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Abstrakt  

 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste typen av cancer hos kvinnor och med hjälp 

av mammografi screeningar kan cancern hittas i ett tidigt skede. En annan anledning 

till att söka sjukvård är om kvinnorna känner något ovanligt i bröstet. För att 

diagnostisera bröstcancer används diagnostikmetoden trippeldiagnostik som består 

av mammografi och ultraljud med eventuell biopsi. Under kvinnans gång, från att 

misstänka bröstcancer, genom undersökningarna till och med de får sin diagnos 

uppkommer olika känslor. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa 

kvinnors upplevelser i samband med trippeldiagnostiken vid misstänkt bröstcancer. 

Metod: Åtta vetenskapliga artiklar hittades via databassökningar inom CINAHL och 

Scopus, samt manuella sökningar. Dessa artiklar granskades och analyserades för att 

besvara syftet. Resultat: Utifrån analyser av de åtta artiklar redovisas med tre 

kategorier och sex underkategorier. Kategorierna var ”Kommunikationen vid 

undersökningstillfället”, ”Upplevelser av undersökningarna” och ”Väntan på 

besked”. Konklusion: Att misstänka bröstcancer upplevdes skrämmande, 

oroväckande och ångestfylld. Känslorna följer kvinnorna hela vägen till och med de 

får sin diagnos. Med hjälp av litteraturstudien ”Den värsta tiden i mitt liv…” kan 

röntgensjuksköterskor få en inblick i hur kvinnor upplever de olika momenten inför 

sin diagnos och kan därmed informera, bemöta och undersöka kvinnorna på ett 

respektfullt och professionellt sätt. 
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Abstract  

 

Background: Breast cancer is one of the most common cancer diseases for women. 

With the help of regular participation of mammography screening there is a high rate 

of finding breast cancer in an early state. Another way to find breast cancer is when 

women feel something abnormal in their breast, for example a lump. To diagnose 

breast cancer you use examinations such as mammography and ultrasound with 

possible biopsy sample, these examinations are called triple diagnosis. Through the 

experience of suspecting breast cancer, during the breast examinations until the 

moment women get their diagnosis different feelings arise. Aim: The aim of this 

literature study was to elucidate women‘s lived experience during the triple diagnosis 

of suspected breast cancer disease. Method: Eight scientific articles were found 

through database searching on the databases CINAHL and Scopus. Manual search 

were also made. The search and analyzing were made to fulfill the purpose of this 

literature study. Results: The eight analyzed articles were summed up to three 

categories and six subcategories. These categories were “Communication at the time 

of the examination”, “Examination-experience” and “In the process of waiting for 

results”. Conclusions: Women who suspect having breast cancer experienced the 

feelings of fear, worry and anxiety throughout the whole process until diagnosis. The 

literature study “The worst time of my life…” gives X-ray nurses an insight of 

women‘s lived experiences of the examinations through their time of suspected breast 

cancer. With this insight x-ray nurses learn to inform, examine and meet their 

patients professionally and with respect.  
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Bakgrund  

Bröstcancer 

Bröstcancer är den mest förekommande formen av cancer hos kvinnor, 8 382 kvinnor 

gavs besked om att de hade drabbats av bröstcancer år 2011, där den genomsnittliga 

åldern för kvinnor som får bröstcancer är 60 år (Socialstyrelsen 2013). 

Omständigheter som kan ha haft inverkan på att insjukna i bröstcancer kan vara; 

kvinnans ålder, vikt, kostvanor, hormonbehandlingar, genmutationer, tidigare 

bröstsjukdom, radioaktiv strålning i anamnes med mera (Vitak & Svane 2008, 391; 

Ericson & Ericson 2008, 670; Nystrand 2012). Förutom i fall där patienten har varit 

utsatt för radioaktiv strålning eller de som har en genmutation, så är dessa 

omständigheter inte klarlagda i hur induktion av de olika bröstcancerformerna 

uppstår (Vitak & Svane 2008, 391). 

 

Socialstyrelsen (2013) rekommenderar att kvinnor mellan 40 år till 74 år bör 

genomgå mammografiscreening, vilket erbjuds av Sveriges alla landsting. Kallelserna 

skickas ut med inbjudan till screening var 18-24:e månad, då forskning har visat att 

regelbundna mammografiscreeningar minskar mortaliteten med 16-25 % 

(Socialstyrelsen 2013). Efter en mammografiscreening får patienter ett så kallat 

friskbrev hemskickat och blir då kallad som vanligt till nästa mammografiscreening 

inom 18-24 månader (Socialstyrelsen 2013; Dodendorf et al. 2004). Dock kan 

patienten istället för ett friskbrev få ett återkallningsbrev där patienten blir meddelad 

om att screeningsbilderna behöver kompletteras och därmed får patienten komma till 

mammografienheten för att göra en så kallad trippeldiagnostik (Dodendorf et al. 

2004). 

 

När patienter söker vård av olika orsaker för sina besvär är det en läkare som 

bedömer patientens symtom genom patientens sjukdomshistoria och palpation, 

därefter rekommenderar läkaren trippeldiagnostik vilket består av 

bröstundersökningar som mammografi, ultraljud (Nystrand 2012) och eventuell 

biopsi (Vitak & Svane 2008, 404). Den vanligaste orsaken till att kvinnor söker vård 
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är att de känner eller ser en förändring i eller utanpå bröstet, en sådan förändring kan 

vara hudförändringar, kännbara knölar eller hudindragningar (Nystrand 2012).  

Trippeldiagnostik 

Trippeldiagnostik är en sammanställning av den kliniska undersökningen, 

radiologiska fynd som mammografi, ultraljud och cellprover av bröstet eller 

brösten(Ericson & Ericson 2008, 670; Vitak & Svane 2008, 383 – 384). När bröstet 

är tät och körtelrikt är ultraljud ett bra tillägg till mammografiundersökningen. 

Tumörer under en cm kan upptäckas, men är bröstet fettrikt är dessa mindre tumörer 

besvärligare att finna och mammografi är då det tillvägagångssätt som fungerar bäst. 

Ultraljudet nyttjas även vid kännbara och de ej kännbara förändringarna. Det är en 

enkel metod för patienten men kräver radiolog och används inte vid 

mammografiscreening (Vitak & Svane 2008, 383-384). Biopsier med nål ingår i 

trippeldiagnostiken för att få en morfologisk diagnos och då på kännbara knölar. Om 

det inte gått att få bra med material för diagnostik, exempelvis att det varit för lite 

material som tagits görs biopsin om. Nålbiopsi utförs under vägledning av ultraljud 

och av radiolog med eventuellt en röntgensjuksköterska som assisterar (Vitak & 

Svane 2008, 404). 

 

Vitak och Svane (2008, 383) skriver att mammografi undersökningar där avsikten 

var att ta reda på vad som gav upphov till patientens symtom av bröstet eller brösten 

för att kunna ställa en diagnos. Mammografiscreening har visat sig vara en tillförlitlig 

undersökningsmetod då undersökningen minskar antalet avlidna i bröstcancer. Detta 

genom att upptäcka tumörer i ett tidigt skede. Mammografiscreening går ut på att ta 

två projektioner, men en ytterligare projektion tas vid återkallning av patienter (Vitak 

& Svane 2008, 401). 

 

Känslor vid misstanke om cancer 

Under delar av människans liv uppkommer känslor av oro och ångest på grund av 

olika oförutsedda situationer, det är dock vanligt att känslorna kommer tillsammans. 

Exempel på en situation där oro och ångest kan förekomma är en förändring som 

sker i människans livssituation, som en dödlig sjukdom där människan tappar 
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kontroll över sitt liv (Skärsäter 2009, 714). En sådan förändring kan vara en sjukdom 

eller misstanke till allvarlig sjukdom där även rädsla om sitt liv och flyktkänslor 

uppkommer (Skärsäter 2009, 714-715; Nystrand 2012). En sådan misstanke till 

sjukdom kan vara cancer, i detta fall bröstcancer (Nystrand 2012). Lindqvist och 

Rasmussen (2009, 797-798) beskriver att en cancersjukdom betyder olika för olika 

personer, dock är det vanligast att känna rädsla då det kopplas till smärta och döden. 

Det är vanligt att patienter antingen förnekar att de är sjuka eller så vill de så fort som 

möjligt acceptera situationen för att antingen försöka kämpa emot sjukdomen eller 

acceptera sitt slutskede, döden (Jakobsson, Angersson & Öhlén 2009, 336-337). 

 

Brocken et al. (2011) beskrev i sin systematiska litteraturöversikt att patienter som 

misstänker en cancer oftast bygger upp sin ångest och rädsla genom att vänta med att 

söka vård eller om det kommer plötsligt. Ångesten kan även förvärras under 

vårdvistelsen men även under tiden de väntar på att de diagnostiska testerna 

analyseras för att patienten ska få sin diagnos. Montgomery och MCcrone (2010) tar 

upp liknande fall i sin litteraturstudie med en vinkel på patienter med misstanke om 

bröstcancer. Där stress och ångest var vanligt bland patienter som misstänkte att de 

hade bröstcancer. 

 

Vid undersökningstillfällen kommer flera oroliga, rädda och stressiga kvinnor och då 

är det viktigt att vårdpersonal ska kunna bemöta kvinnor utifrån deras behov av 

omvårdnad, information och tröst (Andersson 2007, 114, 121). För att vårdpersonal, 

som i detta fall röntgensjuksköterskor ska kunna bemöta, anpassa undersökningar 

och information efter kvinnors behov och olika uppfattningar behövs en djupare 

förståelse om hur kvinnor upplever sig i samband med trippeldiagnostik vid 

misstanke om bröstcancer. 

 

Syfte 

Belysa kvinnors upplevelser i samband med trippeldiagnostik av misstänkt 

bröstcancer. 
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Metod  

Sökmetoder  

Artiklar har använts för att besvara syftet. Dessa artiklar hittades via 

databassökningar i databaserna CINAHL, PubMed och Scopus. Sökord som 

―Mammography‖, ‖Ultrasound‖, ‖Biopsy‖, ‖Triple diagnose‖ ―Breast cancer‖, 

―Patient‖, ―Women‖, ―Experience‖, ‖Emotional‖ och ―Qualitative‖ användes för att 

hitta studier som besvarade syftet. Artiklar hittades även via manuell sökning, då 

genom artiklars referenser som ursprungligen hittades via databassökning. 

Sökningarna begränsades genom att artiklarna skulle ha publicerats de senaste 15 

åren (1999 - 2014). 

 

Till en början var det tänkt att artiklarna skulle vara publicerade de senaste 10 åren, 

dock ökades årtalen med ytterligare fem år till 15 år för att få en bredare uppfattning 

av forskningsresultat. En inklusionskriterie var att kvinnor i alla åldrar användes för 

att både yngre och äldre kvinnor än den rekommenderade screening åldern 40 – 74år 

kan känna något i sina bröst. Därmed användes ingen åldersbegränsning, då oavsett 

ålder i dessa fall går genom undersökningar som ingår inom trippeldiagnostiken.  

 

Urval  

Artikelsökningen genomfördes på olika databaser där sökord kombineras med 

begränsningar för att hitta relevanta artiklar för syftet. Alla träffars titlar lästes och 

valdes ut utifrån titelns relevans för syftet, detta redovisas som Urval 1 (Se Tabell 1, 

Bilaga 1). Urval 2 är de valda artiklarna som valdes ut efter att ha läst de valda 

titlarnas abstrakt och Urval 3 redovisas som antal valda artiklar efter en 

helhetsläsning. Ytterligare sökningar gjordes, dock redovisas bara de inkluderade 

artiklarna i litteraturstudien i Tabell 1 (Se Bilaga 1). Sex artiklar valdes och användes i 

litteraturstudiens resultat. Manuella sökningar gjordes genom att läsa artiklars 

referenslistor och då valdes två studier genom manuella sökningar. Sammanlagt åtta 

artiklar valdes ut för att besvara syftet. Inklusionskriterierna var att artiklarna 

innehöll en kvalitativ metod och var ―Peer reviewed‖ för att inneha en vetenskaplig 
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grund och forskningen ska ha varit gjord de senaste 15 åren. 

 

Kvalitetsgranskningen skedde utifrån kvalitativa forskningsmetoder, där 

kvalitetsbedömningen är baserad på Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011, 175-176) 

bedömning av kvalitativa forskningsmetoder, men även Forsberg och Wengströms 

(2013, 157-158, 206-210) checklista för artiklar med kvalitativt innehåll. De 

inkluderade artiklarna kvalitetgraderades och fick kvalitetgraden låg, medel eller hög 

kvalitet (Se Bilaga 2) 

 

Analys  

Artiklarna analyserades och sammanställdes utifrån en kvalitativ metasyntes metod. 

Med hjälp av metoden sammanställdes artiklarna med fokus på att ha kommit på 

slutsatser och tolkningar av de inkluderade studiernas resultat utifrån att ha bestämt 

enigheter, förklarade slutsatser och identifierade olika mönster av erfarenheter. Detta 

för att uppkomma en högre kunskapsbildning inom det undersökta ämnet (Forsberg 

& Wengström 2013, 156-157). 

 

De inkluderade artiklarna granskades kritiskt där författaren tog hjälp av Forsberg 

och Wengströms (2013, 166) analysmetod av kvalitativa forskningsmetoder. 

Författaren läste igenom studierna upprepade gånger och antecknade ner 

uppfattningar av fynd och oklarheter, under de upprepade granskningarna av de 

inkluderade vetenskapliga artiklarna sammanställdes anteckningarna till 

ensammanställning. Sammanställningen består av en sammanfattande granskning av 

artiklarna (Se Bilaga 3, Tabell 2) som består av kortfattad information av de enskilda 

artiklarnas syfte, deltagare med eventuella bortfall, metod, om artikelns studie är 

etiskt godkänd etcetera och författarens kvalitetsgradering. Där skrevs även ner de 

inkluderade artiklarnas resultat som redovisades med hjälp av olika teman eller 

kategorier. Med hjälp av dessa kategorier och/eller teman kunde författaren hitta och 

anteckna likheter och skillnader i innehållet mellan de olika artiklarna. Därefter 

sorterades de olika resultaten till ett par koder som speglade innehållet som sedan 

gjordes om till passande kategorier med underkategorier för att redovisa 

litteraturstudiens resultat. 
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Forskningsetik  

Polit och Tatano Beck (2013, 80, 84, 86) tar upp att all forskning som inkluderar 

människor ska ha varit etiskt resonerade och att alla som deltar i studien ska ha haft 

möjlighet att själv bestämma om de velat lämna studien eller vägrat delta under vissa 

moment, detta ska dokumenterats och diskuterats i studierna. I de inkluderade 

artiklarna frågades kvinnor om deras upplevelser i samband med trippeldiagnostik 

vid misstänkt bröstcancer och där användes intervjuer eller anonyma inspelningar. 

Då detta är ett känsligt ämne är det viktigt att kvinnorna i studierna har varit väl 

informerade om vad intervjuerna innehöll och att de redovisades anonymt. Därmed 

skulle studierna helst ha genomgått etisk granskning, ha ett etiskt tillstånd och ett 

etiskt resonemang. Detta skulle ha redovisats i artikeln och/eller skulle vara ett krav 

av tidskriften där artikeln var publicerad.  

 

Om det förekom att någon artikel inte innehöll ett etiskt resonemang eller om 

tidskriften inte har ett krav på att studien ska vara etiskt godkänt kunde detta kriterie 

uteslutas om författaren ansåg att studien har ett tillförlitligt resultat. Därefter 

diskuterar författaren kring sitt egna etiska resonemang angående den inkluderade 

studien.  
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Resultat  

Resultatet innehåller åtta vetenskapliga artiklar av kvalitativt innehåll som 

analyserats. I tabell 3 nedan redovisas en översikt av tre kategorier och sex 

underkategorier som ingår i resultatet.  

 

Tabell 3 – Översikt av kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Kommunikationen vid 
undersökningstillfället 

Tydlig information lugnar 

Bristande information och bemötande 

skrämmer 

Upplevelser av 
undersökningarna 

Obehag och smärta 

Känna sig blottad 

Väntan på besked 

En oviss och orolig väntan 

Att få veta 

 

 

Kommunikationen vid undersökningstillfället 

Tydlig information lugnar 

I studiernas intervjuer beskrev kvinnor sina upplevelser av sin vistelse hos 

sjukvården för att genomgå de bröstundersökningar som ingår i trippeldiagnostiken. 

På sjukhuset fick de information både innan undersökningen började, men även 

under undersökningens gång (Thorne et al. 2009; Solbjør et al. 2011; Engelman, 

Cizik & Ellerback 2008; Bolejko et al. 2013; Davey & Butow 2006). Med hjälp av 

sjukvårdens information, utstrålat lugn och trygghet från vårdgivarna kände kvinnor 

att deras oro och ångest minskades i och med deras vårdgivare gav patienterna den 
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tid de behövde. Med de tidigare nämnda förutsättningarna upplevde kvinnorna att de 

kunde bearbeta informationen och lugna ner sig innan undersökningarna påbörjades 

och genom hela undersökningens gång (Thorne et al. 2009; Engelman, Cizik & 

Ellerbeck 2008; Davey & Butow 2006). 

 

Kvinnor berättade om liknande känslor under sin undersökning då vårdgivaren som 

hade hand om undersökningen förklarade väl för kvinnorna vad som skulle hända, 

hur det kunde kännas och vad kvinnorna skulle göra för att det skulle gå så smärtfritt 

som möjligt (Dawey & Butow 2006; Engelman, Cizik & Ellerbeck 2008). Kvinnor 

beskrev hur den välformulerade informationen lugna dem och minskade deras 

ångest, men även beroende på vårdgivarens val av ord, ton i rösten och att de gav 

dem den tid de behövde (Engelman, Cizik & Ellerback 2008; Dawey & Butow 2006).    

 

Sju av åtta artiklar innehöll intervjuer med kvinnor som hade något att säga om hur 

viktig informationen i samband med undersökningen var för dem, informationen 

kunde antingen lugna ner dem eller göra dem rädda och oroliga (Mathers, McKenzie 

& Robertson 2013; Davey & Butow 2006; Bolejko et al. 2013; Engelman, Civik & 

Ellerbeck 2008; Solbjør et al. 2011; Lown et al. 2009; Thorne et al. 1999). Det som 

ansågs vara negativt, alltså det kvinnorna saknade under den tiden information gavs 

(Mathers, McKenzie & Robertson 2013; Davey & Butow 2006; Engelman, Cizik & 

Ellerbeck 2008; Thorne et al. 1999) var det de andra kvinnorna upplevde positivt.  

Kvinnorna som upplevde det positivt berättade att när de fick bra information och 

den tid de behövde innan och under undersökningarna kände dem sig säkrare och 

kunde lita på personalen som tog hand om dem under undersökningens gång 

(Thorne et al. 1999; Solbjør et al. 2011; Engelman, Cizik & Ellerbeck 2008; Davey & 

Butow 2006; Mathers, McKenzie & Robertson 2013). 

 

Bristande information och bemötande skrämmer 

Kvinnor som intervjuades berättade att de inte var nöjda med det bemötande och 

information de fick under sin vistelse (Engelman, Cizik & Ellerbeck 2008; Mathers, 

McKenzie & Robertson 2013; Davey & Butow 2006; Thorne et al. 1999). Kvinnor i 

Thorne et als. (1999) och Engelman, Cizik och Ellerbeck (2008) beskrev att de kände 

att deras vårdgivare inte var intresserad av att kommunicera med dem utan att de 
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bara tänkte på att göra sitt jobb, i detta fall den fysiska undersökningen. Detta 

resulterade med att kvinnorna blev mer stressade och oroliga. 

 

Mathers, McKenzie och Robertson (2013) fann i sin studie att de flesta kvinnorna inte 

kommer ihåg någon information som gavs under sina röntgenundersökningar och de 

beskrev att den information som gavs var skrämmande, komplicerad eller konstigt 

och svårt detaljerat. Kvinnor beskrev i intervjuerna att den information de fick var 

förvirrande och skrämmande på grund av vårdgivarens val av språk och ord 

(Mathers, McKenzie & Robertson 2013; Davey & Butow 2006).  

 

Vid ultraljudsundersökningarna blev kvinnorna framförallt oroliga när radiologen 

börjar anteckna eller rita på ultraljudsapparaten, men även när kvinnorna tittar på 

apparaten och tror sig se något (Lown et al. 2009; Davey & Butow 2006). De flesta 

kvinnorna som frågade radiologen om de hade hittat något under undersökningens 

gång fick inte ett klart svar, blev ignorerade eller så undvek radiologen frågan genom 

att prata om annat, vilket ledde till ökad oro hos kvinnorna (Davey & Butow 2006; 

Lown et al. 2009). 

 

Under mammografiundersökningar berättade kvinnor att det de upplevde dåligt från 

röntgensjuksköterskans del var när de inte pratade med dem, när de upplevde att de 

inte fick någon information eller att de försökte skynda på dem. Detta upplevdes 

oacceptabelt och respektlöst vilket gjorde att de inte kände sig säkra, blev skrämda, 

fick ökad ångest och blev oroliga över vad som skulle hända här näst (Engelman, 

Cizik & Ellerbeck 2008; Lown et al. 2009; Davey & Butow 2006). 

 

 

Upplevelser av undersökningarna 

Obehag och smärta 

I de inkluderade studierna framkommer det olika känslor i samband med kvinnornas 

mammografiundersökning. De flesta kände sig stressade och oroliga inför 

undersökningen som förvärrades under undersökningens gång då de inte fick något 

svar om hur bilderna såg ut (Mathers et al. 2013; Davey & Butow 2006; Engelman, 

Cizik & Ellerbeck 2008). Andra känslor som uppkom under 
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mammografiundersökningen var smärta, obehag och rädsla (Engelman, Cizik & 

Ellerbeck 2008; Lown et al. 2009; Mathers, McKenzie & Robertson 2013; Thorne et 

al. 1999).  

 

En av de orsakerna som skapade störst oro bland kvinnorna var när de behövde 

genomgå flera mammografiundersökningar då de ville ha fler bilder eller 

kompletterande bilder (Lown et al. 2009; Davey & Butow 2006; Mathers, McKenzie 

& Robertson 2013). 

 

Liknande upplevelser berättades av kvinnor där de behövde ta om sina 

mammografibilder. Vissa blev oroliga när fler personer kom in i 

undersökningsrummet och försökte få till bättre bilder vilket gjorde dem oroliga då 

det tog lång tid. Det som gjorde kvinnorna mer orolig, fick mer ångest och 

skrämmande var att de inte fick veta varför de var tvungna att ta om bilderna. En 

annan orsak till ökad oro och ångest var att vänta i väntrummet för att få veta om de 

är nöjda med bilderna och vad det innebär (Davey & Butow 2006; Lown et al. 2009; 

Mathers, McKenzie & Robertson 2013).  

 

Det fanns kvinnor som inte kände obehag eller smärta då de genomförde 

undersökningen. Andledning till detta för att de kände sig avslappnade och litade på 

personalen som tog mammografibilderna (Mathers, McKenzie & Robertson 2013; 

Engelman, Cizik & Ellerbeck 2008). 

 

I samband med ultraljudsledda biopsier berättade kvinnor att de oftast kände sig 

oförberedda, men oroliga och rädda när radiologen började prata om att göra en 

biopsi på det dem har hittat under ultraljudsundersökningen (O‘Mahony 2001; 

Mathers, McKenzie & Robertson 2013; Lown et al. 2009; Thorne et al. 1999). Kvinnor 

i Mathers, McKenzie och Robertsons (2013) studie berättade att biopsin var otäck och 

att de kände hur nålen fördes omkring i bröstet på dem, men det gjorde aldrig ont det 

var bara obehagligt. Andra kvinnor tyckte även att det var obehagligt, dock kändes 

det inte skrämmande då den assisterade röntgensjuksköterskan fanns där för dem 

och det lugnade dem (Mathers, McKenzie & Robertson 2013). 

 

Flera kvinnor berättade om liknande upplevelser av sina biopsier där de kände att de 
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inte vågade titta eller fly därifrån. De sade att det var obehagligt för dem kunde känna 

hur de förde runt nålen i bröstet på dem och att det kändes brutalt när de försökte få 

upp så många celler som möjligt (Mathers, McKenzie & Robertson 2013; O‘Mahony 

2001; Thorne et al. 1999). Andra kvinnor berättade att de var livrädda under 

undersökningen (Thorne et al. 1999). 

 

Känna sig blottad 

Många kvinnor kände sig blottad under sina undersökningar i samband med 

trippeldiagnostiken, i de allra flesta fall vid mammografiundersökningen (Thorne et 

al. 1999; Mathers, McKenzie & Robertson 2013;Davey & Butow 2006). 

 

Kvinnor förklarade hur obehagligt det kändes att klä på och av sig upprepade gånger 

under sina undersökningar. De kände sig blottade då de upplevde att när 

röntgensjuksköterskorna bad dem att bara ta av sig på överkroppen så upplevde 

kvinnorna det som att deras kroppar var opersonliga och därmed kände de sig 

blottade och inte respekterade (Thorne et al. 1999; Mathers, McKenzie & Robertson 

2013). I tre av de inkluderade studierna förekommer det kvinnor som beskriver 

liknande upplevelser av sina undersökningar. Kvinnor tänkte ofta på hur många som 

har sett deras bröst under sina undersökningar, de tyckte att det kändes obehagligt 

när vårdgivarna tryckte, kände och klämde dem. Liknande känslor uppkom under 

tiden de väntade mellan de olika bildprojektionerna (Thorne et al. 1999; Mathers, 

McKenzie & Robertson 2013; Davey & Butow 2006). En del kvinnor berättade dock 

att de försökte att inte tänka på det och slappna av, detta gjorde undersökningen 

lättare och behagligare (Mathers, McKenzie & Robertson 2013). 

 

Väntan på besked 

En oviss och orolig väntan 

Kvinnorna i de inkluderade studierna misstänkte att de hade bröstcancer av olika 

skäl, antingen genom att själva ha känt en knöl i bröstet, fått ett återkallningsbrev 

efter en screening eller av andra skäl. De intervjuade kvinnorna kände sig oroliga och 

rädda under den tiden de misstänkte att de hade bröstcancer av olika skäl (Bolejko et 
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al. 2013; O‘Mahony 2001; Solbjør et al. 2011; Davey & Butow 2006; Thorne et al. 

1999). De allra flesta kvinnorna beskrev att de trodde det värsta, alltså att de hade 

cancer, skulle dö och lämna sina nära och kära. Det var även vanligt att kvinnor 

förnekade att det var dem som var drabbade eftersom de kände sig friska beskriver 

O‘Mahony (2001) i sin studie. Det förekom även kvinnor som försökte vara positiva 

då de kände sig friska och att det inte behövde vara cancer eller att den skulle vara 

ofarlig (Solbjør et al. 2011; O‘Mahony 2001). 

 

Under tiden de väntade på att få en diagnos fanns det kvinnor som funderade på hur 

cancern kunde utvecklas till dem skulle få sin diagnos. Tankegångarna pågick även 

kring om cancern kunde tänkas ha spridit sig eller om de kommer sprida sig till 

armhålan eller värre till andra organunder tiden de väntade på att bli 

diagnostiserade. Denna väntan gjorde även att ångesten byggdes upp och de blev 

nervösa (Bolejko et al. 2013; Engelman, Cizik & Ellerbeck 2008; Thorne et al. 1999; 

Solbjør et al. 2011). 

 

Kvinnor i Solbjør et al. (2011) och Thorne et als (1999) studier berättade även i 

intervjuerna om att de var oroliga för att bli feldiagnositerad eller att väntan skulle bli 

för lång då de flesta vet att sjukvården har många patienter som vårdgivare träffar 

och hjälper varje dag. Andra kvinnor i studierna beskrev liknande känslor angående 

rädslan att den eventuella bröstcancern de har ska ha spridit sig och göra att de har 

en större chans att de skulle dö då behandlingarna inte skulle vara tillräckliga 

(Engelman, Cizik & Ellerbeck 2008; Bolejko et al. 2003; Thorne et al. 1999; Solbjør et 

al. 2011). 

 

De flesta kvinnorna i studierna beskrev att det var den värsta tiden i sina liv då de 

trodde det värsta och att de skulle dö av bröstcancer (Bolejko et al. 2013; O‘Mahony 

2001; Solbjør et al. 2011; Davey & Butow 2006; Thorne et al. 1999). En annan känsla 

som förekom vanligt var att de förnekade att de skulle ha en bröstcancer då de inte 

kände sig sjuka (O‘Mahony 2001). 
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Att få veta 

Under underkategorin att få veta redovisas kvinnor som har fått diagnosen 

bröstcancer, en benign knöl eller att de har blivit friskförklarade. 

 

Kvinnor som intervjuades berättade om hur de kände sig när de fick sina diagnoser, 

varav var de friskförklarade eller hade en tidigt funnen bröstcancer (Lown et al. 

2009; O‘Mahony 2001; Bolejko et al. 2013; Solbjør et al. 2011). Kvinnor som fick sin 

bröstcancer diagnos i tidigt skede var ändå positiva och tacksamma att de kunde få en 

välfungerande behandling i tid (Solbjør et al. 2011; Bolejko et al. 2013).  

Att bli medveten om att de har en benign knöl eller cysta upplevdes som goda nyheter 

av kvinnorna (O‘Mahony 2001; Solbjør et al. 2011). Andra kvinnor upplevde det 

annorlunda då de var osäkra på hur de skulle hantera situationen, de visste inte om 

de var ofarliga eller inte eftersom den inte hade varit där förut. Därför tyckte de att 

diagnosen benign knöl eller cysta var en oklar diagnos (Solbjør et al. 2011; Lown et al. 

2009). 

 

Kvinnor som fick diagnosen bröstcancer i ett tidigt skede berättar att de var 

tacksamma över sjukvården som hittade cancern tidigt med hjälp av denna 

undersökningsmetod - trippeldiagnostik. De var även glada att de fick sin diagnos i 

ett tidigt skede för då kunde de få en välfungerande behandling i tid och skulle kunna 

bli friska igen (Bolejko et al. 2013; Solbjør et al. 2011). 

 

Bolejko et al. (2013) redovisade vad kvinnor som blev friskförklarade kände när de 

fick reda på att de inte hade bröstcancer. Kvinnorna kände sig lättade och var 

tacksamma över sina liv, andra kvinnor beskrev känslan som att de fick sina liv 

tillbaka och att de ville fira det genom att umgås med nära och kära eller shoppa.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa kvinnors upplevelser i samband med 

trippeldiagnostik vid misstänkt bröstcancer. Resultatet redovisas i tre övergripande 

kategorier: Kommunikationen vid undersökningstillfället, Upplevelser av 

undersökningarna och Väntan på besked.  

 

Utifrån denna litteraturstudie kan slutsatsen dras att kvinnor vill bli välinformerade 

och få den tid de behöver inför och under sin undersökning. Resultatet styrks av 

Husson, Mols och van de Poll-Franses (2010) systematiska litteraturstudie om hur 

information hjälper patienter att känna sig välinformerade, lugnare och säkra med 

sina vårdgivare. De fann att patienters ångest, rädsla och oro minskades när deras 

vårdgivare gav patienterna den tid de behövde för att förstå information som gavs till 

dem. Epstein et al. (2005) beskriver att en god relation mellan vårdgivare och 

patienter gör att information kan ges på ett bra sätt. Därmed kan detta lugna 

patienter, men även ge patienter tillit till sin vårdgivare.  Utifrån litteraturstudiens 

resultat av underkategorin Tydlig information lugnar är informationen i samband 

med de olika undersökningarna en viktig del av god omvårdnad och bemötande av 

patienter. 

 

I samband med informationen vid de olika undersökningarna som ingår vid 

trippeldiagnostik av brösten upplevde kvinnorna att vårdgivarna kunde använda sig 

utav svåra ord eller till och med det latinska språket, vilket gjorde situationen 

skrämmande då de inte förstod vad som sades. Kitson et al. (2013) beskrev att 

användande av svårare medicinska benämningar användes kunde detta skrämma 

patienterna och ge dem ökad oro, dock blev de mindre skrämda när benämningarna 

förklarades för dem. Detta är viktigt i patientmöten då mötet ska vara 

patientcentrerat och baserat på patientens förståelse och behov (Kitson et al. 2013). 

 

I kategorin Information i samband med undersökningstillfället under 

underkategorin Bristande information och bemötande skrämmer framkom det att 

kvinnor upplevde att vårdgivaren inte var intresserad eller ignorerade deras frågor. 
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Det upplevdes respektlöst, skrämmande och gav ökad oro då de trodde att de 

undanhöll viktig information från dem. Kvinnor berättade att det även förekom 

vårdgivare som inte var intresserad av att kommunicera med dem under sina 

undersökningar och detta upplevdes som en brist i bemötandet(Epstein et al. 

2005;Kitson et al. 2013). Ett gott bemötande består av att respektera patientens 

självbestämmande, behov och val av att vara delaktig inom undersökningar och 

diskussioner (Kitson et al. 2013; Marshall, Kitson & Zeitz 2012). Det ger en god 

början på en relation mellan patienter och vårdgivare där feedback ska ingå (Kitson 

et al. 2013). Med hjälp av ett gott bemötande behöver inte de negativa känslorna i 

samband med sina undersökningar uppkomma då patienterna oftast får svar på sina 

frågor.  

 

I de inkluderade artiklarna förekom det inte deltagare som talade ett annat språk än 

landets huvudspråk eller hur de äldre kvinnorna upplevde informationen, alltså ifall 

det skulle behöva ytterligare information med hjälp av ett enklare användande av 

språket. Vid språkskillnader behövs det ytterligare tid för patienterna vilket 

kvinnorna i studierna tar upp som en viktig faktor i samband med informationen vid 

de olika undersökningarna (Eide & Eide 2009, 96-97). Schouten och Meeuwesen 

(2006) fann i sin litteraturstudie att när det finns språkskillnader mellan patient och 

vårdare är det viktigt att ge patienterna den tid de behöver för att kunna ställa frågor 

och förstå vad som har sagts. De beskrev även att patienter kände sig nöjda och 

säkrare med under vårdvistelsen då de fick den tid de behövde och om det fanns 

möjlighet till att tala med någon som kunde deras modersmål (Schouten & 

Meeuwesen 2006). 

 

Under andra kategorin Upplevelser av undersökningarna presenterades 

underkategorin Känna sig blottad. Där redovisades det att kvinnor i samband med 

sina undersökningar kände sig blottade då de stod där med bar överkropp. De 

beskrev upplevelsen som obehaglig då de kände sig blottade, då de tycker att brösten 

är en känslig och personlig del av deras kropp. Betydelsen av sin kropp kan vara olika 

beroende på ålder och ursprunglig kultur. Yngre kvinnor anses vara mer försiktig 

med att visa upp sin kropp än vad äldre kvinnor gör vilket beror på det kulturella 

kroppsidealet (Hwang & Nilsson 2011, 301-303). Tiggemann (2004) beskrev liknande 

fall i sin studie där hur kvinnor i olika åldrar upplever sin kropp. Det förekom att 
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äldre kvinnor accepterade hur deras kropp ser ut och var därför inte rädd att visa upp 

den. De yngre kvinnorna i studien var mer försöktig då de kände sig osäkra över sin 

kropp. 

 

I en studie av Cohen och Aziza (2008) om kvinnor inom olika kulturer som genomgår 

bröstundersökningar beskrevs det olika känslor beroende på deras tro, religion, 

familj, kroppsideal och personliga rädslor i samband med att blotta överkroppen. 

Känslorna blev mer intensiva då de var en manlig vårdgivare, dock minskades 

rädslan och oron när en kvinnlig vårdgivare genomförde deras undersökningar 

(Cohen & Aziza 2008). Då en större del av Sveriges befolkning består av människor 

med olika kulturer och religioner kan detta hjälpa röntgensjuksköterskor att hantera 

situationer där de olika kulturskillnaderna uppkommer och försvårar 

undersökningen. 

 

Under underkategorin En oviss och orolig väntan av kategorin Väntan på besked 

upplevde kvinnorna att det var den värsta tiden i deras liv då de misstänkte att de 

hade bröstcancer. Tiden då de inte visste om de hade bröstcancer eller ej beskrev de 

som att de skulle nog dö vilket byggde upp ångest, rädsla och oro. Liknande känslor 

beskrivs i andra studier där patienter misstänkte cancer (Brocken et al. 2012; Cohen 

& Aziza 2008). Brocken et al. (2012) fann att patienter som misstänkte cancer att de 

var oroliga att de skulle dö och byggde upp ångest som kunde leda till depression. 

Cohen och Aziza (2008) beskrev hur kvinnor upplevde diagnosen bröstcancer över 

lag och att cancer bara uppkom i de fall där patienten förtjänade det. De tog även upp 

att patienterna kände sig oroliga för att lämna sin familj, vänner och att förlora sig 

själva. 

 

Att få veta är den andra underkategorin av kategorin Väntan på besked. Här 

redovisades hur kvinnorna upplevde situationen då fick diagnosen bröstcancer eller 

benign knöl, men även de kvinnor som blev friskförklarade. De kvinnor som hade en 

benign knöl eller cysta förblev oroliga efter sin diagnos då de inte förstod varför de 

hade fått knölen eller cystan. De undrade även om den alltid skulle finnas kvar och 

om det är farligt att ha den kvar. Oro kring en benign diagnos beskrivs också 

Montgomery och McCrones (2010) systematiska litteraturstudie, där kvinnorna var 

oroliga då de uppfattade det som att detta kunde leda till en framtida cancer då den 
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är onormal och borde inte vara i deras bröst. 

 

En slutsats som kan dras utifrån resultatet av denna litteraturstudie är att oberoende 

på kultur, ålder, klass och ursprung så är det skrämmande att misstänka att man har 

bröstcancer då det ofta associerar med det värsta, döden. Alla kvinnor vill ha 

tillräcklig med information i samband med sina undersökningar för att dämpa sin 

ångest och oro för själva undersökningen, men även att vara medveten om att de är i 

ett bra förvar för att ta reda på om de har bröstcancer eller ej. Detta bör noteras i 

röntgensjuksköterskans arbete då de har ett ansvar att få patienten att känna sig 

trygg och väl informerad i samband med sin undersökning (Örnberg 2011).  

 

Metoddiskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kvinnors upplevelser av 

undersökningar i samband med trippeldiagnostiken vid misstänkt bröstcancer, 

därmed valdes kvalitativa artiklar för att besvara litteraturstudiens syfte. Segesten 

(2012, 99-100) beskriver att använda sig av vetenskapliga artiklar med kvalitativa 

forskningsmetoder är att föredra för att belysa och ge ökad förståelse om patienters 

upplevelser av en situation eller i detta fall undersökningar.  

 

Under urvalet i artikelsökningens gång exkluderades artiklar av olika skäl, då denna 

litteraturstudies syfte var att belysa kvinnors upplevelser i samband med 

trippeldiagnostiken. Därför exkluderades alla artiklar som innehöll screening som 

undersökningsmoment och de artiklar som innehöll män. Dock var det problematiskt 

att genomgå databassökningar med rätt använda sökord då författaren inte hittade 

ett passande engelskt ord av den svenska diagnostiska undersökningsmetoden 

‖Trippeldiagnostik‖, detta ledde till att träffarna i artikelsökningen var många och 

därefter lästes fler abstrakt för att kunna exkludera artiklar innehållande screeningar. 

 

En artikel (Lown et al. 2009) inkluderades i resultatet även om det förekom att 

studien innehöll både kvinnor och radiologer. Artikelns författare redovisade väl i 

resultatet vad kvinnorna upplevde under studien och vad radiologerna upplevde. 

Därmed användes denna artikel i litteraturstudiens resultat, dock redovisades enbart 

vad kvinnorna i studien upplevde i denna litteraturstudie. 
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De inkluderade studierna var gjorda i olika länder och kontinenter, två studier var 

gjorda i USA (Engelman, Cizik & Ellerbeck 2008; Lown et al. 2009), en i Kanada 

(Thorne et al. 1999), Irland (O‘Mahony 2001), Norge (Solbjør et al. 2011), Sverige 

(Bolejko et al. 2013), Australien (Davey & Butow 2006) och en i Storbritannien 

(Mathers, McKenzie & Robertson 2013). Med hjälp av den stora geografiska 

skillnaden förespråkar detta för en hög överförbarhet som enligt SBU (2013, 82-83) 

beskriver att studier med liknande innehåll och resultat gjorda i olika länder ger en 

starkare grad av överförbarhet.  

 

Alla artiklar som inkluderades i resultatet använde sig av olika intervjumetoder, 

exempelvis öppna, strukturerade eller ostrukturerade intervjuer för att belysa, få en 

förståelse för och undersöka hur kvinnor upplever situationerna. Valet av 

datainsamlingsmetod anses vara tillförlitligt då studierna mäter det de var menade 

att ta reda på med bäst lämpad metod, i dessa fall intervjuer. Alla artiklar förutom en 

hade ett bra antal deltagare, mellan åtta och 35 deltagande kvinnor.En artikel 

(Engelman, Cizik & Ellerbeck 2008) hade dock 103 deltagande kvinnor, vilket anses 

vara ett för högt antal deltagare för en intervjustudie. Här ifrågasatte författaren om 

Engelman, Cizik och Ellerbeck (2008) har valt en tillförlitlig forskningsmetod för det 

höga antalet deltagare, dock användes studien i alla fall då en granskning enligt 

mallen har en hög kvalitetsgrad.  

 

Det kan ha förekommit bias i denna litteraturstudie under översättningen av 

resultattexten. De åtta inkluderade artiklarna i resultatet var skrivna på engelska och 

de översattes till svenska i resultatet, detta kan leda till att ord och meningar kan ha 

uppfattats fel och blivit fel översatta då författaren har svenska som modersmål. 

Ytterligare bias kan ha förekommit då författaren har granskat och tolkat de 

inkluderade studierna själv och har då inte haft möjlighet att diskutera det med 

oberoende part.  

 

Forskningsetisk diskussion  

Alla deltagare i de inkluderade artiklarna är av myndig ålder, alltså över 18år och 

därför behövde författarna till artiklarna ett medgivande från de deltagande 
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kvinnorna. Kvinnorna hade då alltså ett eget val att delta eller inte och i de allra flesta 

intervjuerna dokumenterades det om kvinnorna bestämde sig för att lämna studien, 

vilket är etiskt korrekt då alla individer har ett eget självbestämmande (Stryhn 2007, 

76-77). 

De inkluderade artiklarna skulle vara etiskt granskade Artiklarna kunde vara etiskt 

granskade exempelvis enligt studiernas sjukhusnämnd eller så kunde tidsskriften 

artikeln är publicerad i ha ett krav att studien är etiskt granskad. Alla artiklar som är 

inkluderade i resultatet är etiskt granskade, förutom en (Thorne et al. 1999). I studien 

förekommer det inte heller en diskussion omkring ett etiskt resonemang alls och 

tidskriften som studien är publicerad i har inget krav på det. Dock fick studien 

kvalitetsgraden medel enligt mallen för kvalitetsbedömning (Se Bilaga 2) och 

inkluderades i resultatet då studiens metodval och resultatet ansågs vara tillförlitlig, 

välformulerad och relevant för denna litteraturstudie. 

 

Fyra av de inkluderade artiklarna ansågs innehålla hög kvalitet, tre medel och en låg 

kvalitet. Artikeln (Solbjør et al. 2011) som ansågs ha låg kvalitet inkluderades då 

deras studie var relevant för att besvara denna litteraturstudies syfte. Om det har 

funnits mer forskning inom ämnet kunde denna artikel ha exkluderats. Dock fanns 

det artiklar som hänvisade till denna studie i sina referenslistor.  

 

Då författaren analyserade, granskade och sammanställde innehållet av denna 

litteraturstudie själv förekom det ingen diskussion om oenigheter och därför kan de 

inkluderade studiernas resultat, metod och dataanalys vara fel beskrivna eller 

översatta. Dock användes lexikon för att få hjälp med översättning och litteratur inför 

att läsa sig till och säkerhetsställa vilka metoder studiernas författare använde sig 

utav. Med hjälp av dessa hjälpmedel försökt att få all fakta så rätt som möjligt, men 

även neutralt. 

 

Betydelse för radiografi 

Kunskapen om hur kvinnor upplever de olika undersökningar som ingår i 

trippeldiagnostiken har en stor betydelse inför planering av undersökningar, men 

även under pågående undersökningar. Det är röntgensjuksköterskorna som planerar 
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undersökningar utifrån skrivna remisser med radiologers begäran om eventuella fler 

tagningar av röntgenbilder och ultraljudsundersökningar med eventuell biopsi. Då 

återkallade patienter kommer med känslor som exempelvis oro, ledsamhet eller ilska 

är det röntgensjuksköterskan som ska kunna hantera de olika situationerna under 

undersökningen utifrån patientens behov och välmående (Örnberg 2011). 

 

Röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod och kompetensbeskrivning tar upp att 

röntgensjuksköterskor ska kunna ta hand om det tekniska väl som den 

kommunikativa delen med patienten. Detta för att uppnå en så lyckad undersökning 

som möjligt, där röntgenbilderna blir bra tagna utifrån dess kriterier, men även så 

smärtfria som möjligt vilket även undergår som principen att göra gott och inte skada 

principen (Örnberg & Eklund 2008; Örnberg 2011; Sarvimäki & Stenbock-Hult 2008, 

112, 115-117). Detta utgår från att alla människor är lika värda och därmed har alla 

patienter rätt till samma vård oavsett kön, etnicitet, ålder, religion etcetera 

(Sarvimäki & Stenbock-Hult 2008, 113-115), i detta fall undersökningar inför en 

friskförklaring eller cancerdiagnosen bröstcancer. 

 

Denna studie är viktig för röntgensjuksköterskans kunskapsområde radiografi som 

består av bland annat patientomvårdnad, bild- och funktionsmedicin och 

strålningskunskaper. Dessa kunskaper och färdigheter ska tillsammans utvecklas 

med hjälp av ny forskning och praktiskt arbete som utgår från olika perspektiv för 

patienten som enskild individ och flera patienter i helhet (Örnberg 2011). Med hjälp 

av denna litteraturstudie kan röntgensjuksköterskor få en översikt av hur kvinnor 

upplevde de olika undersökningsmomenten. Även hur de kände sig när de kom till 

undersökningarna gav detta röntgensjuksköterskorna en inblick i hur de ska hantera 

situationen utifrån patienternas känslor, behov och tankar. 

 

Konklusion  

Att misstänka bröstcancer upplevs vara skrämmande, oroväckande och ångestfullt för 

kvinnor, dessa känslor följer med kvinnorna från att misstanken startade, genom 

trippeldiagnostiken till och med de får en diagnos eller blir friskförklarad. Där god 

information och patientbemötande lugnar ner patienter under de olika 
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undersökningstillfällena.  Med hjälp av denna litteraturstudie kan 

röntgensjuksköterskor bli medvetna om kvinnornas känslor och upplevelser i 

samband med den misstänkta bröstcancern och kan därför informera, planera, 

undersöka och bemöta kvinnorna på ett professionellt och respektfullt sätt.    
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