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ABSTRAKT  

 

Bakgrund: I Sverige drabbas årligen ca 7000 kvinnor av bröstcancer. 90 % av dessa 

överlever sin sjukdom tack vare goda behandlingsmöjligheter. Kvinnor med spridd 

bröstcancer lever allt längre tid med sin sjukdom. När bröstcancer sprider sig till 

andra organ än bröstet räknas den inte längre vara botbar. Behandling inriktar sig då 

till att vara lindrande eller palliativ. Bröstcancer är den vanligaste dödsorsaken för 

kvinnor i medelålder i Sverige. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa kvinnors upplevelse av att leva 

med obotlig bröstcancer. 

Metod: Åtta kvalitativa empiriska studier har sammanställts och analyserats med 

hjälp av beskrivande metasyntes. Artikelsökning utfördes i databaserna PubMed och 

CINAHL.  

Resultat: Resultatet från de valda artiklarna rörande kvinnors upplevelser av att 

leva med obotlig bröstcancer, kunde efter analys och konsensusdiskussioner 

sammanföras i fyra kategorier; Identitet, Relationer, Perspektiv samt Sorg och 

Förlust.  

Slutsats: Litteraturstudien visar att när kvinnor drabbas av obotlig bröstcancer 

förändras hela deras tillvaro drastiskt. Både livsperspektiv och roller hotas och leder 

till ångest och sorg. Kvinnorna upplever att det brister i bemötandet från 

vårdpersonal och behov av utvecklad kunskap och förståelse från sjuksköterskor är 

nödvändigt. 

 

Nyckelord: Metastaserad bröstcancer, Upplevelse, Relationer, Sorg, Omvårdnad 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Background: In Sweden approximately 7000 women are diagnosed with breast 

cancer every year. 90% of these survive the disease because of good treatment 

possibilities. Women with cancer that has spread live longer with their disease. When 

breast cancer spreads to other organs it is no longer considered curable. Treatment 

then focuses on mitigation of pain and being palliative. Breast cancer is the most 

common cause of death for middle-aged women in Sweden. 

 

Purpose: The purpose of this literature study is to shed light on womens experience 

of living with incurable breast cancer. 

 

Method: Eight qualitative empirical studies have been collated and analyzed using 

descriptive metasynthesis. The article search has been carried out in the PubMed and 

CINAHL databases. 

 

Result: The results from the chosen articles about women's experience of living with 

incurable breast cancer, could after a consensus discussion be brought into four 

categories; Identity, relations, perspective and finally sorrow and loss. 

 

Conclusion: The literature study shows that when women are stricken with 

terminal breast cancer their lives change drastically. Both perspective on life and 

roles are threatened and lead to anxiety and sorrow. Women experience that the 

personal treatment they get from nursing staff is lacking, and that a higher level of 

knowledge and understanding in the nurses is necessary. 

 

Keywords: Metastatic breast cancer, Experience, Relationship, Grief, Nursing 
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BAKGRUND  

Leva med obotlig dödlig sjukdom 

 
Allvarlig sjukdom väcker farhågor rörande förlust och lidande. Döden är ständigt 

närvarande. Upplevelser av rädsla kan variera, beroende på var i sjukdomsförloppet 

människor befinner sig. Rädsla kan hanteras genom att ta kontroll över det som är 

kontrollbart. En strategi kan vara att få fördjupat kunskap om döendeprocessen och 

på så sätt skapa känsla av kontroll (Bruce et al., 2014). Det är stor skillnad mellan hur 

livet upplevs före och efter att ha drabbats av obotlig sjukdom (Ellingsen et al., 2014). 

Diagnos, behandling och frågan ”Vad är meningen med att drabbas av detta?” är 

tidigt i fokus (Bruce et al., 2014), likaså känsla av att leva i osäkerhet inför vad som 

ska hända härnäst (Ellingsen et al., 2014). Vid svår sjukdom är rädslan för själva 

sjukdomsförloppet mer skrämmande än döden i sig (Ozanne et al., 2013). Det finns 

en rädsla att bli helt uppslukad av sjukdomen och bli ett med den (Bruce et al., 2014). 

 

Hopp och upplevelse av hopp är olika för olika människor i mötet med svår sjukdom 

och stundande död (Schaufel et al., 2011). Drabbade personer upplever till en början 

stor hopplöshet och känsla av att förlora livsgnistan. Tankar på döden upptar stora 

delar av dagen då det inte finns någon bot längre (Ozanne et al., 2013). Andra 

försöker vid svåra obotbara sjukdomar förtränga tanken på sjukdom och leva som om 

inget hänt. Genom att inte veta kan oro undvikas. Senare i sjukdomförloppet blir livet 

större än sjukdomen. En önskan om vardag infinner sig. Även den som ska dö måste 

fortfarande tvätta kläder, äta och dricka och ha meningsfull sysselsättning (Bruce et 

al., 2014).  

 

Det är viktigt att spendera tiden med de närstående. Familj och vänner ger mening i 

tillvaron och styrka att kunna hantera situationen (Ozanne et al., 2013; Schaufel et 

al., 2011). Tankar och oro för makar, barn och även arbete är återkommande. Arbete 

ger mening och kontinuitet i tillvaron då det ger känsla av vardag. Med tiden får dock 

arbetet en allt mindre framträdande roll (Ozanne et al., 2013, Schaufel et al., 2011). 
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Leva med cancer 

 
Cancerregistret (2012) visar att 26800 kvinnor och 28700 män drabbats av maligna 

cancertumörer (Socialstyrelsen, 2014a). Omkring 200 av 100 000 kvinnor avlider 

varje år till följd av sin cancersjukdom (Socialstyrelsen, 2014b). 

 

Forskningen visar att de vanligaste symtomen vid cancersjukdom är smärta, fatigue, 

dåsighet, sömnstörningar, oro (Stark et al., 2012), diarré och torrhosta (Peters och 

Sellick, 2006). Alla cancerpatienter upplever smärta i någon form. De som drabbas av 

cancer upplever stora svårigheter med sitt sexuella samliv (Stark et al., 2012). De som 

har besvär i sitt sexuella samliv och svårigheter i kommunikationen med sin partner, 

lider oftare än andra av depressioner (Milbury och Badr, 2013). Sexuella störningar 

och att förlora håret upplevs som de svåraste konsekvenserna av att drabbas av 

cancer. Smärta är den tredje svåraste konsekvensen att förhålla sig till (Stark et al., 

2012).  

 

Att få vård och stöd i det egna hemmet ger i många fall en signifikant högre 

upplevelse av hälsa. De som vårdas i sitt hem upplever mindre depression och mindre 

ångest, jämfört de som vårdas på klinik. Livet i det egna hemmet känns tryggt och ger 

en känsla av att kunna vara sig själv (Peters och Sellick, 2006). Med svårare symtom 

och sjukdomsprogression ökar dock upplevelsen av otrygghet av att vistas i det egna 

hemmet (Ellingsen et al., 2014). 

 

Bröst och bröstcancer 

Fram till 1800-talet har brösten varit helt avgörande för människans överlevnad och 

fortlevnad. Överallt i världen, genom historien, återfinns bröstens betydelse för 

människan. I västvärlden kommer brösten att få en erotisk laddning, medan andra 

kroppsdelar får den betydelsen i andra delar av världen. Brösten kom att vara symbol 

för kvinnlighet, ungdom, åtrå, kärlek, den gudomliga kärleken och modern. Många 

hjälpmedel och behandlingar har använts genom tiden för att bevara och framhäva 

vacker byst. Detta för att behaga, utöva makt och få och ge kärlek (Yalom, 1999). 

 

Varje år drabbas cirka 7000 kvinnor i Sverige av bröstcancer. De flesta av dessa 

överlever sin sjukdom tack vare goda behandlingsmöjligheter. Bröstcancer delas in i 
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två olika grupper. Den vanligaste kallas karcinom och står för flertalet av alla fall. Den 

uppstår i cellerna i bröstens mjölkgångar eller i mjölkkörtlarna. Den mindre vanliga 

typen kallas sarkom och uppstår i bröstens bindvävnad mellan mjölkkörtlarna. Båda 

typerna kan spridas till resten av kroppen. I princip alla bröstcancerdiagnoser ställs 

med hjälp av trippeldiagnostik. Det innebär att en klinisk undersökning görs, följt av 

mammografi och vävnadsprov. Förutom tumörtyp, storlek och hur den växer bestäms 

behandlingsåtgärder utifrån detta. Avgörande för prognos kan vara vilken 

delningstakt cellerna har, om den är ärftlig, om den är känslig för cytostatika eller om 

den har spridit sig till andra organ. Idag skräddarsys behandlingar utifrån vilken 

form av cancer kvinnan har (Sköld Nilsson, 2010). Synen på bröstcancer är olika i 

olika delar av världen.  Det kan vara allt ifrån att kvinnor själva ådragit sig sjukdomen 

till att den kan smitta andra (Banning och Tanzeem, 2013). 

 

De vanligaste symtomen vid bröstcancer är fatique, svaghetskänsla, oro depression, 

och sömnproblem (Bender et al., 2005). När bröstcancer sprider sig till andra organ 

än bröstet räknas den inte längre vara botbar. Behandlingen inriktar sig då till att 

vara lindrande eller palliativ (Bergh, 2007). Bröstcancer är den vanligaste 

dödsorsaken för kvinnor i medelålder i Sverige (Johansson, 2013). 

 

Omvårdnad vid spridd bröstcancer 

Målet med omvårdnad är att främja hälsa och välbefinnande hos patienter. Målet är 

också att förebygga ohälsa, lindra lidande och verka för värdighet vid livets slut. Detta 

utifrån den värdegrund, sociala sammahang, kulturell bakgrund, ålder och kön som 

patienten har. Målet med god omvårdnad är även att balansera de maktförhållanden 

mellan patient och vårdare som råder. Detta för att patienter och deras närstående 

skall känna större delaktighet, trygghet och respekt (Jacobsson et al., 2010). 

 

Omvårdnadsvetenskapen betraktar varje människa som unik och skall bemötas 

utifrån sina egna förutsättningar. När människan behöver vård blir hen en patient. I 

ett vidgat patientbegrepp inom omvårdnad, kommer omsorg och hänsyn om 

patientens närstående, miljö och omgivning att ingå (Jacobsson et al., 2010). För att 

kunna ge patienter psykosocialt stöd, råd, bidra till symtomlindring och förmedla 

kontakter mellan vårdgivare, bör en kontaksjuksköterska utses (Socialstyrelsen, 

2014c). Sjuksköterskor bör ha den samordnande rollen gällande rådgivning till 
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patienter och deras närstående. En sjuksköterska bör vara närvarande när en patient 

får diagnos och senare behandling, för att patienten skall känna trygghet och stöd 

(Harmer, 2008). 

 

Kvinnor med spridd bröstcancer lever allt längre tid med sin sjukdom. De möter 

många utmaningar och prövningar under sin sjukdomstid. Det är viktigt att 

sjuksköterskor är medvetna om dessa kvinnors problem och behov för att kunna 

möta dessa på ett adekvat sätt. Sjuksköterskor som arbetar med metastaserad 

bröstcancer måste ha kompetens och närvaro i kontakten med patienter (Watts, 

2014). För att omvårdnaden skall ha högsta möjliga kvalitet krävs gott samarbete 

över professionsgränserna och mellan vårdinstanser (Bröstcancergruppen, 2013). 

Detta ger ett ovärderligt stöd för bröstcancerdrabbade kvinnor. God omvårdnad kan 

vara att få kontroll på plågsamma symtom, förbättra livskvaliteten genom 

symtomlindring och behandla eller förebygga komplikationer. Omvårdnad är även en 

kombination av palliativ vård och sjukdomsmodifierande behandling. Kvinnor med 

metastaserad bröstcancer behöver hjälp och stöd att ta en dag i sänder, hjälp att 

hantera hopplöshet, sorg och oro. God omvårdnad är snabba tydliga vägar till 

information, praktisk hjälp och stöd och meningsfull sysselsättning. Omvårdnad är 

även att ge stöd till kvinnornas familjer (Watts, 2014). 

 

Motiv till studien 

Litteraturen beskriver att när prognosen är dålig är det sjuksköterskans viktigaste 

uppgift att, så långt det är möjligt, hjälpa kvinnan så att hon kan försonas med sig 

själv, lindra den fysiska och andliga smärtan samt se till hennes familjs behov. 

Utamningen för sjuksköterskan är att handla så att påfrestningarna blir så lindriga 

som möjligt för kvinnan (Reitan och Schjølberg, 2000). 

 

Bröstcancerdrabbade kvinnor är en patientgrupp som många sjuksköterskor kommer 

att möta och skall förhålla sig till. Det är viktigt att sjuksköterskor och annan 

sjukvårdspersonal innehar stor kunskap, besitter empati och förståelse. Detta för att 

på bästa möjliga sätt skapa förutsättningar för att dessa kvinnor och deras närstående 

ska få ett värdigt bemötande och god omvårdnad. 

 

Med ökad kunskap på området önskar denna litteraturstudies författare belysa den 
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komplexa livssituation som kvinnor med obotlig bröstcancer har att förhålla sig till.  

Detta ställer krav på de som skall ge vård samtidigt som ökad kunskap ger bättre 

omvårdnad. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att belysa kvinnors upplevelse av att leva med obotlig 

bröstcancer. 

 

METOD 

 

Denna uppsats är en litteraturstudie. I en sådan studie är det litteraturen som är 

informationskälla, med andra ord insamlingsdata (Olsson och Sörensen, 2011).  

 

Författarna valde att belysa kvinnors upplevelser av att leva med obotlig bröstcancer 

med hjälp av kvalitativa studier på området. Kvalitativa studier visar ett 

inifrånperspektiv, där forskare och informant har en öppen interaktion. I kvalitativa 

studier tar forskare och informant del av varandras inre värld, genom språket och de 

inre upplevelserna. Med hjälp att kvalitativa forskningsmetoder är syftet att samla in 

beskrivande data där människans egna ord, skrivna eller talade, studeras (Olsson och 

Sörensen, 2011). Det övergripande syftet med att göra systemetiska litteraturstudier 

är att utveckla kliniska riktlinjer, utifrån redan gjord forskning, som är praktiskt 

tillämpbara. Det efterfrågas allt bättre beslutsunderlag i hälso- och sjukvården. 

Tanken är att kliniska riktlinjer ska uppmuntra till evidensbaserad vård (Forsberg 

och Wengström, 2008). Motivet att skapa evidensbaserad omvårdnad med grund i 

kvalitativ forskning, är att öka förståelsen för det valda fenomenet och framställa ny 

kunskap genom att sammanställa tidigare forskning. Forskningsartiklar som söks via 

exempelvis CINAHL är lämpliga. Även andra texter som doktorsavhandlingar eller 

rapporter som har god vetenskaplig kvalité är användbara (Friberg, 2012). 

Litteraturstudiens författare har tagit sitt underlag till resultat uteslutande från 

publicerande vetenskapliga artiklar. 

 

Sökmetoder 

Litteratursökning i databaserna PubMed och CINAHL är särskilt lämpade vad gäller 

sökning av omvårdnadsforskning (Forsberg och Wengström, 2008). Författarna till 
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litteraturstudien hämtade sina artiklar från dessa databaser. Det kan vara bra att utgå 

från frågeställningarna för att välja sökord, enstaka ord som är logiska och kopplande 

till syftet/frågan (Forsberg och Wengström, 2008). Författarna till litteraturstudien 

har använt sökorden: ”Breast cancer”, ”Breast neoplasms”, ”Cancer”, ”Experience”, 

”Incurable cancer”, ”Life perspective”, ”Living” ”Metastatic”, ”Nursing”, ”Pallitive 

care”, ”Patient experience”, ”Psycosocial”, ”Recurrence”, ”Stage IV”, och ”Terminal 

cancer”. Sökningarna kombinerades med booleska operatorerna OR och AND. För att 

begränsa sökningarna valdes peer reviewed och artiklar publicerade från år 2000 och 

framåt. Tabell 1 (bilaga 1) visar sökningarna av artiklar som ingår i resultatet. 

 

Urval 

Vid litteraturstudier görs urvalsprocessen i flera steg (Forsberg och Wengström, 

2008). Processen börjar med att identifiera intresseområde och definiera aktuella 

sökord. Sedan bestäms kriterier för vilka artiklar som skall användas. Forsberg och 

Wengström (2008) menar att begränsningar kan vara språk, ålder på artiklar och 

likheter i ämnesområden. Därefter sker sökning i lämpliga databaser. Relevanta titlar 

på artiklar väljs och abstrakt läses. De valda artiklarna läses i sin helhet, och en 

kvalitetsvärdering görs (Forsberg och Wengström, 2008). Tidigt i planeringsfasen 

skall studiepopulationen definieras. Både inklutionskriterier och exklutionskriterier 

skall definieras och dokumenters (Olsson och Sörensen, 2011).  

 

Inklusionskriterier i denna litteraturstudie har varit: Obotlig bröstcancer, upplevelser 

utifrån socialt och psykologiskt perspektiv, litteraturen är skriven på engelska, 

artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter som expertgranskats, studier på 

kvinnor i västvärlden samt kvalitativa studier som belyser upplevelser. 

Exklusionskriterier var artiklar som beskriver manlig bröstcancer och kvinnor med 

bröstcancer > 65 år.  

 

Urvalet utfördes i tre steg. Första urvalet (urval 1) omfattade de titlar och abstrakt 

som motsvarade litteraturstudiens syfte. De abstrakt som bekräftade syftet valdes ut 

för vidare granskning (urval 2). I tredje steget lästes dessa artiklars resultat och de 

som tydligt svarade på syftet och studiens frågeställning inkluderades i analysen 

(urval 3) (se tabell 2, bilaga 2). Innan analysen påbörjades kvalitetsgranskades 

artiklarna enligt Olsson och Sörensens (2011) bedömningsmall för studier med 
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kvalitativ metod. De artiklar som ingick i litteraturstudiens resultat hade hög eller 

medelhög kvalitet, artiklarna redovisas i Tabell 2 (Bilaga 2). 

 

Åtta artiklar valdes ut och 150 kvinnor ingick i studierna. Tre studier var svenska: 

Arman och Rehnsfeldt (2002) där författarna valde endast resultatet gällande 

kvinnor med obotlig bröstcancer, Sarenmalm et al. (2009) och Svensson et al. 

(2009), en finsk: Luoma och Hakamies-Blomqvist (2004) och fyra amerikanska 

studier: Krigel et al. (2014), Mosher et al. (2013), Vilhauer (2007), Vilhauer (2011) 

Artiklarna redovisas i Tabell 2 (Bilaga 2). 

 

Analys 

Litteraturstudien utfördes med inspiration från metasyntes. Metasyntes innebär i 

korthet att studiernas data, teoretiska ramverk och metod granskas omsorgsfullt. 

Metasyntesen karaktäriseras av detta: Den är systematisk och inkluderar all relevant 

litteratur. Tolkning och analys har sitt fokus på resultatet i de studier som ingår. För 

trovärdighet i resultatet förutsätts att tillvägagångssättet är kritiskt och reflekterande 

(Willman et al., 2011). Metasyntes beskrivs på olika sätt. Det kan vara tolkande eller 

beskrivande syntes. Beskrivande syntes som litteraturstudieförfattarna använts sig av 

beskrivs av Friberg (2012) som en analys där resultaten i studierna sammanställs och 

blir till nytt material utan att ursprungsmaterialet omtolkas. Forsberg och 

Wengström (2008) beskriver att det första steget i metasyntes är att läsa studierna 

upprepade gånger för att hitta metaforer, teman och kategorier som används i 

artiklarna. Sedan kodas och sorteras artiklarna utifrån design, datainsamlingsmetod, 

analysmetod och utifrån att nyckelord, metaforer, idéer och begrepp identifieras. 

Detta ger data som kommer att ha vissa gemensamma nämnare. För att få en bra 

översikt av innehållet i artiklarna gjorde författarna till denna litteraturstudie en 

tabell som sammanfattade resultatet kort och koncist (Tabell 2). Forsberg och 

Wengström (2008) säger att författare, titel, publiceringsår, studiens 

frågeställningar, design, urval, bortfall, datainsamlingsmetoder och slutsatser skall 

belysas.  

 

Litteraturstudiens författare sammanställde enligt Friberg (2012) som beskiver: 

Texten av alla studieresultat sammanställs för att på så sätt skapa en god översikt. 

Sedan identifieras gemensamma ämnen som förs tillsammans och skapar 
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övergripande teman. Friberg menar att det är önskvärt om även subteman kan 

identifieras. För att skapa god översikt och läsbarhet är det eftersträvbart om figurer 

finns med som kan förtydliga resultatet (Friberg, 2012). 

 

Resultatet från de valda artiklarna lästes var för sig noga, flera gånger och analys av 

innehåll gjordes. Analysen utfördes tillsammans, under diskussion för att säkerställa 

att översättning och innehåll gjordes så textnära som möjligt. Detta för att undvika 

över- eller underskattning av resultatet i artiklarna. Materialet sammanställdes 

genom att, återkommande upplevelser i artiklarna skrevs ned och kom att skapa 

underlag för de kategorier som litteraturstudieförfattarna definierade. Efter 

ytterligare genomläsningar, analys och konsensusdiskussioner kunde datan som 

stödde respektiver kategori indelas i subkategorier. En tabell gjordes för att skapa 

god översikt över kategorier och subkategorier (se Tabell 3). Resultatet från analysen 

visar fyra kategorier som stöds av tio subkategorier.  

 

RESULTAT 

Tabell 3. Översikt över kategorier och subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

 

 
Identitet 

 
Förändrad kropp 

 
Kvinnlighet och sexualitet 

 
Relationer 

 
Mamma, maka, vän 

 
Dela samma öde 

 
Vara patient 

 
Perspektiv 

 
Hantera nuet 

 
Nytt perspektiv 

 
Förbereda sig för döden 

 

Sorg och förlust 

 

Lämna familjen 

 

Dödsångest 

 



9 
 

Identitet 

Förändrad kropp  

Många kvinnor upplever att förlust av hår och bröst är förödande. Likaså upplever 

kvinnor att de inte längre känner sig kvinnliga efter förlusten. Många kvinnor känner 

att de inte vill vistas ute så att främlingar kan se att de har peruk och förstå att de är 

sjuka. Bära peruk upplevs stressande då den symboliserar en okontrollerbar 

sjukdom. Ärr, viktuppgång, lymfödem och svarta naglar, till följd av behandling och 

sjukdom, orsakar skam och frustration. Det är en utmaning varje dag att försöka 

acceptera förändringarna. ”Hur ska jag kunna känna mig attraktiv när jag många 

dagar känner mig som en Picassomålning?” (Mosher et al., 2013). Kvinnornas bild 

av sig själva och deras identitet förändras radikalt i samband med diagnos och 

mastektomi (Krigel et al., 2014, Mosher et al., 2013, Vilhauer, 2008, Luoma och 

Hakamies-Blomqvist, 2004). 

 

Kvinnlighet och sexualitet 

Kvinnor upplever sig mindre sexuellt attraktiva på grund av fysiska förändringar. 

Smärta, nedsatt rörlighet och torra slemhinnor gör att samlag blir svårt att 

genomföra och avståndskänsla skapas mellan paren. En kvinna uttryckte det som att 

hennes make upplevde att det kändes som att de var mer som bror och syster än äkta 

makar. Bröstcancer orsakar förändrad kroppsuppfattning och en förlust av 

femininiteten och tron på sin egen attraktion. ”Jag känner mig helt utplånad. Jag är 

inte längre attraktiv som kvinna.” (Sarenmalm et al., 2009) (Vilhauer, 2008, Krigel 

et al., 2014).  

 

Relationer 

Mamma, maka och vän 

Många kvinnor upplever att deras sjukdom påverkar deras familjer, särskilt upplever 

kvinnor med små barn detta. De ser att barnen slutar bjuda hem vänner och att 

barnen hälsar på sina nära vänner allt mer sällan. Kvinnor upplever att det är svårt 

att prata om att livet tillsammans kommer att bli kortare än förväntat och hur de vill 

ha det efter sin död. Några undviker att föra detta på tal då det väcker starka 

reaktioner. Det finns olika nivåer av stöd för olika kvinnor. Allt från väldigt stödjande 

makar, till makar som är oförmögna att fortsätta äktenskapet efter diagnos. 

Förnekelse från makar leder till att kvinnor upprätthåller en fasad av att må mycket 
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bättre än vad de gör. Kvinnor anpassar sig för att inte vara en börda för sin familj då 

de inte vill orsaka sin familj dåligt samvete över familjens upplevda otillräcklighet. 

Familjen är den viktigaste resursen när det kommer till stöttning (Luoma och 

Hakamies-Blomqvist, 2004, Krigel et al., 2014, Vilhauer, 2008, Mosher et al., 2013). 

 

Kvinnor som lever med bröstcancersjukdom har svårare att etablera nya relationer 

och upprätthålla de relationer som de redan har, eftersom de lider av fysiska symtom, 

genomgår behandlingar och är sårbara för hur andra ska uppleva dem. Det är relativt 

vanligt att kvinnor möts av rädsla och obehag från omgivningen. Att möta svår 

sjukdom är inte bara skrämmande i sig själv, utan även för att det påminner alla om 

deras egen dödlighet och rädsla för att drabbas av svår sjukdom. Det gör att kvinnor 

känner sig utsatta och utanför gemenskapen. Kvinnor uttrycker förståelse för att 

människor i omgivningen känner sig illa till mods och över att de inte vet vad de ska 

säga. De kvinnor som väljer att vara mer öppna om sitt liv, upplever många gånger 

rikligt med stöd.  Många av vännerna som stöttar gör det med alltifrån mat till att leta 

efter botemedel. Kvinnor känner att det är svårt att avvisa dessa ivriga vänner som 

vill få dem att prova olika alternativa behandlingsalternativ, exempelvis grönt te 

(Krigel et al., 2014, Luoma och Hakamies-Blomqvist, 2004, Vilhauer, 2008). 

 

Dela samma öde 

Kvinnor söker stöd från andra kvinnor på annat håll när stöd från närstående är 

bristfälligt. Kvinnor med obotlig bröstcancer upplever att de befinner sig i ett 

gränsland mellan liv och död. “Jag tror att det är det svåraste. Du hör ordet cancer 

och alla tror att du ska dö.” (Vilhauer, 2011). Alla kunde vittna om att Metastaserad 

bröstcancergrupper (MBC-grupper) ger dem hopp trots livshotande sjukdom. Att 

träffa kvinnor i samma situation känns uppmuntrande för alla. MBC-grupper är till 

stor hjälp för att acceptera sjukdomen. Kvinnor upplever att MBC-grupper skapar en 

normalitet i livet och tar dem ur isoleringen. Nästan alla kvinnor känner en lättnad i 

att dela sina problem med andra. Dela samma oro och rädsla svetsar samman 

gruppen. ”Kvinnor som delar samma problem, samma sjukdom, är inte bekväma 

med att vara tillsammans med andra kvinnor på det sättet, som förstår vad jag 

säger” (Vilhauer, 2011). Kvinnorna med MBC upplever att de besitter viss kunskap 

och erfarenhet som är för dem unika. Baksidan med att vara med i en MBC-grupp är 

förlusten av medlemmar som påverkar deltagarna djupt. Trots sorgen av att förlora 

medlemmar är stor förbereder deras död dem för att kunna hantera sin egen 
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kommande död. Det goda överväger det dåliga genom allt stöd som kommer från 

gruppen (Vilhauer, 2008, Vilhauer, 2011, Krigel et al., 2014).  

 

Kvinnor med bröstcancer och kvinnor med MBC har svårt att samverka i samma 

stödgrupper. Kvinnor med spridd bröstcancer förstår hur skrämmande inverkan de 

har på sina medsystrar med bröstcancer, då spridd bröstcancer är allas värsta fasa. 

Kvinnor med MBC upplever sig obekväma i att symbolisera rädsla. Då de inte vill 

skrämma andra, med berättelser om misslyckade behandlingar och rädslor för att dö, 

behåller de sin oro för sig själva. Det orsakar en känsla av bortvaldhet och hjälplöshet 

(Vilhauer, 2011). 

 

Vara patient 

Kvinnor med spridd bröstcancer som ligger inne på sjukhus upplever sig hjälplösa 

och beroende av andra. De känner att det råder ombytta roller. Tidigare har de varit 

vårdgivare och nu är de vårdtagare. Deras största rädsla är att bli fullständigt 

beroende av andra. ”De serverar mig mina måltider på sängen, det känns tungt, att 

jag inte kan göra mina vardagssysslor själv” (Luoma och Hakamies-Blomqvist, 

2004). För många patienter är brist på information om kvinnornas sjukdom, de 

behandlingsmöjligheter och biverkningar som finns, särskilt vid MBC ett stort 

bekymmer. Förutom specifik information relaterad till deras sjukdom behöver de 

veta vem de skall kontakta, när de är hemma, om problem uppstår. Patienter 

upplever att det är viktigt att det är ett nära sammarbete mellan primärvård och 

specialistvård (Krigel et al., 2014). 

 

Perspektiv 

Hantera nuet 

Många kvinnor har trots sin svåra sjukdom en positiv syn på framtiden. De gör 

semesterplaner, planer för födelsedagar, barnens skolavslutningar och resor. Kvinnor 

anpassar sig att leva, hantera obotlig bröstcancer och skapa en känsla av 

välbefinnande. Kvinnor har olika strategier för att minska påfrestningar. Genom att 

behålla dagliga rutiner som hushållssysslor, se på tv, promenera med hunden och 

återfå vardagen kan de uppleva hälsa. Att eftersträva normalitet är mycket viktigt för 

att uppleva god livskvalité. Även när det inte finns någon möjlighet längre att 

upprätthålla normal vardag, är det viktigt att låtsas som det och på så sätt kunna 
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kontrollera upplevelsen av sjukdomen. De flesta upplever att dela oro och tankar med 

sina vänner och mindfulness är fungerande copingstrategier. Likaså att ta en dag i 

taget och leva i nuet. De flesta kvinnor är hopfulla trots sin svåra sjukdom. Många 

upplever förstärkt hopp i mötet med vårdpersonal. “Mitt liv har aldrig varit så bra 

som nu trots cancer.” (Sarenmalm et al., 2009). Coping ger ett meningsfullt liv och 

trots sjukdom kan kvinnor uppskatta livet. Lidandet betraktas som en del av livet, de 

är inte ensamma om att drabbas av cancer. Kvinnor får en ökad medvetenhet kring 

vad som är viktigt i livet. Ny livssyn leder till omvärderade relationer, och relationer 

som inte berikar väljs bort, till förmån för de som verkligen betyder något. Några 

kvinnor beskriver tiden som läkande och med tiden avtar även sorgsenheten och 

rädslan (Sarenmalm et al., 2009, Luoma och Hakamies-Blomqvist, 2004, Arman och 

Rehnsfeldt, 2002, Svensson et al., 2009). 

 

Utöver att få medicinsk behandling och vistas på hälsocentraler och sjukhus ägnar 

kvinnor mycket tid åt att leta efter alternativa behandlingsmetoder som t.ex. 

akupunktur, massage, meditation, örtterapi mm. Kvinnor har hört teorier från olika 

medier, även från sjukvården, att stress är skadligt. De är oroliga att stress kan ha en 

negativ effekt på deras sjukdomsutveckling. De försöker begränsa sina arbetssysslor 

för att inte bli stressade. Det ledet till att de prioriterar sig själv mera, för att leva 

längre. Kvinnor upplever att de får kontroll över sin sjukdom genom en stark 

copingförmåga. De försöker upprätthålla en positiv attityd men det är inte lätt då det 

är dagliga bekymmer som orsakar förlust av kontroll (Vilhauer, 2008, Arman och 

Rehnsfeldt, 2002). 

 

Det finns kvinnor som känner sig mentalt förberedda på att cancern har progredierat 

men de hoppas på att de skall ha fel. När deras misstankar bekräftas blir de inte 

överraskade. En kvinna tycker att det känns bra för det förklarar varför hon inte mått 

så bra den senaste tiden. De kvinnor som inte funderar mycket kring sin situation, 

och som inte vill veta vad framtiden har med sig, misstänker inte 

sjukdomsutveckling, eller förväntar sig någon speciell information från läkarbesöket 

trots nya fysiska symtom. ”Det är bättre att inte veta.”  Några kvinnor upplever inte 

några fysiska symtom och de kvinnorna har inte tänkt på sjukdomsutveckling och 

sjukdom överhuvudtaget. De förväntar sig att få positiv information från läkaren vid 

läkarbesöket. Besked om sjukdomsutveckling kommer som en chock för dessa 

kvinnor (Svensson et al., 2009). 
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Nytt perspektiv 

Många deltagare vittnar om att sjukdomen leder till en ny syn på livet och att de vuxit 

som människor gällande attityder och insikter. Att få diagnosen obotlig cancer är som 

att kliva in i en ny okänd värld. Framtiden som tidigare togs för given är nu osäker. 

Förlust av framtid skapar en känsla av att tappa fotfästet. Kvinnor upplever att de 

betraktar sig själva och sin omvärld med andra ”glasögon”. De lever i en medvetenhet 

om sin dödlighet, en medvetenhet om de runt om kring, medvetenhet om sig själva 

och de har djupare tankar än vad de vanligtvis haft. De börjar inse vad som är viktigt 

och oviktigt i livet (Sarenmalm et al., 2009, Arman och Rehnsfeldt, 2002, Krigel et 

al., 2014, Vilhauer, 2011). Kvinnor upplever också tydlig skillnad mellan att leva med 

spridd bröstcancer jämfört med att ha primär bröstcancer (Vilhauer, 2011). 

 

Förbereda sig för döden 

Efter att ha levt en längre tid med allt svårare symtom, flera möten med sjukvården 

och många undersökningar, står de nu vid det faktum att kampen för att bli frisk är 

över. Att få vetskap om att en sjukdom inte är botbar och att livet skall bli kortare 

orsakar förändringar på många sätt. Många kvinnor finner styrka och kraft som de 

behöver för att få ett meningsfullt liv. Förmåga att omfamna livet, glädjen och 

tacksamheten. Trots detta finns en intensiv rädsla för döden. De pendlar mellan att 

uppskatta livet och förbereda sig för döden (Sarenmalm et al., 2009, Arman och 

Rehnsfeldt, 2002, Luoma och Hakamies-Blomqvist, 2004).  

 

Några kvinnor planerar sin egen begravning men kan ändå leva i hoppet om att en ny 

behandling skall kunna försena döden. ”Jag är inte skräckslagen inför själva döden 

utan för vägen dit.” (Svensson et al., 2009). Kvinnorna vill inte förlänga livet med 

påfrestande behandlingar den korta tid de har kvar. De vill att livet skall ha sin gång 

och de vill inte kämpa emot det oundvikliga (Svensson et al., 2009, Sarenmalm et al., 

2009, Luoma och Hakamies-Blomqvist, 2004).  

 

Sorg och förlust   

Lämna familjen 

Deltagarna beskriver oro över att lägga börda på sina familjer genom att visa sina 

känslor och ångest. De försöker skapa en fasad för att skydda dem de älskar. Detta 

resulterar i att de känner sig ensamma och får möta rädslan för döden själva. En 
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kvinna beskriver, att trots att hennes make inte vill prata om hennes sjukdom och 

framtid gör hon det i alla fall, likaså med barnen. Detta med förhoppning att det skall 

stärka dem och förbereda dem för livets utmaningar. Framtid innebär rädsla för hur 

det skall gå för deras familj. Kvinnor beskriver sin sorg över att behöva lämna sina 

barn och barnbarn och inte få möjlighet att se dem växa upp. En kvinna beskriver hur 

hennes barn knyter allt starkare band till deras pappa och att barnen tar allt mer 

hand om sig själva (Sarenmalm et al., 2009, Svensson et al., 2009, Mosher et al., 

2013, Vilhauer, 2008, Luoma och Hakamies-Blomqvist, 2004). 

 

Mödrars rädsla kring sin egen överlevnad överskuggas av att eventuellt ha åsamkat 

förödande och bestående trauman på deras döttrar både nu och i framtida liv. En 

annan farhåga är att mödrarna känner sig ansvariga för den ökade risken, hos 

döttrarna, för eventuell bröstcancer. De tycker att det är nog illa att de själva är 

drabbade av sjukdomen (Arman och Rehnsfeldt, 2002). 

 

Dödsångest 

Vetskapen om den dödliga utgången av sjukdomen orsakar svår förnekelse, 

känslomässigt kaos och rädsla för framtiden. Detta gör att kvinnor inte klarar av att 

dela denna börda med någon. Att bära detta ensam ger en obeskrivlig ångest som 

kräver medicinsk ångestbehandling. De har svårt att förlika sig med tanken på döden 

då den känns avlägsen, oförklarlig, abstrakt och meningslös. De vill inte acceptera att 

de skall dö utan vill leva på som vanligt så länge som möjligt. Många kvinnor som får 

kännedom om att deras sjukdom kommer att leda till döden, ger upp allt hopp om 

tillfrisknande. De upplever enorm sorg. All kamp var förgäves. En kvinna beskriver 

den skräck och rädsla som griper tag om en, som obeskrivlig. En annan beskriver att 

hon känner sig helt tillintetgjord och ”nummen” i kroppen. Livet kommer aldrig bli 

som förr igen. ”Det känns fruktansvärt.”, ”Det kommer aldrig att bli bättre.”, ”Jag 

har så mycket ångest, jag är så rädd för att dö för livet är fortfarande så underbart 

även om du är sjuk.” (Sarenmalm et al., 2009). Bröstcancer upplevs som något 

smygande som hittar nya vägar att angripa på. Kvinnor beskriver sin kamp som en 

ständigt närvarande sorg och att de är oförmögna att göra annat än att sörja. ”Jag 

trodde inte att det var möjligt att må så dåligt. Jag var ett vrak.” (Sarenmalm et al., 

2009) (Mosher et al., 2013, Sarenmalm et al., 2009, Vilhauer, 2008, Luoma och 

Hakamies-Blomqvist, 2004).  
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Kvinnor uttrycker större rädsla för döendeprocessen mer än för själva döden. 

Döendeprocessen förknippas med svårt lidande och ångestfyllda symtom, förnedring, 

att inte få tillräcklig smärtlindring samt att vara helt hjälplös. De är rädda för att ha 

mycket ont och undrar om döden skall komma snabbt eller vara en lång process. De 

fruktar att förlora kontrollen, vara en börda, bli vanställda och att bli fysiskt 

motbjudande. “Jag vet rätt väl; och jag är rädd för det- bli sjuk- sjukhus, 

medvetslös, hur sjuk jag kommer att bli.” (Sarenmalm et al., 2009). Störst rädsla för 

detta upplever de kvinnor som inte har någon närstående (Sarenmalm et al., 2009, 

Mosher et al., 2013, Vilhauer, 2008, Svensson et al., 2009, Luoma och Hakamies-

Blomqvist, 2004). 

 

DISKUSSION 

 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med 

obotlig bröstcancer. Resultatet belyser till största del de psykologiska och sociala 

dimensionerna som kvinnor konfronteras med i mötet med obotlig cancer. Kvinnor 

som drabbas av bröstcancer upplever att deras kvinnlighet och identitet rubbas. För 

att få en fördjupad bild av detta väljer författarna även att belysa några fysiska 

upplevelser som får psykiska och sociala konsekvenser. Relationer till makar och 

familj utmanas på flera plan, t.ex. svårigheter i kommunikation och oro för familjens 

framtid. Att leva i hopp, få ett annat livsperspektiv och försonas med kommande död 

är något som är återkommande i många drabbade kvinnors liv. 

Litteraturstudieförfattarna valde psykologiskt och socialt perspektiv av flera skäl. Den 

fysiska dimensionen och de symtom som följer i spåren av bröstcancer och 

behandlingar är kända och synliga. Ofta läggs tonvikten på att lindra fysiska symtom 

då de är mer uppenbara. De existentiella upplevelserna valdes bort för att göra en 

avgränsning. 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat diskuteras och jämförs med tidigare forskning och 

omvårdnadsvetenskapliga modeller och teorier enligt Friberg (2012). 

Litteraturstudieförfattarna har reflekterat kring resultatet och vikten av att applicera 
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kunskapen i klinisk verksamhet.  

 

Litteraturstudiens resultat visar att kvinnor upplever det förödande att förlora hår 

och bröst. Viktuppgång och förändrat utseende leder till förändrad självbild och 

förlust av kvinnlighet. Ussher et al. (2012) bekräftar i sin studie att kvinnor upplever 

sig som oattraktiva och att de förlorar sin femininitet vid bröstcancersjukdom. Bröst 

är för kvinnor nära knutet till psykisk hälsa och påverkar självkänslan och 

identiteten. När dessa påverkas negativt uppkommer lättare sorg och ängslan 

(Cullberg och Lundin, 2006).  

 

Synen på bröst och dess betydelse har olika kulturella skillnader. Exempelvis visar en 

koreansk-amerikansk studie att brösten betraktas som sexuella organ och måste 

hållas rena så att cancer kan förebyggas. Dålig hygien anses förknippad med 

cancersjukdom. Kvinnor betraktar brösten som ett verktyg för att dia sina barn. Bröst 

är tabulagt och omtalas bara i svepande ordalag och i omskrivningsformer (Lee et al., 

2007). Den varierade synen på bröst och kvinnlighet innebär att det är av vikt att 

känna till olika synsätt på kvinnans bröst, för att på så sätt kunna ge god vård och 

omvårdnad. 

 

Resultatet i litteraturstudien visar att kvinnor upplever stora svårigheter i sitt 

sexuella samliv. Svårigheterna orsakas av smärta, torra slemhinnor och nedsatt 

rörlighet. En annan studie bekräftar detta men belyser även de sexuella svårigheter 

som är förknippade med att ha rekonstruerade bröst. Makar håller sig avvaktande 

och undvikande till dessa (Ussher et al., 2012). Intimitet och beröring är nära 

förknippade med varandra i alla kulturer. Det är sätt att visa kärlek och vänskap. 

Människor har ett grundläggande behov av beröring genom hela livet. Beröring 

förmedlar tröst och värme och stärker samhörigheten mellan människor (Baggens et 

al., 2009). Forskning visar att vårdgivare kan tveka att ta upp samtal kring sex och 

samlevnad med bröstcancerpatienter eftersom det upplevs för personligt. Detta kan 

ge ett budskap om att vårdpersonal inte är intresserade av att hantera funderingar 

kring detta område (Johnston, 2012). En reflektion kring svårigheterna att samtala 

med patienter om sexuella svårigheter, är att det pratas lite och sällan om dessa 

bekymmer på avdelningar och i sjuksköterskeutbildningen. Det upplevs privat och 

oprioriterat då andra frågor får fokus istället. En slutsats som kan dras av 

litteraturstudiens resultat är att sexuella problem är av mindre viktig karaktär i t.ex. 
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sjuksköterskors grundutbildning och att studenter därför inte känner sig förberedda 

att prata om sexuella svårigheter med bröstcancerdrabbade kvinnor. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att när kvinnor drabbas av obotlig bröstcancer 

försöker de skydda sina familjer från det trauma som drabbat dem. Diagnosen leder i 

många fall till starka reaktioner från familjen. Det kan ta sig uttryck i bristande 

empati och svårigheter att fortsätta äktenskapet. Resultatet visar även motsatsen, att 

makar kan få en fördjupad relation under sjukdomstiden. Även liknande resultat 

återfinns i studier från andra länder t.ex. Pakistan. Banning och Tanzeem (2013) 

finner att kvinnor i Pakistan möter samma utmaningar som kvinnor i västvärlden. 

Studien visar i sitt resultat att kvinnor har svårt att utveckla vänskapsrelationer 

under sjukdomstiden. Många blir isolerade i rädsla för att väcka olustkänslor hos 

omgivningen. Liknande upplevelser framkommer i en studie av Nilmanat et al., 

(2010). Kvinnor är rädda för den förändrade kroppsbilden och känner sig oroliga att 

bli diskriminerade av sin omgivning. De känner sig obekväma över att människor 

pratar om dem bakom deras rygg. Det leder till att de drar sig undan gemenskap. De 

betraktar sig själva som avvikande jämfört med friska kvinnor.  

 

Synen på bröstcancer och hur den uppkommer skiljer sig från olika kulturer och 

platser i världen. Studier från olika delar av världen beskriver hur omgivningen tar 

avstånd från kvinnor och deras barn efter att de drabbats av bröstcancer. Både 

kvinnor och barn anses smittsamma (Howard et al., 2007, Banning och Tanzeem, 

2013). Det är av yttersta vikt när sjuksköterskor möter kvinnor från andra delar av 

världen att känna till olika kulturella synsätt på bröst och cancer, för att kunna möta 

dessa med respekt och öppenhet. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att när människor blir patienter är det svårt att 

bibehålla sin självkänsla och många upplever isolering. Patienter upplever att 

vårdpersonal är stressade och har för liten kunskap för att kunna möta de psykiska 

och sociala behoven. De flesta är rädda att ta tid i anspråk av personal. De upplever 

även att det är svårt att få god information rörande behandling och biverkningar av 

behandling. Detta bekräftas av Howard et al. (2007). Det är viktigt att skapa 

förutsättningar för patientdelaktighet i vården. När information ges så väl muntlig 

som skriftlig skall den vara anpassad till den situationen som patienten befinner sig i. 

En förutsättning för optimal informationsöverföring är en god dialog mellan patient 



18 
 

och sjuksköterska (Eldh, 2009). 

 

Engström (1986) menar att många patienter inte följer de riktlinjer som ordineras 

och det kan bero på okunskap om läkemedel och behandling men också att personers 

psykiska och fysiska hälsa gör att patienter inte uppfattar eller kommer ihåg 

innehållet i informationen. Eide och Eide (2009) beskriver att när människor blir 

sjuka behöver de information som är fullständig men rättbegriplig och lätt att komma 

ihåg och förhålla sig till. Tingström (2009) menar att patienten måste ges möjlighet 

att bearbeta den givna informationen och sjuksköterskan skall uppmuntra till frågor 

och reflektion. Muntlig information bör kompletteras med skriftlig information som 

patienten i lugn och ro kan läsa flera gånger. Litteraturstudieförfattarna menar att 

det är viktigt med information och hur den ges. Det är därför av stor vikt att 

sjuksköterskor anpassar informationen till patientens förutsättning både för att 

patienter ska känna delaktighet och för att de ska följa den givna ordinationen.  

 

I litteratturstudiens resultat framkommer det att många kvinnor upplever sin tillvaro 

som positiv trots obotbar bröstcancersjukdom. De lever i nuet och tar en dag i sänder. 

De njuter av tiden som de vet är begränsad tillsammans med de närstående. De 

eftersträvar känsla av vardag och gör det som höjer livskvaliteten. Mackenzie (2014) 

ser samma mönster i sin studie. Deltagarna vill i möjligaste mån få känsla av vardag 

genom att gå till ett arbete eller något frivilligprojekt. Andra väljer att stanna hemma 

med familjen och ta till vara tiden på det sättet. Olika coping återfinns även i en 

studie av Drageset et al (2010) som beskriver vikten av att vara i nuet för att inte 

drunkna i alla tankar på hur det skall gå. Likaså att fokusera på hobbys, som 

trädgårdsarbete och fortsätta att leva så vanligt som möjligt, och göra det som känns 

meningsfullt. En strategi är att försöka vara positiv, optimistisk och bevara hoppet, 

men samtidigt förebreda sig på det värsta. Kvinnor i studien eftersträvar att ha goda 

relationer till de närstående. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att många kvinnor har uppfattningen och 

tron att stress kan förvärra och påskynda deras sjukdomsutveckling. Mackenzie 

(2014) finner liknande resultat i sin studie. Det visar att när det står klart att ingen 

bot finns kunde många kvinnor ändå känna glädje och omfamna livet. Trots detta 

finns en stark rädsla för döden. Några planerar sin egen begravning som ett led i 

bearbetningsprocessen. De prioriterar om från ett framtidsperspektiv till ett 
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nutidsperspektiv. Banning och Tanzeem (2013) finner i sin studie bland pakistanska 

kvinnor likande resultat. Några reagerar med att använda alla besparingar och njuta 

av lite lyx och flärd, då ändå ingen framtid finns. Andra gör tvärtemot, de känner 

inget behov av materiella saker och väljer att spara till de efterlevande (Banning och 

Tanzeem, 2013). Sjuksköterskor har i sin roll möjlighet att vara stöd till kvinnor med 

bröstcancer som vet att ingen bot finns för deras sjukdom. Det är viktigt att 

sjuksköterskor låter kvinnor hitta sin egen väg, finna sin egen styrka och på så sätt 

coping som passar den enskilde. Sjuksköterskor kan vara stödjande och erbjuda tröst 

så att kvinnor kan finna sin väg.  

 

För att trösta förutsätts öppenhet, med andra ord: beredskap att möta lidande. 

Genom ett accepterande klimat och djupt delad samhörighet kan den drabbade nå ett 

perspektivskifte och genom det se förlusten med andra ögon, finna frid med sig själv 

och sin omvärld (Santamäki Fischer och Dahlqvist, 2009). Omvårdnad är att vara 

äkta i mötet med patienten, vara närvarande, förmedla hopp och belysa mening. God 

omvårdnad är även att ge patienten möjlighet att känna självrespekt och kontroll 

(Wiklund, 2009). Katie Erikssons vårdteori bygger på synen att varje människa är 

unik och som definieras utifrån sina relationer med andra människor och till Gud. 

Människan består av kropp, medvetande och ande. Eriksson definierar hälsa som ett 

tillstånd av kroppslig, själslig och andligt välbefinnande. Det är viktigt att ha ett 

holistiskt synsätt på omvårdnaden där de som vårdar ser till de kroppliga, själsliga 

och andliga aspekterna för att kunna främja hälsa. Att vara professionell är dels att 

kunna utföra tekniska procedurer men även att se till patientens totala hälsa 

(Kirkevold och Larsson-Wentz, 2000). 

 

I litteraturstudiens resultat framkommer att kvinnor är rädda att vara en börda för 

sin familj. Även Nilmanat et al (2010) bekräftar detta i sin studie där smärtfyllt 

lidande och känsla av att vara en börda orsakar önskan om att dö en snabb död. 

Önskan om en snabb död är inte konstant, utan förknippas med svår smärta. Kvinnor 

är sorgsna över att inte få vara en del av framtiden tillsammans med sina barn och 

barnbarn. Flera studier beskriver kvinnors sorg över att inte få vara en del av barnens 

liv. De kan känna svartsjuka över att någon annan skall uppfostra deras barn (Turner 

et al., 2005, Vickberg, 2001). Sorg beskrivs som en förlust. Förlust utsätter 

personligheten för belastningar som utlöser krisreaktioner. Sorg är en känsla som är 

tung att ta till sig. Den utmanar individens förmåga att se mening med tillvaron. Det 
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finns olika sätt att förhålla sig till sorg. Det kan vara att försvara sig genom att 

förtränga sjukdom och upplevelse av sjukdom. En annan kan vara att möta sina 

tankar och känslor med acceptans. Ett tredje sätt är att försöka få kontroll över 

känslorna, genom kunskap och förståelse för den uppkomna situationen och därmed 

uppnå praktiskt grepp om sjukdomen (Eide et al., 2009). Sorg är således en reaktion 

på förlust av hälsa och framtid, där förståelse och beredskap är viktigt för att kunna 

bemöta bröstcancerdrabbade kvinnors känslor samt möta deras anhöriga.  

Många kvinnor i litteraturstudien uttrycker mer rädsla för döendeprocessen än för 

själva döden. De är rädda att bli motbjudande och förlora kontrollen samt är rädda 

för en lång och smärtsam döendeprocess. Detta leder till svår okontrollerbar ångest. 

Kvinnors starka rädsla för att förlora kontroll över sin kropp upplevdes vara 

detsamma som att upphöra att vara människa. Sjukdomen får dem att känna sig 

värdelösa och att de förlorar sin stolthet (Nilmanat et al., 2010). När människor ställs 

inför faktum att ingen bot finns reagerar de flesta till en början med förnekelse. 

Förnekelse är en försvarsmekanism som reducerar ångest och hjälper människan att 

ta till sig besked gradvis. När patienter har tagit till sig beskedet är ilska en vanlig 

reaktion. Ilskan kan riktas mot både personal, Gud och närstående. Ilska kan även 

vara en reaktion på maktlöshet. När patienten vet att inget finns att göra är det 

vanligt att köpslå med Gud. Köpslående är en aktivering av hoppet och ger patienten 

styrka att hålla sig uppe och att kämpa för ett visst mål. Ilska övergår till depression 

och till sist acceptans där eventuell försoning uppnås (Sätren, 2000). Det är därför 

viktigt att sjuksköterskor går varsamt fram och visar respekt för kvinnors reaktioner 

och hanteringsmekanismer när de ställs inför faktum att ingen bot finns. 

Sjuksköterskors uppgift är att vara ett stöd till patienten för att bevara hoppet. 

 

Metoddiskussion 

Med hjälp att kvalitativa forskningsmetoder är syftet att samla in beskrivande data 

där människans egna ord, skrivna eller talade, observeras. Det övergripande syftet 

med att göra systemetiska litteraturstudier är att utveckla kliniska riktlinjer som är 

praktiskt tillämpbara (Olsson och Sörensen, 2011).  

 

Litteraturstudiens författare har valt att avgränsa sökningarna för att på så sätt 

sortera bort det material som inte inryms i intresseområdet. Östlundh (2012) menar 

att vetenskapligt material är en färskvara. Studiens resultat bygger på material som 
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spänner över tiden 2000-2014. Forskningen som ligger till grund för resultatet är 

utförd i Skandinavien och USA. Diskussioner fördes mellan författarna om 

upplevelser kunde bli gamla och inaktuella. Tankar kring att vård och omvårdnad 

kunde se olika ut över tid och därför resultera i olika upplevelser beroende på när 

studier utförts. Avgränsningen i tid gjordes i första hand för att begränsa materialets 

storlek. En geografisk avgränsning gjordes för att likartad vård, omvårdnad och 

kulturell syn råder i dessa länder i det valda geografiska området. En stryka med att 

geografiskt begränsa studien var att studien kunde belysa kvinnors upplevelser i en 

stor del av världen. Svagheten var den tidsbegränsning som fanns. Om ett större 

geografiskt område inkluderats skulle det resultera i ett spretigt och svårtolkat 

resultat. En tydlig avgränsning genom inklusionskriterier säkerställde materialet som 

tydligt svarade mot litteraturstudiens syfte. 

 

Kvalitetsgransking av artiklar för resultatet granskades enligt Olsson och Sörensens 

(2011) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod. Detta för att säkerställa att 

det valda materialet höll hög vetenskaplig standard. De åtta artiklar som utgör 

resultatet bedömdes vara lämpliga, då alla artiklarna hade ett stort resultatmaterial. 

Fler artiklar skulle innebära svårare tidsmässig press. 

 

Några svagheter hos författarna var ovanan att söka i databaser, tidsbrist, att läsa 

vetenskapligt material och att skriva vetenskapligt arbete. Då engelska inte är 

författarnas modersmål fanns svårigheter i att översätta och säkerställa att materialet 

tolkades på ett korrekt sätt. Därför har författarna valt att läsa allt material var för sig 

noga och flera gånger. Tolkning av innehåll gjordes sedan tillsammans och okända 

ord översattes med hjälp av lexikon. Analysen utfördes tillsammans, under 

diskussion för att säkerställa att översättning och innehåll gjordes så textnära som 

möjligt. Detta för att undvika över- eller underskattning av resultatet i artiklarna. 

Efter att ha läst artiklarnas resultat upprepade gånger och diskuterat innehållet kom 

kategorier och underkategorier tydligt att framträda. Olsson och Sörensen (2011) 

menar att när verklighet och tolkning överensstämmer med varandra finns validitet. 

Analysmetoden som användes var beskrivande metasyntes som innebär i korthet att 

studiernas data, teoretiska ramverk och metod granskas omsorgsfullt (Willman et al., 

2011). Resultaten i studierna sammanställdes och blev till nytt resultat utan att 

ursprungsmaterialet omtolkades. Metasyntes väljs som analysmetod för att 

sammanfatta tidigare forskning och på så sätt skapa en ny bild av ett fenomen 
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(Friberg, 2012). Litteraturstudiens författare var medvetna om att metoden inte 

fullständigt uppfyllde alla kriterier för en metasyntes, därav beskriver författarna att 

de låtit sig inspireras av metoden. Även om litteraturstudien har begränsningar 

bedöms ändå syftet med studien har kunnat besvaras.   

 

Forskningsetisk diskussion 

När en studie på patienter görs är det av yttersta vikt att forskningen utförts på ett 

etiskt korrekt sätt. Helsingforsdeklarationen lyfter fram att forskaren bör vara 

kompetent och ”väl förtrogen med det aktuella området”. Likaså bör forskningen 

vara motiverad, och risk- och vinstbedömning ska vägas in. Det betyder att 

forskningen ska generera kunskap som är viktig och väl underbyggt. Respekt för 

människovärde är grundläggande för att forskning ska bedrivas 

(Helsingforsdeklarationen, 2013). 

 

I de fall där det i artiklarna inte framkom om studien genomgått etisk granskning 

gjordes sökning efter etiska riktlinjer i tidskriften där studien publicerats. Alla 

artiklar som ingick i litteraturstudiens resultat hade genomgått etisk granskning. I 

Olsson och Sörensen (2011) beskrivs att nya regler som avser forskning på människor 

infördes 2008 där människors välfärd skall ges företräde framför vetenskapen och 

samhällets behov av kunskap. Litteraturstudiens författare har under ständig dialog 

och under arbetes gång värderat innehåll med målsättning att inte lägga in en 

tolkande värdering. Författarna har varit uppmärksamma på att alla bär på 

förförståelse och insikten av att förförståelse kan leda till förutfattade resultat. 

 

Slutsats 

Litteraturstudien visade att när kvinnor drabbas av obotlig bröstcancer förändrades 

hela deras tillvaro. Deras kvinnliga identitet hotades och deras roller som mor och 

maka förändrades drastiskt. Kvinnornas livsperspektiv förändrades och de blev 

tvungna att förhålla sig till att de skulle dö och att lämna sin familj. Detta orsakade 

sorg och ångest och olika sätt att hantera detta hittades. Det finns behov av 

ytterligare forskning kring hur kvinnor påverkas och upplever att vara patient med 

obotlig bröstcancer. Även ytterligare kunskap om hur kvinnor från andra kulturer 
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upplever mötet med vården i samband med bröstcancer är viktigt för att kunna 

utveckla vården för kvinnor. 
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Tabell 1. Söktabell samt urval    Bilaga 1.

               

Databas 

 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 1* Urval 

2** 

Urval 

3*** 

 

CINAHL Breast 

neoplasms 

AND 

Experience 

AND 

Metastatic 

Peer reviewed 

English 

language 

Female 

2000-2014 

78 25 10 4 

CINAHL Experience 

AND Breast 

cancer AND 

Metastatic 

Nursing journal 

Peer reviewed 

Female 

22 9 4 1 

PubMed Breast 

cancer AND 

Life 

perspective 

English 

Humans 

Female 

Nursing 

journals 

48 6 3 1 

CINAHL Experience 

AND Breast 

cancer AND 

Stage IV 

Peer reviewed 

Nursing journal 

5 3 2 1 

CINAHL Breast 

cancer AND 

Experience 

AND 

Recurrence 

Peer reviewed 

Nursing journal 

Female 

Academic 

journal 

48 8 3 1 

 

* Antalet där titlar och abstrakt som motsvarade syftet  

** Antalet artiklar vars resultat lästes 

*** Antalet valda artiklar för analys 
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Tabell 2. Presentation av artiklar som ingår i analysen samt bedömning av kvalitet       Bilaga 2. 

Författare 

Tidskrift 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

 

Arman M och 

Rehnsfelt A, 

European Journal 

of Cancer Care, 

2002, Sverige 

Living with breast 

cancer- a challenge 

to expansive and 

creative forces. 

Få en djupare 

förståelse av 

livsperspektivet hos 

kvinnor som lever 

med bröstcancer. 

Kvinnor valda ur en större 

studie. Valdes för deras 

specifika historia. 

Fenomenologisk metod med 

en serie av intervjuer. 

Kvalitativ analysmetod 

användes. 

3 kvinnor. Har endast valt ut 

delar rörande kvinnor med 

obotlig bröstcancer. Ålder 47-

54. 

Presenteras i fyra case: 

Att fastna i en 

livssituation med en dold 

önskan, när sjukdomen 

blir en välsignelse och ett 

uppvaknande till livet, att 

leva på gränsen mellan 

liv och död utan att 

tappa greppet, dialektik 

mellan insikt och 

förmåga att klara av 

förändringar. 

 

Medel 

Krigel S, Myers J, 

Befort C, Krebill H 

och Klemp J, 

International 

Journal of 

Palliative Nursing, 

2014, USA 

’Cancer changes 

everything!’ 

Exploring the lived 

experiences of 

women with 

metastatic breast 

cancer. 

Undersöka 

upplevelser av att 

leva med 

metastaserad 

bröstcancer hos 

kvinnor.  

Kvinnor rekryterade från en 

cancerklinik.  Innehållsanalys, 

semistrukturerade 

gruppintervjuer.  

Fyra semistrukturerade 

fokusgrupper medverkade, 

totalt 15 kvinnor med 

metastaserad bröstcancer. 

Ålder 32-75 år. 

Temat var: Cancer 

förändrade allt! 

Rollförändring, relationer 

och kommunikation, 

självbild, hantera 

ovisshet. 

 

Hög 

Luoma M-L och 

Hakamies-

Blomqvist L, 

Psyco-Oncology, 

2004, Finland 

 

The meaning of 

quality of life in 

patients being 

treated for advanced 

breast cancer: A 

qualitative study. 

Undersöka 

bröstcancerpatienters 

quality of life (QOL) 

vid progredierad 

bröstcancer.  

Kvinnor rekryterade från en 

större studie. Kvinnor med 

likartade 

behandlingsupplevelser och 

cancerstadier.  Inspelade 

semistrukturerada intervjuer. 

Fenomenologisk analysmetod 

användes. 25 kvinnor med 

framskriden eller 

återkommande sjukdom. 

Ålder på deltagarna anges 

inte.   

Sex teman hittades: 

Fysisk funktion, 

Rollfunktion, social 

funktion, Känslomässig 

funktion, Kognitiv 

funtion,Global QoL. 

 

Hög 
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Tabell 2. Presentation av artiklar som ingår i analysen samt bedömning av kvalitet       Bilaga 2. 

Författare 

Tidskrift 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

 

Mosher E. C, 

Johnson C, 

Dickler M, Norton 

L, Massie M-J och 

DuHamel K, The 

Breast Journal, 

2013, USA 

Living with 

metastatic breast 

cancer: A 

qualitative analysis 

of physical, 

Psychological, and 

social sequelae. 

Identifiera 

svårigheter för 

kvinnor med 

metastaserad 

bröstcancer, med 

tonvikt på deras 

upplevelse av fysiska 

och känslomässiga 

påfrestning, sociala 

begränsningar och 

existentiella problem. 

Kvinnor valda från ett 

cancercenter, var 

engelsktalande och hade 

påverkad QOL. Tematisk 

analys, där kvinnorna själva 

skrivit sina livsberättelser 

med syfte på sjukdom. 

44 kvinnor med 

metastaserad bröstcancer. 

Medelålder 57,9.   

 

Tre teman hittades: 

Quality of life probelmatik, 

upplevelse av sociala 

begränsningar, 

existentiella problem. 

 

Hög 

Sarenmalm K. E, 

Thorén-Jönsson 

A-L, Gaston-

Johansson F och 

Öhlén J, 

Qualitative Health 

Research, 2009, 

Sverige 

Making sense of 

living under the 

shadow of death: 

Adjusting to a 

recurrent breast 

cancer illness. 

Undersöka de 

viktigaste frågorna 

hos kvinnor i 

klimakteriet som 

lever med 

återkommande 

bröstcancer och hur 

de hanterar sin 

situation. 

 

Kvinnor rekryterade från en 

sexmånaders 

uppföljningsstudie om spridd 

bröstcancer. Grounded 

theory (GT) metod, 

djupgående intervjuer. 

20 kvinnor. Ålder 55-81. 

Fyra teman med 

subgrupper beskrevs: 

Konfrontera, 

kämpa/minska nöden, 

överskridande, den 

personliga 

övergångsprocessen. 

 

Hög 

Svensson H, 

Brandberg Y, 

Einbeigi Z, 

Hatsche T och 

Ahlberg K, Cancer 

Nursing, 2009, 

Sverige 

Psychological 

reactions to 

progression of 

metastatic breast 

cancer - An 

interview study. 

Studien undersökte 

psykologiska 

reaktioner och 

coping-strategier vid 

sjukdomsprogression, 

efter första serien 

med 

cellgiftsbehandling 

hos kvinnor med 

metastaserad 

bröstcancer. 

Kvinnor med progresiv 

bröstcancer som medverkade 

i TEX studien och var 

svenskspråkiga. 

Randomiserad studie, 

intervjuer. Analys utfördes 

enligt 

innehållesanalysmetod. 

20 kvinnor valde att vara 

med i studien. Ålder 44-67 

år. 

Tre teman kunde hittas: 

Före information- symtom 

och tecken innan diagnos, 

omedelbart efter 

information, livet efter 

informationen om 

sjukdomsprogression. 

 

Hög 
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Tabell 2. Presentation av artiklar som ingår i analysen samt bedömning av kvalitet       Bilaga 2. 

Författare 

Tidskrift 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

 

Vilhauer P. R, 

Palliative and 

Supportive Care,  

2007, USA 

A qualitative study 

of the experiences 

of women with 

metastatic breast 

cancer. 

Undersöka 

upplevelser hos 

kvinnor med 

diagnostiserad 

metastaserad 

bröstcancer. 

Kvinnor rekryterade från en 

större studie om 

onlinestödgrupper.  

Innehållsanalys, inspelade 

intervjuer via telefon. 

14 kvinnor med metastaserad 

bröstcancer. Medelålder 51,6. 

 

Fem teman med 

subgrupper hittades: 

Kroppsbild, oro över 

effekten av stress, dagliga 

aktiviteter, socialt stöd, 

samverkande faktorer  

 

Medel 

 Vilhauer P. R, 

Psycology and 

Health, 2011, USA 

’Them’ and ’us’: The 

experiences of 

women with 

metastatic diseases 

in mixed-stadge 

versus stage-

specific breast 

cancer support 

group. 

 

Undersöka 

upplevelser hos 

kvinnor med 

metastaserad 

bröstcancer. 

Kvinnor rekryterade från en 

större studie valda för sin 

medverkan i stödgrupper. 

Intervjuer. 

Tolkningsfenomenologisk 

analysmetod användes.  

8 kvinnor med metastaserad 

bröstcancer. Medelåder 53 år. 

Sju teman beskrevs: De 

och Vi, konflikten mellan 

acceptans och rädsla att 

möta verkligheten, att inte 

kunna få stöd, dela 

samma oro, utbyte av 

information, hopp om att 

få leva ett bra liv, 

bearbeta rädslor och död. 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 


