonerna 

östrogen och progesteron, receptorer för östrogen kan ses i över 75% av all 

bröstcancer (Masoud & McElyenny 2017). Behandlingen verkar genom att blockera 

cancercellernas upptag av östrogen och syftar till att hämma tumörernas tillväxt och 

förhindrar återfall (Helms, O’Hea & Corso 2008). En biverkning av endokrin 

behandling är tidig menopaus (Ingvar 2012, 263). Andra biverkningar kan vara 

stelhet, ledvärk och vaginal torrhet (Nilbert 2013, 74).  

 

Efter avslutad behandling  

Världshälsoorganisationen (n.d a) menar att behandling kan ge en bättre kvalitet på 

livet och förkortar sjukdomsförloppet. WHO (n.d b) beskriver även att efter aktiv 

behandling vid cancer ska en framtida plan utvecklas för att övervaka återfall av 

cancer eller spridning, uppföljning och hantering av hälsoproblem relaterat till 

diagnos, behandling och allmänt om sjukdomen. Rutinundersökningar är viktiga för 

att kunna hantera konsekvenser av diagnos och behandling. Alla typer av 

behandlingar kan resultera i psykosocial och ekonomisk påverkan på en person som 

drabbas av bröstcancer samt personens anhöriga. Syftet med behandling är att bota 

eller förlänga en persons liv och säkerhetsställa en god livskvalité (WHO, n.d b). 

 

Vissa kvinnor lever fåtal månader medans andra lever flertal år (Shockney, 2015). En 

tidigare studie av Fenlon et al. (2015) visar att kvinnor har behov av information och 

stöd, under och efter behandling av bröstcancer samt hjälp med att komma tillbaka 

till livet. Som exempelvis stöd till att börja arbeta igen eller lära sig hantera 

biverkningar efter behandling (Fenlon et al. 2015). Det framhålls att sjuksköterskan 

har en avgörande roll i eftervården av bröstcancer genom att informera och förmedla 

kunskap till patienten (Fang & Lee 2016). En annan studie (Power & Hegarty 2010) 

beskriver att omgivningens stöd kan minska efter avslutad behandling. Vilket kan 

leda till att kvinnor upplever en känsla av isolering, därmed betonas vikten av fortsatt 

stöd i efterbehandlingen. Enligt Ingvar (2012, 226) är målet med efterbehandling att 

träna patienten att ta hand om sig själv och hjälpa dem att komma tillbaka till sitt 

egna liv. 
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Personcentrerad omvårdnad 

Aspekter vid personcentrerad vård av bröstcancerpatienter är patientutbildning, 

psykosocialt stöd, identifiering av svårigheter vid diagnos och behandling samt att 

främja överlevnad (Shockney 2015). Ekman, Norberg och Swedberg (2014, 80-85) 

beskriver att personcentrerad vård handlar delvis om att skapa partnerskap mellan 

patient och personal. Patienten berättar om sina erfarenheter och personalen delar 

med sig av sina professionella kunskaper. Ett personcentrerat synsätt handlar om att 

vara lyhörd på patientens berättelse och bli medveten om varje persons vilja, motiv 

och resurser (Eka, Norberg & Swedberg 2014, 80-85). Personcentrerad vård handlar 

också om att personal tillsammans med patient hittar en personlig hälsoplan. Behov 

identifieras utifrån patientens berättelse och därefter formuleras mål gemensamt 

med patienten (Ekman, Norberg & Swedberg 2014, 87-88). Shockney (2015) 

beskriver sjuksköterskans uppgifter i personcentrerad vård av bröstcancerpatienter. 

Utbildning om egenvård vid bröstcancer, förbereda patienten på överlevnad och göra 

dem delaktiga i vårdplaneringen. Sjuksköterskan ska också hjälpa patienten med att 

sätta upp livsmål och fokusera på hur livet framöver kommer att se ut (Shockney 

2015). 

Problemformulering  

I en studie av Fang och Lee (2016) beskrivs kvinnors upplevelser fem år efter 

tillfrisknande från bröstcancer och trots återgången till ett liv som frisk, upplever 

kvinnor fortfarande fysiska biverkningar och psykiska problem som påverkar 

vardagen. Genom att få kunskap om kvinnors upplevelser och problem om hur det är 

att leva med bröstcancer efter avslutad behandling, ges sjuksköterskan en bättre 

förståelse om vilka behov en patient behöver efter cancerbehandling (jmf. Cheng et 

al. 2014) och kan ge det stöd som behövs (jmf. Park et al. 2012). Sjuksköterskan har 

då möjlighet att förbättra välbefinnandet hos bröstcancerpatienter i 

efterbehandlingen. Därför är sjuksköterskans stöd nödvändigt för kvinnans 

överlevnad (Park et al. 2012).   

Syfte  

Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer 

efter avslutad behandling. 
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Metod  

Studien har genomförts som en litteraturöversikt baserad på vetenskapliga artiklar 

med en kvalitativ ansats. En litteraturöversikt handlar om att utforma en översikt om 

kunskap inom ett visst område (Friberg 2012b, 133). En kvalitativ design avser att 

studera människors upplevelser och skapa kunskap inom området som ska belysas 

(Henricson & Billhult 2012, 130-132). Olsson och Sörensen (2011, 100-106) beskriver 

att med kvalitativ ansats strävar författarna efter en helhetsförståelse, vilket används 

återkommande i kvalitativa studier. Därför har författarna valt kvalitativ ansats kring 

kvinnors egna upplevelser och erfarenheter efter avslutad behandling vid 

bröstcancer.  

 

Sökmetoder  

Studiens datainsamling har omfattat 12 vetenskapliga artiklar. Sökningen av 

vetenskapliga artiklar som är relevanta för syftet gjordes i databaserna PubMed och 

Cinahl. PubMed är en version av National Library of Medicine's databas Medline och 

innehåller mer än 25 miljoner referenser och över 12 000 nya artiklar som 

uppdateras varje vecka, samt över 5400 tidskrifter inom områdena medicin och 

omvårdnad (Willman 2016, 80). Författarna valde Pubmed som databas eftersom 

den uppdateras med nya artiklar dagligen, materialet som hittats är aktuellt och nytt. 

Eftersom databasen är enkel att hantera leder detta till säkrare informationssökning 

och högre trovärdighet. Cinahl är en yngre databas med över 4,5 miljoner referenser 

till artiklar från bland annat omvårdnadstidskrifter. Det finns över 3000 tidskrifter 

och 65% av artiklarna handlar om omvårdnad (Willman 2016, 80-81).  

Planerade sökord utifrån syftet som använts är experiences, post-treatment, breast 

cancer, after treatment, qualitative, recognition och healthcare. För att hitta rätt 

sökord har författarna använt ett system kallat medical subject headings (Mesh) och 

innehåller 26 000 ord, en svensk version som gjorts av Karolinska institutet har 

använts (Karlsson 2012, 105). De booleska sökoperatorer OR och AND har använts 

för att bredda sökningen samt för att fokusera sökningarna på ett avgränsat område 

(jmf. Willman 2016, 73).  Avgränsningar i sökningarna var peer reviewed, full text, 

artiklar på engelska och kvinnligt kön samt artiklar som inte är äldre än år 2007. 

Enligt Östlundh (2012, 74) underlättas urvalet genom avgränsningar eftersom det 

sorterar bort sådant som inte hör till valt område.  
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Urval  

Första steget i urvalsprocessen av artiklar var att avgöra om artikelns titel berörde 

valt syfte. Vid det första urvalet kan titlarna vara till hjälp för att få en uppfattning om 

vad som är intressant och kan granskas ytterligare (Östlundh 2012, 73). Därefter 

granskades artiklarnas abstrakt. Östlundh (2012, 74) beskriver vidare att abstraktet 

är betydelsefullt för urvalet, eftersom det ger en kort sammanfattning av innehållet i 

litteraturen. Till sist analyserades artiklarna i sin helhet för att avgöra om de var 

relevanta för studien. Översikt av databassökning, bilaga 1.  

 

Det författarna menar med avslutad behandling är att kvinnor har genomgått och 

avslutat någon form av bröstcancerbehandling. Efter avslutad behandling startar en 

process av att komma tillbaka till vardagen. Längden efter att kvinnorna avslutat 

behandling i studierna varierade mellan 6 mån-18 år. Inklusionskriterier för studien 

var kvinnor i alla åldrar samt genomgången och avslutad bröstcancerbehandling. 

Författarna vill studera kvinnors perspektiv efter behandling, då bröstcancer är en av 

de vanligaste sjukdomarna som drabbar kvinnor (jmf. Little & McElvenny 2017). Män 

har exkluderats ur studien då bröstcancer hos män är ovanligt, antal sjukdomsfall hos 

män är 0,5-1 procent av antalet kvinnor som blir drabbade av bröstcancer i 

västvärlden (jmf. Little & McElvenny 2017). Enligt Olsson och Sörensen (2011, 112) 

används inklusion- och exklusionskriterier för att definiera en studiepopulation, som 

resultatet kan överföras till.  

 

Valda artiklar har kvalitetsgranskats enligt SBU:s granskningsmall och redovisas i en 

separat tabell, bilaga 2. Vald mall för granskningen är: mall för kvalitetsgranskning 

av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser. 

Kvalitetsgranskning av insamlad litteratur har gjorts för att bedöma artiklarnas 

kvalitet, och om de uppfyller studiens inklusionskriterier. Syftet med granskningen är 

att sortera bort irrelevant material (SBU, 2014).  

 

Analys  

Analysen har skett i olika steg utifrån litteraturen. Under alla steg har författarnas 

syfte varit i fokus. Det första steget var att författarna läste igenom datamaterialet i 

sin helhet flera gånger (jmf. Henricson & Billhult 2012, 135), för att få en helhetsbild 
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av resultatet och en känsla om vad det handlar om. Steg två handlar om att ta ut text 

från datamaterialet som svarar på studiens syfte, kallade meningsenheter som senare 

kodats och formats till kategorier och subkategorier. Tredje steget handlar om att få 

en total helhetsbild av materialet (jfm. Henricson & Billhult 2012, 135). Författarna 

har gjort en sammanställning av varje studies resultat, vilket har gett en överblick av 

materialet i sin helhet. Sammanställningen har skett genom en tabell där resultatet 

från artiklarna lagts in. I steg fyra (Friberg 2012a, 128) har författarna jämfört olika 

artiklarna med varann och diskuterat likheter och skillnader. Författarna har 

identifierat nya koder och kategorier utifrån analyseringen. Steg fem handlar om att 

presentera de analyserade resultaten på ett läsbart sätt genom exempelvis kategorier 

och subkategorier (jmf. Friberg 2012a, 129). 

 

Forskningsetik  

Studentarbeten i grundutbildning behöver inte granskas av regional etisk nämnd 

(Kjellström 2012, 77). Författarna har kritiskt granskat de artiklar som valts till 

studien. Frågor som har besvarats under granskningen är om artiklarna genomgått 

etisk granskning, om de har etiskt tillstånd och om de innehåller etiska resonemang 

(jmf. Kjellström 2012, 77). När författarna etiskt granskar artiklar kan de fundera på 

vem forskningen är värdefull för och på vilket sätt. Inom humanforskning kan 

studien vara till nytta för tre aktörer: individen, samhället och professionen 

(Kjellström 2012, 77).   

 

Lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460). Lagen beskriver 

att forskning kan godkännas om den utförs med respekt för människovärdet. 

Mänskliga rättigheter och grundläggande friheter ska alltid beaktas vid etikprövning. 

Företräde ska ges för människors välfärd, framför samhällets och vetenskapens 

behov. Samtycke om att delta i forskning får när som helst tas tillbaka. 

Helsingforsdeklarationens riktlinjer styr den forskningsetiska granskningen 

(CODEX).  

 

Lagstiftningens syfte är att skydda den enskilda individen och att respektera 

individens människovärde vid forskning. Detta innebär att visa hänsyn till mänskliga 

rättigheter, säkerhet, hälsa, grundläggande friheter och personlig integritet 

(Kjellström 2012, 71). Olsson och Sörensen (2011, 76) beskriver att 
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helsingforsdeklaration är ett grundläggande dokument för etiska riktlinjer. Här 

beskrivs viktiga aspekter som att forskaren ska vara kunnig inom det valda området, 

forskningen ska motiveras och bedömas utifrån fördelar och nackdelar, den ska 

resultera i vetenskaplig kunskap som är viktigt och väl utformad. Risker som obehag 

för patienter bör vägas mot förväntade vinster av forskningen, vinsterna måste vara 

större än riskerna (Olsson & Sörensen 2011, 76). 

Resultat 

Fyra kategorier och tio underkategorier identifierades utifrån kvinnors upplevelser av 

att leva med bröstcancer efter avslutad behandling. Översikt av kategorier och 

subkategorier presenteras i tabell 1.  

 

Tabell. 1 Översikt av kategorier och subkategorier 

Kategorier Subkategorier  

Begränsningar Biverkningar efter avslutad behandling 

 Förändrad kroppsuppfattning och 
sexualitet 

 Begränsad arbetsförmåga 

 Ekonomin påverkas 

Oro för framtiden  Rädsla för återfall  

 Närstående och döden 

Behov av stöd Stöd från omgivningen 

 Stöd från sjukvården 

Nytt livsperspektiv  Livet får ny mening 

 Gå vidare och blicka framåt 

 

Begränsningar  

Kategorin beskriver kvinnors upplevelser av olika begränsningar till följd av 

sjukdomen. Kategorin handlar om biverkningar efter avslutad behandling, 

förändrad kroppsuppfattning och sexualitet, begränsad arbetsförmåga och 

ekonomin påverkas.  
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Biverkningar efter avslutad behandling 

Kvinnor i flera studier upplever fysiska biverkningar från bröstcancerbehandling som 

bland annat tidig menopaus och vaginal torrhet (Salander et al. 2011) trötthet och 

kognitiva svårigheter (Cappiello et al. 2007; Cheng, Sit & Cheng 2016; Rosedale & Fu 

2010; Tiedtke et al. 2015). Samt arm- och lymfödem (Cappiello et al. 2007; Cheng, Sit 

& Cheng 2016; Rosedale & Fu 2010), nedsatt sexualitet (Cappiello et al. 2007), 

smärtor (Cappiello et al. 2007; Rosedale & Fu 2010) och brist på energi (Rosedale & 

Fu 2010; Tiedtke et al. 2015).  

 

Enligt Salander et al. (2011) upplever de flesta kvinnor i studien omfattande fysiska 

biverkningar, som dock avtog tillslut och livet gick tillbaka till hur det var innan 

sjukdomen. Andra upplever biverkningar i kombination med andra stressfaktorer i 

livet som påverkar vardagen och bidrar till en känsla av otillfredsställelse. I studien 

av Cheng, Sit och Cheng (2016) beskriver kvinnors känslor av hopplöshet och 

frustration över kroniska och obotliga biverkningar. Att bli tvingad in i tidig 

menopaus beskrivs som en förödande upplevelse. I studien av Salander et al. (2011) 

uppger en kvinna att sjukdomen i sig inte är det som besvärar mest utan det är att 

kroppen inte längre fungerar som den ska. Trots att besvären blivit en del av 

vardagen och bidragit med känslor av stress och ångest finns dock vilja och hopp om 

att återvända till ett normalt liv (Rosedale & Fu 2010).  

 

Studier av (Cheng, Sit & Cheng 2016; Silva & Santos 2010; Tiedtke et al. 2015; 

Rosedale & Fu 2010) tar upp fysiska biverkningar som begränsar i vardagen. 

Begränsningarna kan innebära nedsatt rörlighet i armar och axlar efter behandling, 

låg energi och koncentrationssvårigheter. Det begränsar kvinnor i deras förmåga att 

utföra vardagliga sysslor, som att bära matvaror, köra bil, eller ta hand om sina barn 

(Cheng, Sit & Cheng 2016; Silva & Santos 2010; Tiedtke et al. 2015; Rosedale & Fu 

2010). I studien av Cheng, Sit och Cheng (2016) berättar en kvinna att sysslor som 

tidigare gick fort att utföra nu tar längre tid, hon behöver vila mellan sysslorna. En 

kvinna beskriver, i studien av Tiedtke et al. (2015) att kroppen inte längre är det den 

varit och att hon måste ta det lugnt för att inte få feber i slutet av dagen. Enligt 

(Tiedtke et al. 2015; Rosedale & Fu 2010) uttrycks insikt om att besvären är 

bestående och begränsande, vilket är frustrerande.  
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Larsson et al. (2008) beskriver begränsningar i fysisk aktivitet, som exempelvis 

smärta vid rörelse på grund av ödem i armen. Deltagarna uppger att de måste lyssna 

på kroppen och begränsa aktiviteten med hänsyn till vad kroppen är kapabel till. En 

kvinna berättar att hon dansat mycket tidigare. Men förmågan att dansa har blivit 

begränsad av styvhet och stramhet i armen (Larsson et al. 2008).  

 

Förändrad kroppsuppfattning och sexualitet 

Behandling av bröstcancer kan påverka kvinnors kroppsuppfattning och sexualitet. 

Symtom som minskad sexuell lust, vaginal torrhet, förlust av ett bröst och tidig 

menopaus uttrycks av kvinnor i flera studier som orsaker till nedsatt intimitet och 

sexualitet (Rosedale & Fu 2010; Oxlad et al. 2008; Cappiello et al. 2007). När 

kroppens utseende förändrats till följd av behandling kan tankar uppstå om att känna 

sig mindre attraktiv inför en partner och rädslor inför framtida intima förhållanden 

(Oxlad et al. 2008). Flera deltagare i studien av Cheng, Sit och Cheng (2016) 

beskriver ett förändrat, betydligt nedsatt eller helt upphört sexliv. De flesta uppger att 

det inte påverkat relationen med deras partner, eftersom förhållandet bygger på 

ömsesidigt stöd och inte sex. Några få deltagare berättar att deras män har svårt att 

anpassa sig till förändringar i sexlivet och att detta påverkat relationen negativt 

(Cheng, Sit & Cheng 2016).  

 

En kvinna uppger att hon nått tidig menopaus på grund av endokrin behandling och 

att det fått henne att känna sig mindre feminin (Salander et al. 2011). I studien av 

Cheng, Sit och Cheng (2016) upplever kvinnor att kirurgi resulterat i känslor av 

vanställdhet och att vara onormal. Deltagarna uttrycker rädsla över att någon ska se 

deras deformerade kroppar, det spelar ingen roll hur väl de klär sig det går ändå inte 

att dölja (Cheng, Sit & Cheng 2016). Vidare beskrivs svårigheter med en väl anpassad 

bröstprotes. Proteserna gör att brösten ser osymmetriska ut vilket kan bidra till en 

förändrad kroppsbild (Cheng, Sit & Cheng 2016). Enligt Rosedale och Fu (2010) 

beskriver flera kvinnor att inte få igen samma kvalitet på håret som innan sjukdomen 

och att sjukdomen fått dem att åldras i förtid har påverkat deras självkänsla och deras 

kroppsbild aldrig kommer bli densamma (Rosedale & Fu 2010).  
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Begränsad arbetsförmåga 

Enligt Salander et al. (2011) framkommer det att sjukdomen och dess biverkningar 

har påverkat flera av kvinnornas arbetsförmåga, vilket inneburit att de endast kan 

arbeta deltid. En kvinna berättar att hon återgått till arbetet och efter en tid drabbats 

av ödem som begränsade hennes arbetsförmåga (Salander et al. 2011). En kvinna 

som alltid presterat väl och kunnat göra flera saker samtidigt hade svårt att acceptera 

att sjukdomen påverkat hennes kognitiva förmåga och gjort henne mindre effektiv 

(Cappiello et al. 2007). Enligt Tiedtke et al. (2012) framkommer att kvinnor vill 

försäkra sig om att de klarar av de påfrestningar som arbetet innebär innan de 

återgår till arbetet. Osäkerhet uttrycks kring vad de kan bidra med, de vill kunna 

bidra som förr och inte vara en belastning för sin arbetsplats. Några inser och 

accepterar det faktum att inte kunna återgå till arbetet. En kvinna blev 

rekommenderad av läkare att inte återgå till arbete, vilket var smärtsamt (Tiedtke et 

al. 2012).  

 

I en studie (Silva & Santos 2010) var flera deltagare sjukskrivna efter 

cancerbehandling. Orsaker till att inte återgå beskrivs som fysiska begränsningar, 

svårigheter att förena rollen som sjuk och frisk och ändrade prioriteringar i livet som 

att spendera mer tid med familjen (Silva & Santos 2010). Tankar om sjukdomen och 

oro för framtiden påverkar kvinnornas förmåga att koncentrera sig på arbetet 

(Tiedtke et al. 2015).  

 

Ekonomin påverkas 

Kvinnor beskriver ekonomisk börda till följd av sjukdomen. Orsaker till detta är 

förlust av inkomst efter en period av sjukskrivning, att inte kunna arbeta i samma 

utsträckning som innan sjukdomen och stora utgifter till olika cancerbehandlingar 

(Cheng, Sit & Cheng 2016; Silva & Santos 2010). Flera kvinnor uppger att 

bekostnaden av behandlingar resulterat i att de behövt ta emot ekonomisk hjälp från 

anhöriga för att klara alla utgifter (Cheng, Sit & Cheng 2016). Orsaker till att återgå 

till arbetet beskrivs som att sysselsätta sig med något om dagarna och att väga upp för 

ekonomiska förluster. Oro uttrycks i form av att inte ha samma ekonomiska resurser 

som förut och att partnern var den enda som arbetade och tjänade pengar i familjen. 

Att inte längre kunna bidra ekonomiskt uttrycks i skuldkänslor gentemot familjen 

(Silva & Santos 2010). 
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Oro för framtiden  

Kategorin beskriver kvinnors oro för framtiden efter avslutad behandling och 

innefattar subkategorierna rädsla för återfall samt närstående och döden.  

 

Rädsla för återfall  

Studier (Cheng, Sit & Cheng 2016; Cappiello et al. 2007; Oxlad et al. 2008; Silva & 

Santos 2010; Drageset et al. 2016a; Rosedale & Fu 2010) visar att kvinnor uttrycker 

en rädsla och oro för återfall. Även beskrivs en känsla av maktlöshet relaterat till 

rädsla för återfall (Norberg et al. 2015). Oron tar olika uttryck, som förlust av kontroll 

samt inte veta vad som sker i kroppen med risk för spridning (Silva & Santos 2010). 

En annan studie (Cappiello et al. 2007) beskriver rädsla för återfall som en orsak till 

sömnproblem men även påverkan fysiskt och socialt. Att genomgå en ny smärtsam 

behandlingsprocess skulle vara påfrestande (Cheng, Sit & Cheng 2016). En kvinna 

beskriver att genomgå liknande process igen är otänkbart. Flera kvinnor beskriver att 

ett återfall skulle påverka hoppet och tvivlan på livet (Cheng, Sit & Cheng 2016), även 

osäkerhet att inte veta vad som kommer hända (Drageset, Lindstrom & Underlid 

2016b). En kvinna menar att behandlingens effekt håller cancern borta, men när 

behandlingen avslutats finns funderingar på om cancern verkligen håller sig borta 

(Oxlad et al. 2008).  

 

I flera studier uttrycker kvinnor oro över symtom som kunde kopplas till återfall av 

cancer (Salander et al. 2011; Norberg et al. 2015). En kvinna beskriver att när hon 

känner något onormalt blir hon orolig (Salander et al. 2011). Det framkommer i 

studier (Rosedale & Fu 2010; Drageset et al. 2016a) en oro för återfall relaterat till 

smärta. En kvinna funderade om ömheten i ryggen är ett tecken på att cancern 

kommit tillbaka (Oxlad et al. 2008). Kvinnor känner rädsla och blir påminda om 

risken för återfall när de får höra om andra som fått återfall, och av uppkomst av 

fysiska symtom som tyder på ett återfall (Norberg et al. 2010; Cheng, Sit & Cheng 

2016). En kvinna beskriver oro över hudutslag som uppkommit över hela kroppen, 

hon frågade sin läkare om utslagen var hudcancer, och fick till svar att det var eksem 

(Cheng, Sit & Cheng 2016). 
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En studie (Drageset, Lindstrom & Underlid 2016b) beskriver kvinnors rädsla för 

återfall som tydligt förknippat med uppföljningsbesök. Flera kvinnor känner ångest i 

samband med undersökningar (Silva & Santos 2010). Oro över vad mammografin ska 

visa är påtaglig (Drageset, Lindstrom & Underlid 2016b; Silva & Santos 2010). 

Tiedtke et al. (2012) beskriver att kvinnor upplever rädsla för återfall i samband med 

att återvända till arbete, vilket gett kvinnor stark känsla av ångest och maktlöshet. En 

frustration beskrivs mellan att känna att aldrig vara säker på att de kommer bli helt 

frisk och inte veta om de kommer kunna arbeta igen (Tiedtke et al. 2012).  

 

Närstående och döden 

Kvinnorna i studien av Oxlad et al. (2008) beskriver en rädsla över nutiden och 

framtiden. De uttrycker känslor om att känna sig vilsen och tom efter avslutad 

behandling (Oxlad et al. 2008). Några känner en oro över framtiden när det jämför 

sin sjukdom med andra, när de får höra att andra kvinnors sjukdomsförlopp går 

snabbt och avlider (Silva & Santos 2010). En kvinna oroar sig över risken att hennes 

döttrar ska insjukna i bröstcancer på grund av ärftlighet (Silva & Santos 2010). En 

annan berättar att hon har små barn och känner därmed en oro över framtiden 

(Cappiello et al. 2007). Andra kvinnor är rädda för att dö och inte kunna ta hand om 

sina barn (Silva & Santos 2010). Flera kvinnor uttrycker tankar om döden (Silva & 

Santos 2010; Drageset, Lindstrom & Underlid 2016b). Kvinnor känner en känsla av 

skuld gentemot sina anhöriga och vill inte lägga börda på dem i och med döden. En 

kvinna beskriver att hon inte är rädd för att dö men däremot rädd att förlora livet 

(Drageset, Lindstrom & Underlid 2016b).  

 

Behov av stöd  

Kategorin beskriver kvinnors behov av stöd och betydelsen av stöd i subkategorierna 

stöd från omgivningen och stöd från sjukvården. 

 

Stöd från omgivningen  

Flera kvinnor enligt Cheng, Sit och Cheng (2016) beskriver att de värderar stödet från 

familjemedlemmar som det mest värdefulla stödet i vardagen. I en annan studie 

beskriver flera kvinnor att stödet från familjen var en bidragande faktor till att återgå 

till arbetet (Tiedtke et al. 2012). Andra kvinnor uttrycker att upplevelsen av 
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bröstcancer gav insikt om vilka deras sanna vänner var och upptäckte sedan att andra 

som de inte trodde skulle bry sig erbjöd stöd (Oxlad et al. 2008). Kvinnor uttryckte en 

besvikelse av frånvaro från familjemedlemmar (Drageset et al. 2016a). De beskriver 

att det är viktigt att dela erfarenheter med familjemedlemmar. En kvinna beskriver 

att hon inte kunde prata om farhågor med sin familj och istället ventilerade med sina 

vänner (Drageset et al. 2016a). 

 

I flera studier (Oxlad et al. 2008; Drageset et al. 2016a) beskrivs att stödet från andra 

kvinnor med bröstcancer var betydelsefullt. Flera använde sig av 

bröstcancerorganisationer på internet där de pratade med andra kvinnor (Drageset et 

al. 2016a). Andra beskriver önskan av information om vad andra kvinnor med 

bröstcancer har för upplevelser av att leva livet (Oxlad et al. 2008). En studie av 

Drageset et al. (2016a) beskriver att genom en stödgrupp kunde kvinnor dela 

erfarenheter med andra med cancer, vilket gjorde att kvinnorna inte kände ensamhet. 

En kvinna beskriver det som en positiv upplevelse att gått med i en stödgrupp. En 

annan uttrycker att det var viktigt att prata tidigt efter behandling i en grupp för att få 

förklaringar om vanliga problem som andra kvinnor stött på (Drageset et al. 2016a). 

 

Studien av Tiedtke et al. (2012) beskriver kvinnor att stödet från arbetsplatsen gav en 

lugnande inställning att återvända till arbetet. Detta stöd stärkte dem och gav känslan 

att de klarade av att börja arbeta igen. En kvinna beskriver att hennes arbetsgivare 

var förstående, flexibel och hade en positiv inställning till att kvinnan skulle 

återvända till arbetet. Arbetsgivaren lät kvinnan själv utforma återvändandet efter 

hennes förmåga (Tiedtke et al. 2012). En kvinna berättar att arbetet hänvisade till en 

fyra månaders rehabiliteringskurs vilket fick henne att må bättre (Salander et al. 

2011). En studie (Drageset et al. 2016a) beskriver att flera kvinnor delar erfarenheter 

på arbetsplatsen och det framkommer en nyfikenhet från arbetskollegor. En kvinna 

berättade att det var viktigt med bra kollegor. En annan uttrycker att det är viktigt att 

kollegor har en förståelse om minskad arbetsförmåga (Drageset et al. 2016a).  

 

Flera kvinnor beskrev att frånvaron av stöd från arbetsplatsen gav kvinnorna en ökad 

sårbarhet, vilket ledde till frustration och ensamhet (Tiedtke et al. 2015). En kvinna 

beskriver i en studie av Norberg et al. (2015) att hennes arbetsgivare inte kunde 

respektera hennes fysiska handikapp som orsakades av lymfödem. Det framkommer 
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minskad kontakt från kollegor vilket gav kvinnor en känsla av brist på energi på 

arbetsplatsen (Drageset et al. 2016a). Kvinnorna upplever i studien (Tiedtke et al. 

2015) att ett närvarande stöd från arbetsplatsen kunde minska känslor av sårbarhet i 

samband med att återvända till arbetet. Stödet kunde göra att kvinnorna kände 

trygghet på arbetsplatsen (Tiedtke et al. 2015).  

 

Stöd från sjukvården  

Studien av Drageset et al. (2016a) visar att ett fortsatt stöd från sjukvården efter 

behandling var viktigt för alla deltagare. Flera kvinnor i studien Norberg et al. (2015) 

påpekade vikten av psykologiskt stöd många år efter behandling av bröstcancer. En 

kvinna beskriver att hon blev starkare och mer medveten om hennes känslor med 

hjälp av terapi. Andra kvinnor beskriver ett starkt behov av att prata med någon 

utanför deras egna sociala nätverk, exempelvis en terapeut. En kvinna hade tackat nej 

till stöd under rehabilitering vilket hon sedan ångrat (Norberg et al. 2015). Flera 

kvinnor uttryckte att kontinuitet av sjukvården var viktigt. En kvinna beskriver att 

hon hade samma läkare före, under och efter operation, vilket skapade en känsla av 

tillfredsställelse med vården (Drageset et al. 2016a). Flera kvinnor anser att det hade 

fått användbar information och planering från sjukvårdspersonal speciellt om fysisk 

aktivitet. En kvinna uttalar sig att den information hon fått från sjukvården använde 

hon dagligen efter behandling (Drageset et al. 2016a).  

 

I en annan studie (Cappiello et al. 2007) var det över hälften av kvinnorna som 

berättade att det inte hade fått information om vad de skulle förvänta sig efter 

behandling. En kvinna beskrev skillnad på den information hon hade fått innan och 

under behandling och den efter behandling. Informationen efter behandlingen var 

inte lika tydlig som den hon hade fått innan och under behandling. Flera deltagare 

uppgav att de önskade få mer detaljerad information (Cappiello et al. 2007). En 

annan kvinna spekulerade om att sjukvården kanske hindrade att ge ut information 

om pågående symtom på grund av att de inte ville skrämma patienter (Rosedale & Fu 

2010). I studien av Larsson et al. (2008) uttrycktes en känsla av ensamhet och 

saknad av kontroll över otillräcklig tid från fysioterapeuter. Kvinnor uttryckte en 

önskan att fysioterapeuterna skulle avsätta mer tid till uppföljning (Larsson et al. 

2008). Andra uttrycker en känsla av osäkerhet och förlust av stöd efter behandling. 

En kvinna ansåg att information om smärta var viktigast, kvinnorna saknade 
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information om eventuella biverkningar från behandling och det skapade stress 

(Drageset et al. 2016a).  

 

Flera deltagare (Cappiello et al. 2007; Oxlad et al. 2008) gav förslag på åtgärder om 

information och stöd efter behandling. I Cappiello et al. (2007) gavs förslag till bättre 

information genom att ha ett separat besök med sjuksköterska utöver sista 

behandlingsbesöket, gå igenom kommande år och förväntningar på framtiden 

(Cappiello et al. 2007). I en annan studie av Oxlad et al. (2008) föreslog kvinnor att 

få kontakt med sjukvårdspersonal från behandlingsgruppen, delta i 

gruppdiskussioner och få en utsedd kontaktperson. En kvinna beskrev att hon tyckte 

att ingen ska känna sig rädd att uttrycka känslor och att fråga om hjälp av sjukvården 

flera månader efter behandling, det skulle vara värdefullt med information om 

fördelar till sjukdomen (Oxlad et al. 2008).  

 

Nytt livsperspektiv 

Denna kategori beskriver sjukdomens påverkan på kvinnornas liv som nya synsätt, 

insikter och ändrade prioriteringar samt olika sätt att gå vidare från sjukdomen. 

Underkategorierna består av ny mening med livet samt att gå vidare och blicka 

framåt.   

 

Ny mening med livet 

Gemensamt för kvinnor som genomgått bröstcancer är att sjukdomen har påverkat 

eller ändrat deras sätt att se på livet. Detta kan innebära en insikt om hälsans 

betydelse, att livet värderas högre än innan, fokus på att leva i nuet eller att inte ta 

saker för givet längre (Norberg et al. 2015; Cheng, Sit & Cheng 2016; Drageset, 

Lindstrom & Underlid 2016b; Oxlad et al. 2008). Enligt Norberg et al. (2015) innebar 

sjukdomen en vändpunkt i livet för flera av studiens deltagare. Kvinnor blev 

medvetna om att vad som helst kan ske, när som helst. Medvetenheten gav livet ett 

högre värde (Norberg et al. 2015). Enligt Cheng, Sit och Cheng (2016) beskrivs insikt 

om att hälsan och livet är föränderligt, vilket gav deltagarna större fokus på nuet, än 

på framtiden. Att vara sjuk bidrog med en ökad medvetenhet om hälsans betydelse. 

En kvinna anser att hennes liv är förändrat till det bättre. Innan sjukdomen hade hon 

en ohälsosam livsstil, men nu är hälsan första prioritet. I studien av Cheng, Sit och 
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Cheng (2016) beskriver kvinnor att de har bättre kontroll över sitt temperament, och 

att de blivit mer toleranta och öppnare mot omgivningen. Enligt (Norberg et al. 2015; 

Drageset, Lindstrom & Underlid 2016b; Cheng, Sit & Cheng 2016) beskrivs att familj 

och vänner fått en större betydelse efter sjukdomen. Ett större fokus ligger på nära 

relationer och spendera tid med anhöriga värderas högre. Sjukdomen bidragit till en 

insikt om att prioritera sig själv mer. Krav från omgivningen påverkar inte kvinnorna 

i samma utsträckning som tidigare, lyssna på sig själv samt egna behov prioriteras 

(Norberg et al. 2015).  

 

Att gå vidare och blicka framåt 

Enligt (Drageset, Lindstrom & Underlid 2016b) beskriver kvinnor att inställningen till 

sjukdomen är avgörande, att vilja bli frisk och att intala sig själv att de ska bli det. Det 

framkommer att det är okej att vara ledsen, men det är även viktigt att kunna släppa 

och gå vidare. Oxlad et al. (2008) en deltagare uppger att hon numera lever i nuet, 

och att vakna på morgonen och se något positivt med varje ny dag. Vidare beskrivs 

kvinnors sätt att acceptera det som de varit med om. En kvinna accepterar den 

situation hon varit i och är nu villig att gå vidare i livet. En annan kvinna ser sig själv i 

spegeln och acceptera det faktum att hon saknar ett bröst (Oxlad et al. 2008).  

 

Studier (Drageset, Lindstrom och Underlid 2016b; Cappiello et al. 2007; Larsson et 

al. 2008) beskriver förmågor att ta tag i sin situation och aktivt gå vidare i livet. Detta 

kan innefatta att utöva fysisk aktivitet eller att återgå till arbetet. I studien av Larsson 

et al. (2008) beskrivs fysisk aktivitet som ett sätt att komma tillbaka till det fysiska 

skick de hade innan sjukdomen samt undvika att negativa fysiska biverkningar 

uppstår. Norberg et al. (2015) beskriver att ägna sig åt fysisk aktivitet och 

fritidsaktiviteter som bidragande till välbefinnandet. En kvinna beskriver hur hon 

finner styrka och njutning av att vistas i naturen. Deltagarna beskriver olika aktiva 

beslut för att gå vidare från sjukdomen, genom att undvika sjukhusmiljöer och att 

läsa om cancer. En kvinna uttrycker hur hon nått en punkt då hon vill gå vidare i 

livet. Därför vill hon distansera sig från sådant som handlar om cancer (Drageset, 

Lindstrom & Underlid 2016b). Återvända till ett liv som frisk kan innebära en kamp 

och vara en stor utmaning för kvinnor. En längtan bland kvinnorna är att få komma 

tillbaka till den person de var innan sjukdomen. Vilket inte alltid är möjligt eftersom 

sjukdomen satt djupa spår och förändrat dem för alltid (Cappiello et al. 2007).  
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Diskussion 

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

efter avslutad behandling. Resultat visade på fyra kategorier: Begränsningar, Oro för 

framtiden, Behov av stöd och Nytt livsperspektiv.  

 

Resultatdiskussion  

Kvinnor i litteraturstudien upplever olika former av begränsningar vilket påverkar 

dem fysiskt, psykiskt och socialt. Biverkningar efter avslutad behandling begränsar 

dem i vardagen, som bland annat trötthet, tidig menopaus och ödem. Att leva med 

kroniska biverkningar får kvinnor att känna ångest, hopplöshet och besvikelse. Det 

bekräftas av Waldrop, O’Connor och Trabold et al. (2011) som beskriver en kvinnas 

oro över att det lymfödem hon drabbats av är bestående. Även Carlson och King 

(2012) beskriver att behandling kan resultera kroniska fysiska biverkningar som 

påverkar kvinnors sätt att fungera.  

 

Enligt litteraturstudiens resultat upplever kvinnor både förändrad kroppsuppfattning 

och förändringar i intimitet och sexualitet vilket resulterade i känslor av minskad 

femininitet, att vara oattraktiv och minskad sexuell lust. Liknande resultat kan ses i 

en studie av Wilmoth (2001) som beskriver upplevelsen av att förlora ett bröst som 

ett hot mot kvinnligheten. Det framgår också att kvinnorna upplever psykisk stress på 

grund av tidig menopaus och biverkningar som vaginal torrhet och minskad sexuell 

lust (Wilmoth 2001).  

 

Resultatet i litteraturstudien visar att behandling av bröstcancer kan begränsa 

kvinnors arbetsförmåga. Trots längtan efter att återgå till arbetet finns ett flertal 

faktorer som innebär att de inte kan bidra och vara lika produktiva som tidigare. Inte 

kunna återgå till arbetet beskrivs som en plågsam upplevelse och är svår att 

acceptera. Begränsningar i kognitiv förmåga beskrivs (Becker, Henneghan & Mikan 

2015) som att det bidrar till förlust av kontroll. Tiedtke et al. (2011) beskriver hur 

kvinnor kan ha viljan att återgå till arbetet, men kan sakna förmåga till det. Detta ses 

om en förlust, orsakad av sjukdomen och kan innebära att kvinnan inte längre 

betraktar sig som en produktiv medlem av samhället (Tiedtke et al. 2011).   



19 
 

 

Resultatet i litteraturstudien visar att kvinnor upplever oro över sin ekonomi på 

grund av sjukskrivning, höga utgifter till behandling och att inte kunna arbeta i 

samma utsträckning längre. Kvinnor uttrycker även skuldkänslor gentemot familjen 

över att inte längre kunna bidra ekonomiskt. Detta bekräftas av Lauzier et al. (2008) 

som beskriver sjukdomens negativa inverkan på ekonomin, i form av förlorad 

inkomst under sjukdomstiden. En försämrad ekonomi leder även till att kvinnor 

känner oro över familjens välmående (Lauzier et al. 2008).  

 

Kvinnor i litteraturstudien beskriver en känsla av oro över framtiden. Rädslan för ett 

eventuellt återfall är vanligt förekommande bland de flesta kvinnor med bröstcancer. 

Rädsla för återfall identifieras hos kvinnor i liknande studier (Fang & Lee 2016; 

Waldrop, O’Connor & Trabold 2011; De Vries et al. 2014). I en studie av Fang och Lee 

(2016) beskrivs att rädsla för återfall påverkat kvinnors dagliga aktiviteter och 

beskriver känslor av depression och hjälplöshet kopplat till rädsla för återfall. Detta 

resulterar i att rädsla för återfall påverkar kvinnor och deras vardag. Resultatet i den 

aktuella studien visar att kvinnor känner oro och osäkerhet över symtom som kan 

vara ett tecken på ett återfall. I Fang och Lee (2016) identifierade kvinnor strategier 

som kan motverka rädsla för återfall. En strategi var att få information om 

förebyggande åtgärder och att tidigt identifiera tecken på eventuella återfall. I 

studiens resultat beskrivs tankar om döden relaterat till sjukdomen efter avslutad 

behandling. Flera kvinnor är rädda över att lämna sina anhöriga och andra över 

ärftlighet. Fang och Lee (2016) bekräftar oron för ärftlighet. Vidare beskrivs ett behov 

av information om förebyggande åtgärder vid ärftlighet (Fang & Lee 2016).  

 

Litteraturstudien visar att kvinnor har ett behov av stöd efter avslutad behandling 

och de anser att fortsatt stöd från sjukvården är viktigt. Kvinnor beskriver att stöd 

från familj, vänner, kollegor, andra kvinnor som har bröstcancer samt sjukvården var 

värdefullt och till stor hjälp. De kvinnor som blev erbjudna stöd hade en positiv 

känsla, öppenhet, var glad och nöjd med stödet. Betydelsen av omgivningens stöd 

bekräftas i en studie av Elmir et al. (2010) där kvinnor uppger att stödet från familj 

och vänner är mycket betydelsefullt och en bidragande faktor i tillfrisknandet efter 

bröstcancer. Kvinnor i litteraturstudien uttrycker känslor som besvikelse, ensamhet, 

sårbarhet, frustration, isolering och brist på energi av frånvaro av stöd från 
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omgivningen och sjukvården. De uttrycker ett behov av information om exempelvis 

vad som kan väntas efter avslutad behandling. Liknande resultat beskrivs av Lee et al. 

(2010) en frustration och ilska av frånvaro av stöd från sjukvården. Medan i Easley 

och Miedema (2012) identifierades rehabiliteringsbehov samt stark önskan om 

information efter behandling. Det var flera kvinnor i en studie av Tompkins et al. 

(2016) som upplevde frånvaro av stöd från sjuksköterskan efter behandling. Ett 

behov att tala med sjuksköterskan om fysiska, emotionella och praktiska problem 

efter behandling beskrevs. Frånvaron bidrog till att kvinnor upplevde sig oförberedda 

på livet efter behandling (Tompkins et al. 2016).  

 

I den aktuella studien gavs förslag på åtgärder om förbättrat stöd efter behandling. 

Exempelvis ett besök hos sjuksköterska, deltagande i gruppdiskussioner och få en 

utsedd kontaktperson. I studien av Lee et al. (2010) bekräftas att stödet från en 

sjuksköterska är till stor hjälp. Shockney (2015) menar att sjuksköterskan utgör en 

viktig roll inom patientutbildning genom att ge stöd och att förbereda kvinnor för 

långsiktig överlevnad efter behandling. I Easley och Miedema (2012) gav kvinnor 

förslag på förbättrande stödåtgärder. Åtgärderna som identifierades var 

sjukgymnastik, kontakt med psykolog, rådgivning om sexualitet, ett träningsprogram 

och massageterapi (Easley & Miedema, 2012).   

 

Resultatet i den aktuella studien visar att bröstcancer bidragit till en förändrad syn på 

livet och att kvinnor tar aktiva beslut för att gå vidare från sjukdomen. Detta kan 

innebära att livet har fått en ny mening, ändrade prioriteringar i livet och att genom 

olika strategier kunna gå vidare från sjukdomen och blicka framåt. Seegers et al. 

(1998) visar ett liknande resultat och beskriver hur sjukdomen gjort att deltagarna i 

studien uppskattar livet mer. Kvinnor tar inte längre saker för givet, lever livet fullt ut 

och att familjen värderas högre än innan (Seegers et al. 1998). Kvinnors olika 

hanteringsstrategier bekräftas av Waldrop, O’Connor och Trabold (2011) där studiens 

deltagare uppger att de aktivt hanterar sin situation genom fysisk aktivitet, 

fritidsaktiviteter, att återgå till arbetet och att se optimistisk på framtiden.  

 

Författarna har valt att knyta resultatet till Lazarus och Folkmans stress- och 

copingteori. Gemensamt för studiens resultat är att kvinnor som avslutat 

bröstcancerbehandling på olika sätt upplever och hanterar stressfaktorer i livet. 
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Stressfaktorer innebär upplevelser som påverkat kvinnorna fysiskt, psykiskt eller 

socialt. Vilket kan innebära fysiska biverkningar och begränsningar, rädslor och oro 

för framtiden, behov av stöd från andra och i processen att gå vidare i livet. Lazarus 

och Folkman (1984, 142) definierar coping som en individs kognitiva och 

beteendemässiga sätt att hantera yttre och inre stress. Coping handlar om att 

minimera, undvika, tolerera och acceptera stressiga förhållanden (Lazarus & 

Folkman 1984, 142).  

 

Lazarus och Folkman (1984, 150) beskriver två funktioner av coping. Emotionell 

fokuserad coping som reglerar och hanterar känslor av stress. Problemfokuserad 

coping innebär att hantera och att finna en lösning på problemen som orsakar stress. 

Lazarus och Folkman (1984, 134) beskriver att det spelar ingen roll vilken form av 

coping som används, utan istället effekten den ger på lång sikt. Litteraturstudiens 

resultat visar bland annat hur kvinnor går vidare i livet genom olika 

hanteringsstrategier. Lazarus och Folkman (1984, 150) beskriver att emotionell 

fokuserad coping kan innebära att genom olika kognitiva processer minska eller ta 

kontroll över stress. Genom undvikandebeteende, att distansera sig från det som är 

påfrestande, att omvärdera och vid negativa händelser försöka tänka positivt samt att 

finna acceptans (Lazarus & Folkman 1984, 150, 156).  

 

Kvinnor i litteraturstudien tar aktivt tag i sin situation och löser problem genom 

fysisk aktivitet för att rehabilitera eller förhindra biverkningar som ödem. Enligt 

Lazarus och Folkman (1984, 371) är fysisk aktivitet är en form av coping. Kvinnor i 

studien söker information från sjukvården och stöd från omgivningen. De prioriterar 

tid med vänner och familj och väljer att återgå till arbetet. Lazarus och Folkman 

(1984, 163) beskriver att en annan form av coping är det sociala stödet. Vilket också 

kvinnorna i studien påtalar som något viktigt, att få stöd från omgivningen.   

Vid eventuella krissituationer ska personer ha tillgång till olika former av socialt stöd 

(Lazarus & Folkman 1984, 165). Stöd kan innebära att samtala om tankar och känslor 

samt ge information om sjukdomen och behandling, biverkningar som förväntas av 

behandling och slutligen information om hanteringsstrategier som kan användas till 

kommande situationer (Lazarus & Folkman 1984, 366-367).  

Utifrån stress- och copingteorin kan kvinnors hanteringsstrategier identifieras. 
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Genom att kvinnor finner hanteringsstrategier minskar kvinnornas känslor som 

rädsla, oro och ångest, vilket kan öka välbefinnandet. Det framkommer i resultatet att 

närvarande stöd efter behandling påverkar kvinnorna positivt. De flesta kvinnor i 

studien uttrycker att de har behov av stöd från omgivningen och sjukvården, stödet 

kan minska kvinnornas fysiska, psykiska och sociala besvär. Författarna drar 

slutsatsen att stöd är en viktig komponent i processen för att komma tillbaka till livet. 

Kvinnor har olika behov av stöd därför är det viktigt att vården blir personcentrerad. 

Ekman, Norberg och Swedberg. (2014, 80-88) beskriver att personcentrerad vård 

handlar om att identifiera behov utifrån patientens egna berättelse och erfarenheter. 

Sjukvårdspersonalen delar med sig av professionella kunskaper och utformar en 

personlig hälsoplan tillsammans med patienten (Ekman, Norberg & Swedberg 2014, 

80-88). Shockney (2015) beskriver att sjuksköterskan ska utbilda patienten i 

egenvård. I och med detta är det viktigt att anpassa sjukvården utifrån kvinnors 

individuella behov.  

 

Metoddiskussion  

Studien har genomförts som en litteraturöversikt baserad på vetenskapliga artiklar 

med kvalitativ ansats. Valet att genomföra en litteraturstudie gjorde eftersom det  

utformar en översikt över kunskap inom ett visst område (jmf. Friberg 2102b, 133). 

Författarna ansåg att en kvalitativ ansats var relevant för att undersöka valt syfte som 

beskriver kvinnors upplevelser efter avslutad bröstcancerbehandling (jmf. Olsson & 

Sörensen 2011, 106).   

 

Författarna fann 12 vetenskapliga artiklar som inkluderades i resultatet. Artiklarna 

var utförda i Sverige, Norge, Belgien, Brasilien, USA, Kina och Australien. Sökning av 

artiklar skedde i databaserna Pubmed och Cinahl. Pubmed valdes på grund av ett 

stort och uppdaterat utbud av artiklar. Samt att den är enkel att hantera vilket kan 

leda till säkrare informationssökning och högre trovärdighet. Pubmed är en stor 

databas med över 25 miljoner referenser och inriktas inom medicin och omvårdnad 

(Willman 2016. 80). Cinahl som databas valdes eftersom dess inriktning är 

omvårdnadsartiklar (jmf. Willman 2016, 80-81). Sökord som användes var 

experiences, post-treatment, breast cancer, after treatment, qualitative, recognition 

och healthcare. Med hjälp av systemet Medical subject headings (mesh) fann 
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författarna relevanta sökord (jmf. Karlsson 2012, 105). Booleska sökoperatorer, AND 

och OR användes för att avgränsa och bredda sökningen (jmf. Willman 2016, 105) OR 

användes till sökorden post-treatment och after treatment vilket gav ett större utbud 

av artiklar. För att avgränsa resultaten användes begränsningar som peer reviewed, 

full text, artiklar på engelska och kvinnligt kön samt artiklar från 2007 och framåt 

(jmf. Östlundh 2012, 74). Författarna valde en tidsram på 10 år för att få artiklar med 

empiriskt nuläge. 

 

Urvalsprocessen genomfördes i flera steg. Det första steget innebar att avgöra om 

artiklarnas titlar berörde valt syfte. Titlarna gav information om vilka artiklar som 

skulle undersökas ytterligare (jmf. Östlundh 2012, 73). För att få en sammanfattning 

av artiklarnas resultat granskades därefter artiklarnas abstrakt (jmf. Östlundh 2012, 

74). Det sista steget innebar att granska artiklarna i sin helhet för att avgöra om de 

var relevanta för studien, se över inklusionskriterier och exklusionskriterier.  

Inklusionskriterier för studien var kvinnor i alla åldrar som genomgått och avslutad 

behandling av bröstcancer. Författarna valde att exkludera män i studien eftersom 

bröstcancer hos män är ovanligt. Hade män inkluderats i studien hade resultatet 

eventuellt blivit annorlunda. Det hade varit intressant att lyfta mäns upplevelser 

eftersom det är få män som drabbas av bröstcancer. Artiklarna till resultatet 

granskades enligt SBU:s mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik – patientupplevelser. Detta gjordes för att avgöra artiklarnas 

kvalitet (jmf. SBU, 2014). De 12 artiklar som kvalitetsgranskas höll god kvalitet.   

 

Författarna analyserade artiklarnas resultat i flera steg. Friberg (jmf. 2012a, 129) 

menar att det är lätt att hamna på sidospår där, exempelvis hittar något som är 

intressant men inte rör områdets syfte och därför har författarna haft syftet i fokus 

under hela analyseringen. De svårigheter som framkom var engelska språket och 

identifieringen av kodning och kategorierna. Eftersom författarna har begränsade 

kunskaper inom metodologi och inte har engelska som modersmål finns det en risk 

att artiklarnas resultat misstolkas (jmf. Kjellström 2012, 86). Författarna var 

medvetna om detta och för att undvika misstolkningar, därför diskuterades 

resultaten gemensamt. Författarna ansåg att identifiering av kategorier och 

subkategorier tog längre tid än förväntat. Friberg (2012a, 129) menar att identifiering 

av nya subkategorier är tidskrävande. 
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En artikel i litteraturstudiens resultat Cheng, Sit och Cheng (2016) genomförde både 

tvärsnittsundersökning och semistrukturerade intervjuer i studien. Syftet med 

tvärsnittsundersökningen var ett underlag till semistrukturerade intervjuerna. 

Eftersom resultaten var separerade har endast resultatet från semistrukturerade 

intervjuerna använts. 

 

Forskningsetisk diskussion  

Författarna har etiskt granskat de studier som inkluderats i litteraturstudiens 

resultat. Samtliga studier var etiskt godkända och sju av dem hade ett etiskt 

resonemang (jmf. Kjellström 2012, 77). I studien av Tiedtke et al. (2012) förs ett 

etiskt resonemang genom att insamlingen av data gjorts med försiktighet och 

omsorg, där deltagarnas integritet och konfidentialitet upprätthållits samt att 

terapeutiskt stöd fanns tillgängligt om deltagarna upplevde emotionella problem.  

 

Eftersom samtliga studier hade etiskt tillstånd uppfylls krav enligt svenskt lag om 

etikprövning av forskning som avser människor (2003:460). Lagen beskriver att 

forskning kan godkännas om den utförs med respekt för människovärdet (CODEX). 

Författarna är medvetna om att lagen är svensk och de flesta av artiklarna inte 

kommer från Sverige. Mänskliga rättigheter och grundläggande friheter ska alltid 

beaktas vid etikprövning. Företräde ska ges för människors välfärd, framför 

samhällets och vetenskapens behov (CODEX) 

 

Konklusion  

Studien belyser kvinnors olika upplevelser efter avslutad bröstcancerbehandling. 

Medvetenhet och ökad kunskap bidrar till ett underlag för sjukvården och ger 

sjuksköterskan förutsättningar att utföra personcentrerad vård, vilket kan öka 

kvinnors välmående. Kvinnor har behov av stöd även efter avslutad behandling. Stöd 

från sjukvården och omgivningen kan underlätta kvinnors fysiska, psykiska och 

sociala besvär efter behandling.  
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Bilaga 1. Översikt av databassökning 

Databas Datum Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Valda 

artiklar 
efter läst 
titeln 

Valda 

artiklar 
efter läst 
Abstract 

Inkluderade 

artiklar efter läst 
hela artikeln 

Pubmed 2017-03-30 Breast cancer AND 

recurrence OR 

relapse AND fear 

Female,  
Best match, 
10 years 
Full text 

478 150 17 2 

Pubmed 2017-04-03 Experiences AND 

post-treatment 

AND breast cancer 

Female 25 10 2  1 

Pubmed 2017-04-03 Breast cancer and 

after treatment 

OR post-

treatment AND 

qualitative  

Female 476 200 39  7 
 

Cinhal 2017-04-03 Breast cancer AND 

post treatment 

AND experience 

Peer Review  
Abctract  
Engelska  
Female  
2010-2017 
 

59 10 3  1 



 
 

Databas Datum Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

efter läst 
titeln 

Valda 
artiklar 

efter läst 
Abstract 

Inkluderade 
artiklar efter läst 

hela artikeln 

Pubmed  2017-04-09 Healtcare AND 

recognition AND 

breast cancer AND 

experiences  
 

Full text 12 2 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2: Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 

År  
Författare  
Land  

Titel  Syfte  Urval Metod Resultat  Kvalitet 

2016 

Cheng. H 

Sit. J  
Cheng K.  
Kina  
 

 

 
 

 

 

“Negative and 
positive life 
changes 
following 
treatment 
completion: 
chinese breast 
cancer survivors 
perspectives”  

Syftet är att 
undersöka 
negativa och 
positiva 
upplevelser av 
livet från 
kvinnor efter 
behandling vid 
bröstcancer i 
Kina.  

Urvalet är 29 kvinnor 
med bröstcancer som 
intervjuades. 
Urvalsgruppen var 
kvinnor med 
bröstcancer som 
överlevt cancer efter 
behandling. Kvinnorna 
var mellan 41-69 år 
gamla. Längden efter 
diagnos var från 6-180 
månader.  
 

Inklusionskriterie: 
Kvinnor som var över 
18 år. Genomgått 
cellgiftsbehandling 
och/eller 
strålbehandling. 
Avslutat behandling vid 
bröstcancer. Kan prata 
språket Mandarin.  

Kvalitativ studie med en 
kvantitativ ansats. Forskarna 
utförde både en 
tvärsnittsundersökning och 
semistrukturerade intervjuer. 
Syftet med tvärsnitts 
undersökningen var att undersöka 
livskvalitet och faktorer vid 
bröstcancer i Kina, forskarna ville 
ha ett underlag till intervjuerna.   
Syftet med intervjuer var 
undersöka kvinnors upplevelser 
av att överleva cancer efter 
behandling. Intervjuerna 
genomfördes i språket mandarin 
och varje intervju varade 50 min 

och spelades in. Datan 
analyserades genom en 
innehållsanalys. Intervjuerna 
utformades utifrån resultatet från 
tvärsnittsundersökning.  
Etiskt godkänd  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Två kategorier identifierades: 
Positiva- och negativa 
livsförändringar utifrån 
bröstcancerpatienters 
upplevelser. Exempel på negativa 
förändringar var rädslan att 
återinsjukna, upplevelser av 
symtom, dålig kroppsuppfattning, 
förändrad sexualitet och 
intimitet.  Exempel på positiva 
förändringar var: personlig 
utveckling, förbättrad relation 
med familj och nytt 
livsperspektiv.  

Medelhög 
 



 
 

År  
Författare  
Land  

Titel  Syfte  Urval Metod Resultat  Kvalitet 

2016  
Drageset. S 

Lindström. TC  
Underlid. K 

Norge 
 
 

 

“I just to move 
on: Women´s 
coping 
experiences and 
reflections 
following their 
first year after 
primary breast 
cancer surgery” 

Syftet med 
denna 
kvalitativa 
uppföljningsstud
ie är att 
beskriva 
kvinnors 
individuella 
erfarenheter i 
hantering och 
reflektioner 
under första 
året efter 
bröstcancerkirur
gi 

21 kvinnor hade 
deltagit i forskarnas 
tidigare studie och 
hade genomgått 
bröstcanceroperation 
vid Norges sjukhus och 
var nu inbjudna till 
återbesök 12 månader 
efter kirurgin. 10 av 
dessa kvinnor valde att 
delta i studien. 
Kvinnorna som deltog 
var mellan 48-68 år 
gamla.  

Kvalitativ studie och analyserades 
med en innehållsanalys. 
Forskarna utförde individuella 
semistrukturerade intervjuer på 
10 kvinnor som genomfördes med 
4 öppna frågor och följdfrågor. 
Varje intervju spelades in och 
varade mellan 54 och 100 
minuter. Intervjuerna är baserade 
på forskarnas tidigare studie.  
Etiskt godkänd.  

Forskarna identifierade teman 
utifrån analysen av resultatet. 
Dessa teman är: existentiell oro 
och finna mening, sätt att tänka 
och känslor om sjukdomen, vidta 
åtgärder, återvända till normalt 
liv. Det flesta av kvinnorna 
upplevde större självförtroende, 
mer medkännande och förstående 
mot andra, Relationer till familjen 
blev mer viktig. De beskrev också 
rädslan av återfall och 
osäkerheten om framtiden. 
Kvinnorna accepterade sin 
situation och beskrev att det ville 
återvända till ett normalt liv som 
möjligt.  
 
 

Hög  

2016 

Drageset, S.  
Lindström, TC.  

Giske, T.  
Underlid, K. 
Norge   
 
 

 

“Women’s 
experiences of 
social support 

during the first 
year following 
primary breast 
cancer surgury.” 

Syftet med 
studien är att 
beskriva 

kvinnors 
erfarenheter av 
socialt stöd 
under första 
åren efter 
kirurgi vid 
bröstcancer.  
 

21 kvinnor från 
forskarnas tidigare 
studie 

tillfrågades,  vara v 10 
kvinnor valde att delta i 
studien. Åldern på 
kvinnorna som deltog 
var mellan 46-68 år.  
Inklusionskriterierna 
var kvinnor som hade 
genomgått behandling 
vid bröstcancer.  

Kvalitativ uppföljningsstudie med 
semi-strukturerade intervjuer. 
Intervjuerna ägde rum på 

sjukhus. Varje intervju varade 54-
100 minuter och hade öppna 
frågor. Exempelvis: hur har du 
upplevt socialt stöd under detta 
år? Intervjuerna analyserades i 
tre steg: självförståelse, 
gemensam förståelse  under 
resultatet och teoretiskt förståelse 
under diskussion.  
Etiskt godkänd.  

Forskarna identifiera fyra teman: 
Dela erfarenheter, bli förstådd 
som en individ, kontinuitet samt 

information och förklaring. 
Kvinnorna ansåg att det var 
viktigt att dela erfarenheter med 
andra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hög  



 
 

År  
Författare  
Land  

Titel  Syfte  Urval Metod Resultat  Kvalitet 

2015  
Norberg, M 

Magnusson, E 

Egberg Thyme, 
K 

Åström, S 

Lindh, J 

Öster, I 

Sverige  
 

 

“Breast cancer 
survivorsship - 
intersecting 
gendered 
discourses in a 5 
year follow-up 
study.” 

Syftet med 
studien är 
att  undersöka 
kvinnors 
upplevelser av 
livet 5-7 år efter 
en bröstcancer- 

operation.  

42 kvinnor från 
forskarnas tidigare 
studien tillfrågades 
varav 37 kvinnor deltog 
i uppföljande 
studien.  Kvinnor som 
hade genomgått 
behandling vid 
bröstcancer.  Kvinnorna 
var mellan 44-75 år 
gamla.  
Fyra kvinnor tackade 
nej till att delta i 
studien och en hade 
dött.  

En uppföljande studie. Kvalitativ 
metod semistrukturerade 
intervjuer. Telefonintervjuer 
användes. Varje intervju varade 
25-40 minuter och spelades in.   
Etiskt godkänd.  

Forskarna presenterades i tre 
teman: kvinnliga överlevare, den 
goda kvinnan, individuellt ansvar. 
Under varje tema identifierades 
under- kategorier. Under 
kvinnliga överlevare fanns: 
Bröstcancer som en vändpunkt, 
oron inför ett återfall, bröstcancer 
som en liten stam jämfört med 
andra stammar, betydelse av 
socialt nätverk. Under den goda 
kvinnan fanns: Skillnader mellan 
kvinnors och mäns personlighet 
och ansvar, kvinnors roll i 
hemmet och i samhället och 
könsgränser. Under individuellt 
ansvar fanns: positivt tänkande 
och kunna vara fysiskt aktiva.  
 
 
 

Medelhög 

2015  

Tiedtke, C.  
Dierckx de 
Casterlé, B.  
De Rijk, A.  
Belgien 
 
 

 

 
 

“Workplace 

support after 
breast cancer 
treatment: 
Recognition of 
vulnerablility.” 

Syftet är att få 

en förståelse om 
hur kvinnor 
upplever att 
återgå till arbete 
efter en 
behandling vid 
bröstcancer och 
vilket stöd de 
fått av 
arbetsplatsen.  

22 kvinnor tillfrågades 

och 8 återgick inte till 
arbetet varav 14 
kvinnor deltog i 
studien. Kvinnorna var 
mellan åldrarna 42-55 
år.  
 

Inklusionskriterier: 
Genomgått behandling 
vid bröstcancer, 
kvinnor som har 
erfarenheter av att 
återgått till sitt tidigare 
arbete.  

Kvalitativ studie och 

datainsamlingen utfördes med 
djupa intervjuer. Varje intervju 
spelades in Analysen baserades 
på en teori och hade två steg i 
analysprocessen. Första steget 
var en förberedelse av kodning 
med papper och penna och andra 
steget var användes kodning i ett 
dataprogram.  
Etiskt godkänd.  
 
 
 
 
 
 

Forskarna identifierade teman 

utifrån intervjuerna. Dessa teman 
är: Erfarenhet av sårbarhet, 
Känslan av att kunna arbete samt 
behov av stöd från arbetsplatsen. 
Det resulterade i att erfarenheter 
av sårbarhet har färgat 
kvinnornas erfarenheter av stöd 
från arbetsplatsen.  

Hög  



 
 

År  
Författare  
Land  

Titel  Syfte  Urval Metod Resultat  Kvalitet 

2012 

Tiedtke. C 

De Rijk. A 

Donceel. P 

Chrsitiaens. MR  
De Casterlé. BD 

Belgien 
 

 
 

 

 
 

 

“Survived but 
feeling 
vulnerable and 
insecure: a 
qualitative study 
of the mental 
preparation for 
RTW after 
breast cancer 
treatment 

Syftet är att 
fokusera på 
övervägande om 
att återgå till 
arbetet efter 
bröstcancer av 
patienter som 
genomgått 
operation år 
2006.  

22 kvinnor av de 
anställda (N=65) 
intervjuades. Kvinnor 
som hade genomgått 
bröstcanceroperation 
2006. Alla kvinnor hade 
genomgått 
cellgiftbehandling 
och/eller 
strålbehandling efter 
mastektomi eller 
bröstkirurgi. Vilket var 
en genomsnittlig tid 
på  30 månader efter 
kirurgi.  

Kvalitativ studie genom intervjuer 
och har en djupgående analys. 
Intervjuerna utfördes i kvinnornas 
hem. Varje  intervju varade ca 70 
minuter och använde sig av 
öppna frågor där kvinnor fick 
beskriva deras upplevelser av att 
återgå till arbete efter 
behandling.   
Etiskt godkänd.  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Fyra ämnen identifierades utifrån 
forskarnas analys. Kvinnor vill 
lämna den sjuka rollen och 
önskan av att återgå till arbetet. 
Funderingar om det är värt att 
återgå till arbete. Reflektion om 
deras egna förmåga att klara av 
ett arbete. kvinnorna är oroliga 
av att bli inte bli accepterade på 
arbetsplatsen.  

Hög  

2011 

Salander P,  
Lilliehorn S,  
Hamberg K,  
Kero A, 
Sverige 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

“The impact of 
breast cancer on 
living an 
everyday life 
4.5-5 years 
post-diagnosis - 
a qualitative 
prospective 
study of 39 
women”  

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
kvinnors liv och 
värderingar 
under och efter 
strålbehandling 
jämfört med 
livet före 
cancer.  
För att 
identifiera  förä
ndringar i 
kvinnors 
vardagliga liv 
och hur de 
anpassar sig. 

Under 2005 utfördes 
intervjuer med 39 
kvinnor 

från slutskedet av 
strålbehandling.  Uppföl
jande intervjuer med 
35 av 39 kvinnor 
skedde under 
kommande 4,5-5 år 
efter diagnos. 
 

Kvalitativ studie. Intervjuerna 
under slutet av behandling 
genomfördes enskilt med varje 
kvinna och den första författaren. 
Uppföljande intervjuer skedde via 
telefon. Kvinnornas reflektioner 
analyserades och kondenserades 
för att få ut det mest väsentliga 
ur varje persons berättelse. Detta 
kategoriserades sedan utifrån 
kvalitativ grundad teori. 
“Grounded Theory” 

Etiskt godkänd.  
 
 
 
 
 
 

Studiens resultat kunde delas in i 
fyra kategorier: kvinnor med ett 
positivt förhållningssätt och god 
förmåga att hantera sjukdomen. 
Kvinnor som kunde gå vidare från 
sjukdom och behandling utan 
större påverkan på livet. Kvinnor 
som upplevde både positiva och 
negativa följder av cancern, som 
bla. förbättrade relationer och 
besvärliga biverkningar. Till sist, 
kvinnor som hade dominerande 
biverkningar från sjukdomen som 
påverkade deras förmåga att leva 
ett normalt liv. 

Hög 



 
 

År  
Författare  
Land  

Titel  Syfte  Urval Metod Resultat  Kvalitet 

2010 

Gisele da Silva. 
Manoel Antônio 
dos Santos. 
Brasilien 
 
 

“Stressors in 
breast cancer 
post-treatment: 
a qualitative 
approach” 

Syftet med 
denna studie var 
att undersöka 
eventuella 
stressfaktorer i 
livet hos kvinnor 
som överlevt 
bröstcancer. 

Deltagarna i studien 
bestod av 16 kvinnor 
mellan 35 och 75 år. 
Inklusionskriterie: 
Genomgången 
bröstcancerbehandling 
som mastektomi, 
strålning och/eller 
cytostatika. Och att 
befinna sig inom 
tidsramen 1-5 år efter 
diagnos. 

Kvalitativ studie med 
tvärsnittsdesign. 
Semistrukturerade, individuella 
intervjuer utfördes på klinik eller i 
deltagarnas hem. Intervjuernas 
frågor handlade om upplevd 
stress efter avslutad behandling. 
Etiskt godkänd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultatet av studien visar att 
stress relaterad till bröstcancer 
påverkar kvinnorna i  olika 
livssituationer. Fyra huvudgrupper 
identifierades: förändrar 
kroppsbild, sjukdomens påverkan 
på sinnet, sjukdomens påverkan 
på nära relationer och påverkan 
på att börja arbeta igen. 

Hög 

2010 

Mary Rosedale, 
Mei R. Fu. 

USA 
 
 

 

 

“Confronting the 
unexpected: 
temporal, 

situational, and 
attributive 
dimensions of 
distressing 
symptom 
experience for 
breast cancer 
survivors” 

Studiens syfte 
är att beskriva 
kvinnors 

oväntade 
upplevelser och 
symtom efter 
bröstcancerbeha
ndling. 

Deltagarna 
rekryterades från ett 
cancer nätverk i USA. 

13 kvinnor mellan 33-
74 år deltog, samtliga 
avslutat 
bröstcancerbehandling 
för 1-18 år sedan. 

Kvalitativ och deskriptiv studie. 
Intervjuer genomförda med fokus 
på aspekterna: cancerrelaterad 

ångest, biverkningar och 
oväntade upplevelser. 
Intervjuerna genomfördes i 
miljöer valda av deltagarna. En 
sk. konstant, jämförande metod 
utifrån grundad teori användes 
för att analysera datan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiens resultat delas in i fyra 
teman: att leva med kvarvarande 
symtom, att konfrontera 

oväntade symtom, förändrad 
självbild och att blir betraktad 
som en överlevare, trots att 
sjukdomen fortfarande känns 
närvarande. 

Medelhög 



 
 

År  
Författare  
Land  

Titel  Syfte  Urval Metod Resultat  Kvalitet 

2008 

Oxlad, M.  
Wade, TD.  
Hallsworth, L.  
Koszwara, B.  
Australien  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

“I’m living with 
a chronic illnes, 
not.. dying with 
cancer:a 
qualitative study 
of austalian 
women’s self 
identified 
concerns and 
needs following 
primary 
treatment for 
breast  cancer”  

Syftet med 
studien är 
identifiera 
bekymmer och 
behov hos 
australiensiska 
kvinnor som 
slutfört 
behandling vid 
bröstcancer.  

10 kvinnor mellan 
åldern 36-68 år deltog i 
studien alla var 
självvalda. Period från 
diagnos var mellan 7 
månader till 4 år och 3 
månader.  
 

Inklusionskriterier: 
Kvinnor som nyligen 
avslutat behandling vid 
bröstcancer. Äldre än 
18 år & kan flytande 
engelska.   

Kvalitativ studie med hjälp av 
fokusgrupper. Det användes 10 
öppna frågor som diskuterades 
inom deltagarna i varje 
fokusgrupp. Syftet med 
fokusgrupper var att deltagarna 
fick använda sina egna 
referensramar och identifiera de 
ämnen som är viktigt för dom 
efter behandling. Varje grupp 
varade ca 90 min och spelades in 
vid en ljudinspelare.   
Etiskt godkänd.  

Deltagarna berättade att det var 
oroliga för framtiden vid 
slutförandet av behandling. 
Forskarna identifierade 5 teman: 
Fysiska problem av behandling, 
intimitetsproblem, rädsla för 
återfall, identifiera fördelar och 
acceptans av sjukdom samt 
optimism och pessimism om 
framtiden. Kvinnorna diskuterade 
också metoder för att ta itu med 
problem efter behandling som 
presenterades.  

Medelhög 

2008  
Larsson, IL. 
Jönsson, C.  
Olsson, AC.  
Gard, G.  
Johansson, K 

Svergie 
 

 

 
 

 

 

“Women’s 
experience of 
physical activity 
following breast 
cancer 
treatment” 

Syftet med 
studien är att 
beskriva  kvinno
r erfarenheter 
av fysiskt 
aktivitet efter 
kirurgi vid 
bröstcancer.  

12 kvinnor som 
genomgått behandling 
vid bröstcancer deltog i 
studien. Åldern på 
kvinnorna som deltog 
var mellan 31-65 år 
gamla och tiden efter 
kirurgi var mellan 6-24 
månader. 2 av 
kvinnorna hade ett 
utländskt härkomst och 
hade goda kunskaper 
av det svenska språket.  

Kvalitativ studie med en 
fenomenografisk metod. 
Semistrukturerade intervjuer 
användes. Intervjuerna 
genomfördes under en period av 
tre veckor. Varje intervju varade 
mellan 25-40 min och spelades 
in.  åtta av intervjuerna 
genomfördes i kvinnornas hem 
och resten av kvinnorna på 
sjukhuset i Lund. Intervjuerna 
analyserades av forskarna utifrån 
sju steg.  
Etiskt godkänd.  
 

 

 
 

Det visade sig att kvinnor som 
genomgått behandling vid 
bröstcancer har hög motivation 
för fysiskt aktivitet efter 
behandling. Fyra kategorier 
identifierades. Instruktion och 
behov av stöd, kontroll av 
situationen med nya strategier, 
önskan av att vara normal och 
förbjudna begränsningar, 
svårigheter av att återgå till livet 
och rädslan av negativa 
biverkningar.  
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“Breast cancer 
survivors: 
information and 
support after 
treatment” 

Studiens syfte 
är att beskriva 
kvinnors behov 
av information 
och stöd efter 
avslutad 
bröstcancerbeha
ndling. 

24 kvinnor vid två olika 
cancer-center 
tillfrågades, varav 20 
kvinnor valde att delta i 
studien. 
Inklusionskriterier var: 
att diagnos skett i ett 
tidigt skede av 
sjukdomen, 
engelskspråkiga, 
avslutad primär och 
förebyggande 
behandling samt ha full 
förmåga till att ge 
samtycke till studien. 
Perioden efter 
behandling varierade 
mellan 7-60 månader.  

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer 
användes för att ta reda på 
kvinnors olika behov efter 
bröstcancerbehandling. 
Intervjuerna skedde via fysiskt 
möte och telefon. 25-75 
min/intervju. Frågorna fokuserade 
på fysiska och känslomässiga 
symtom vid 3, 6 och 12 månader 
efter avslutad behandling. 
Studien var en del av ett större 
projekt som genomfördes för att 
utveckla och anpassa stöd, samt 
att främja egenvård i 
efterbehandlingen.  
Etiskt godkänd. 

Resultatet av studien visar att 
kvinnor som avslutad 
bröstcancerbehandling fortsätter 
att uppleva fysiska och psykiska 
besvär. Och att de har ett behov 
av stöd och information under 
efterbehandlingen. Studien 
betonar vikten av att tillgodose 
kvinnor med det stöd de behöver 
för att klara av övergången från 
avslutad behandling till ett 
normalt liv.  
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