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Kvinnors erfarenheter av att drabbas av och leva med 

bröstcancer 

Abstrakt 

Bakgrund: Den vanligaste dödsorsaken på grund av cancer hos kvinnor är 

bröstcancer. Många faktorer påverkar risken att bli drabbad men med stigande ålder 

ökar risken. Bröstcancer påverkar kvinnan som upplever en rad olika känslor av både 

diagnos och behandling. Bättre förståelse behövs för att veta hur vårdpersonal ska 

bemöta den drabbade samt kunna erbjuda stöd och god omvårdnad. Syfte: Att 

belysa kvinnors erfarenheter av att drabbas av och leva med bröstcancer. Metod: En 

litteraturstudie som inkluderade tretton kvalitativa studier som sökts i Cinahl, 

Pubmed och PsycInfo. Analys och bearbetning av studiernas resultat gjordes med 

inspiration av Fribergs modell. Resultat: Resultatet av litteraturstudien kunde delas 

in i fem kategorier som beskrev kvinnors erfarenheter av bröstcancer: Att få 

diagnosen, stöd respektive brist på stöd från omgivningen, det vardagliga livet under 

behandlingen, en förändrad kropp och själ och livet efter behandlingen. 

Konklusion: Att drabbas av och leva med bröstcancer är en upplevelse som 

påverkar kvinnan och hennes liv på många nivåer. Det är en individuell upplevelse av 

symtom och svårigheter, bland annat förluster och behov av stöd. Att leva med en 

livhotande sjukdom bidrar till en stor förändring då stöd värdesätts i olika former. 

Nyckelord: Bröstcancer, erfarenheter, kvinnor, omvårdnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

To enlighten women’s experiences of being diagnosed with 

and living with breast cancer 

Abstract 

Background: The most common cause of death from cancer among women is 

breast cancer. Many factors increase the breast cancer risk but the incidence 

increases with advancing age. Breast cancer affects the woman with many different 

emotions from both diagnosis and treatment. The health professionals needs a better 

understanding how to respond to the women and also provide support and 

satisfactory nursing care. Aim: To enlighten women’s experiences of being 

diagnosed with and living with breast cancer. Method: The literature study was 

executed with thirteen qualitative studies, database search for studies was made in 

Cinahl, Pubmed and PsycInfo. The analysis and processing of the study’s results were 

made with inspiration from Fribergs model. Results: The results from the literature 

study were divided into five categories that describe women’s experiences of breast 

cancer: Being diagnosed, support and lack of support from the surroundings, the 

everyday life during the treatment, a changed body and soul and the life after the 

treatment Conclusion: Being diagnosed with and living with breast cancer is an 

experience that affects the woman and her life on many levels. It is an individual 

experience of symtoms and difficulties, for instance the losses and the need of 

support. Living with a life-threatening disease results in a big change of life and 

support is valued in many forms. Keywords: Breast cancer, experience, women, 

nursing. 
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Bakgrund 

 

Incidens och prevalens 

Den vanligaste dödsorsaken av cancer hos kvinnor är bröstcancer och den vanligaste 

åldern att få diagnosen är vid 60 års ålder. I Sverige år 2011 fick 8382 kvinnor 

diagnosen invasiv bröstcancer, som betyder att den är helt utvecklad samt att risk 

finns att den trängt in till närliggande vävnad. 2011 fick 884 kvinnor diagnosen 

bröstcancer som var i ett förstastadium. Bröstcancer är den vanligaste dödsorsaken 

bland kvinnor under 50 års ålder (Socialstyrelsen, 2014). Den årliga siffran på antalet 

som insjuknar i bröstcancer i hela världen under 2012 uppgår till 1,7 miljoner. 

Kvinnor som bor i i-länder och diagnostiseras med bröstcancer har större chans att 

överleva (Ferlay et al. 2012). Incidensen av bröstcancer är högre i i-länder och i u-

länder uppgår det till den näst högsta dödsorsaken efter livmodershalscancer 

(Stuckey, 2011). 

 

Riskfaktorer och skyddande faktorer 

Ålder är den största riskfaktorn för att drabbas av bröstcancer. Risken ökar i takt med 

att kvinnan blir äldre (O'Brien et al. 2015). Andra riskfaktorer är fetma, alkohol 

(Nilbert, 2013, 170; Hanf et al. 2015), tidig menarche, sen menopaus, mammografiskt 

täta bröst, p-piller användning, hormonsubstitution (Nilbert, 2013, 170) och första 

grads släkting med bröstcancer (Stuckey, 2011; Hanf et al. 2015). Faktorer som 

skyddar mot bröstcancerdebut under 50 år är äldre ålder vid första menarche, yngre 

ålder vid menopaus, yngre ålder vid första graviditet och hysterektomi innan 

klimakteriet (O'Brien et al. 2015).  

 

Stadieindelning 

Prognosen varierar då bröstcancern kan delas in i olika stadier beroende på tumörens 

storlek och eventuella spridningar. I Stadium I är tumören inte större än 20 mm och 

inte spridd, och med god prognos för att tillfriskna. I Stadium IIA är tumören 
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antingen mindre än 20 mm samt lymfmetastaser i armhåla eller en tumör mellan 20-

50 mm men ingen spridning till armhålan. I Stadium IIB är tumören antingen mellan 

20-50 mm och spridning till armhåla eller en tumör större än 50 mm men ingen 

spridning till armhålan. Stadium III är som tidigare två stadier men samtidigt har 

lymfkörtelmetastaserna vuxit fast i närliggande vävnad eller växt ut på huden. I 

Stadium IV har cancern spridit sig till någon annan del av kroppen än bröstet och 

armhålan (Bergh et al. 2007, 91; Nilbert, 2013, 171-172). 

 

Utredning 

Tidigt upptäckande och screening av bröstcancer betyder mycket för att kunna 

minska dödlighet och behandlingssymtom (Hanf et al. 2015). Trippeldiagnostik 

används vid utredning. Det som ingår är klinisk undersökning, bildgivande metoder 

så som mammografi och ultraljud och fin- eller mellannålsbiopsi för att få svar om 

det finns cancer i bröstet. Med dessa metoder har det visat sig att både sensitiviteten 

och specificiteten når nästan 100 %. Socialstyrelsen rekommenderar att hälso- och 

sjukvården bör erbjuda mammografi till kvinnor mellan 40-74 år för att upptäcka 

bröstcancer. Med denna rekommendation sänks dödligheten med 16-25 %. En del 

kvinnor upplever att deras autonomi påverkats då screeningen uppfattats som 

obligatorisk på grund av brister på information (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Behandling 

Bröstcancer kan behandlas på olika sätt, beroende på cancertyp och unika biologiska 

kännetecken. De vanliga behandlingarna är operation, strålning, cytostatika och 

hormonbehandling (Blowers och Foy, 2009). 

 

Operation används ofta vid den primära bröstcancern i syftet att få god lokal kontroll 

med syfte att bota. Då bröstcancern övergått till ett högre stadium finns risk att den 

spridit sig till de axillara lymfkörtlarna. Det finns risker att operera bort tumören, 

bland annat ökar risken att drabbas av lymfödem och begränsad funktion av arm och 

axel (Blowers och Foy, 2009). Symtom på lymfödem kan komma i samband med 
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operation eller efterhand. En del upplever smärta i nacke, arm och skuldra månader 

efter operationen och lider av detta en eller flera gånger i veckan. Även styrkan och 

rörligheten kan begränsas i efterhand (Lauridsen et al. 2008).  

 

En biopsi av portvaktskörteln kan ge svar på om cancern spridit sig. Svar fås om 

cancerceller finns i körteln och eventuell axillutrymning måste göras (Nilbert, 2013, 

173; Hanf et al. 2015). Det finns olika typer av bröstoperationer, det kan vara 

bröstbevarande operation då endast bröstcancern och lite närliggande vävnad tas 

bort för att bevara så mycket av bröstet som möjligt. En annan typ av operation som 

utförts är mastektomi där all bröstvävnad samt armhålans lymfkörtlar tas bort 

(Blowers och Foy, 2009). När mastektomi har utförts kan bröstrekonstruktion med 

olika tekniker som antingen utförs direkt eller vid ett senare skede göras (Nilbert, 

2013). En rekonstruktion ses som en viktig del i att kunna få tillbaka sig själv och 

känna sig hel igen, att lättare kunna gå vidare från bröstcancern (Fallbjörk, Salander 

och Rasmussen, 2012). 

 

Strålning är en behandling där högenergistrålar används för att skada 

bröstcancerceller. Vid palliativ behandling eller vid tumörer som ej kan opereras kan 

strålning vara ett bra alternativ för att kontrollera sjukdomen. Det negativa är att 

strålningen även skadar de friska cellerna och ofta orsakar trötthet (Blowers och Foy, 

2009). Kvinnor med bröstcancer som behandlas med strålning upplever att de 

påverkas både fysiskt, psykiskt och psykosocialt. De vanligaste biverkningarna är 

fatigue, hudreaktioner och smärta. Vissa upplever att behandlingen påverkar deras liv 

även 6 månader efter de avslutat den, mest eftersom att armen fortfarande är svullen, 

ond och svår att röra (Sjövall et al. 2010). 

 

Cytostatika är ett läkemedel som förstör cancerceller genom att angripa möjligheten 

att växa och fördela sig. Vid bröstcancer ges ofta en kombination av olika cytostatika 

då de ofta angriper cancercellerna i olika faser av tillväxten (Blowers och Foy, 2009). 

De vanligaste biverkningarna av cytostatika är fatigue, illamående, försämrad fysisk 
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funktion, muskelsmärta, ökad risk för infektioner, ångest, sömnproblem och 

viktuppgång (Binkley et al. 2012). 

 

Hormoner används som behandling vid bröstcancer. Det är dock endast användbart 

vid cancerceller som har en yta av östrogen och/eller progesteron receptorer (Blowers 

och Foy, 2009). Kvinnor med bröstcancer beskriver biverkningar av 

hormonbehandlingen som värmevallningar, viktuppgång, trötthet, torra slemhinnor 

och minskad sexlust (Glaus et al. 2006). 

 

Upplevelser av bröstcancer 

Att upptäcka en knöl i bröstet leder till en våg av känslor och en automatisk reaktion 

att söka professionell hjälp (Perreault och Bourbonnais, 2005). Stress och ångest är 

vanligt vid upptäckt av en knöl i bröstet (Liamputtong och Suwankhong, 2015). 

Depressiva symtom under det första året efter diagnos ökar märkbart, i en studie upp 

till 20 procents ökning. Även fysisk och mental hälsa samt livskvaliteten påverkas 

negativt (Jones et al. 2015). Förluster som behandlingen ger kan kvinnor uppleva 

som nedbrytande av deras identitet. Kvinnorna beskriver förlust av kroppsdel, energi, 

förlust av familjeansvar och tron på att leva ett långt liv. Det fysiska lidandet beskrivs 

som för tidig menopaus, cancervärk, fatigue och biverkningar av behandlingar. För 

vissa representerar återgång till arbete att börja bygga upp sitt självförtroende igen. 

En av det svåraste upplevelserna för kvinnorna är relaterat till kroppsbilden. De 

uttrycker att de förlorat viljan att leva eller tycker att det är svårt att förlåta brist på 

stöd från familjen. Stöd är avgörande för att hantera förluster (Perreault och 

Bourbonnais, 2005). 

 

Vanliga känslor hos yngre kvinnor vid bröstcancer är att känna sig obekväm med 

förändringar på kroppen, svårigheter med torra slemhinnor som försvårar sexlivet, 

och att inte vara intresserad av sex, oro över för tidig menopaus och oro över att inte 

kunna bli gravid. Kvinnor som har barn beskriver problem i deras relation med 

partnern (Avis, Crawford och Manuel, 2004). 
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När det gått ett antal år sedan behandlingen uttrycker kvinnorna olika känslor av hur 

livet påverkas. En del kvinnor är tacksamma för att bröstcancern gjort att de börjat 

leva ett bättre liv, vissa tycker inte att sjukdomen har påverkat livet på något 

uppenbart sätt, vissa upplever att sjukdomen har lämnat både negativa och positiva 

spår i livet. En del kvinnor tycker att den negativa påverkan på livet har varit 

överväldigande (Salander et al. 2011). 

 

Problematisering 

Bröstcancer är ett vanligt fenomen hos kvinnor och känns därför relevant att 

undersöka djupare. Studierna som beskrivs ovan visar att kvinnor med bröstcancer 

drabbas av svåra förluster, både kroppsliga och själsliga. Genom att undersöka hur 

kvinnor uppfattar att få diagnosen och livet med bröstcancer och dess behandlingar 

kan det skapas en större förståelse för hur sjuksköterskor och annan vårdpersonal 

kan erbjuda stöd och god omvårdnad. Syftet med vår studie är att belysa kvinnors 

erfarenheter av att drabbas av och leva med bröstcancer. 

 

Metod 

Författarna använde sig av kvalitativa studier som svarade på syftet ‘kvinnors 

erfarenheter av att drabbas och leva med bröstcancer’. Segesten (2012) beskriver att 

kvalitativa studier avser att öka förståelse för en individ och dess livssituation, det 

ökar förståelsen rörande erfarenhet, upplevelser, behov eller förväntningar (99). 

 

Sökmetoder 

Sökningarna genomfördes i Cinahl och PubMed. För att hitta tillräckligt med studier 

fortsatte sökningarna i PsycInfo och Scopus då det är databaser som är riktade till 

omvårdnad. Sökningarna var till en början breda med antingen Breast cancer eller 

Breast neoplasms AND women AND experiences. För att sedan smalna av användes 

sökord som AND lived experiences, AND qualitative, AND health, AND feelings, AND 
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living, AND illness, AND coping, AND female, AND english. Resultaten avgränsades 

från år 2000 och peer-reviewed. Sökningarna presenteras i Bilaga 1. 

 

Urval 

Processen började med att läsa titlarna på artiklarna, och de artiklarna med en 

relevant titel lästes abstrakten. Om innehållet i abstrakten motsvarade 

litteraturstudiens syfte kunde studien behållas. När flera studier som motsvarade 

litteraturstudiens syfte hittats påbörjades urvalstabellen. De studier som inte passade 

längre plockades bort, kvalitetsgranskning gjordes på de kvarvarande. En modell som 

presenteras i Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) användes. Kvalitetsgranskning 

gjordes av båda författarna för att kontrollera att studierna höll en god nivå för att 

kunna ingå i litteraturstudien. Willman et al. (2011, 93) beskriver att om en 

granskning görs av minst två granskare får den mer betydande tyngd. Kvinnor 

inkluderades för att bröstcancer är vanligast hos kvinnor. Deltagarna i de inkluderade 

studierna var över 18 år både på grund av etiskt resonemang men även för att det är 

ovanligt med bröstcancer i ung ålder. Länder med en ekonomi som kan upprätthålla 

en god sjukvård inkluderades. Deltagarna i de inkluderade studierna kunde vara i 

olika stadium av bröstcancer för att inte utesluta olika upplevelser. Studier där 

deltagarna var i ett palliativt skede exkluderades då det kan påverka upplevelsen. 

Studierna och resultatet av kvalitetsgranskningen presenteras (Bilaga 2) samt mallen 

för kvalitetsgranskningen (Bilaga 3).  

 

Analys 

Analysen påbörjas genom att läsa studierna ett flertal gånger för att få en helhetsbild. 

Därefter identifieras nyckelfynd i studierna, när det är gjort görs en sammanställning 

av studiernas resultat. Efter det ska studiernas resultat relateras till varandra och som 

sista steg ska det formuleras en beskrivning utifrån nya teman som bildats (Friberg, 

2012, 124-129). Fribergs modell användes i analysarbetet. 

 



7 
 

Studierna söktes gemensamt och diskussioner fördes om nyckelord och om de 

motsvarade litteraturstudiens syfte. Analys påbörjades genom att ett flertal gånger 

läsa igenom litteraturstudiens inkluderade studier till resultatet. Studierna delades 

upp i hälften var för analysering. Studierna lästes och samtidigt fördes anteckningar, 

därefter utfördes samma procedur med andra hälften. En sammanställning av 

studiernas resultat genomfördes av båda författarna för att få en översikt av 

studiernas resultat. Därefter fördes resultatet i litteraturstudien samman till nya 

kategorier. 

 

Forskningsetik 

En strävan var att studierna skulle ha genomgått etisk granskning. I en studie som 

användes beskrevs inte om den var etiskt granskad men inkluderades ändå eftersom 

intervjuerna hade blivit godkända och det inte verkade ha gått till på något konstigt 

sätt. 

 

För att studien ska ha en etisk motivering ska den handla om något väsentligt, ha god 

vetenskaplig kvalitet och att den genomförts på ett etiskt sätt. Det som undersöks ska 

ha betydelse. Olika begrepp kan ha olika etiska implikationer och det kan vara svårt 

att översätta engelska begrepp till svenska. Även vid litteraturstudier kan det finnas 

etiska problem. Författarna kan ha begränsad engelska som kan leda till feltolkningar 

eller att vissa grupper beskrivs nedlåtande. Det finns även risk för plagiat, vanligast är 

att delar av texter används utan att referera till författaren. Det kan också finnas risk 

att författarna lurar läsarna genom att bara presentera det resultat som passar till 

deras egna teorier (Kjellström, 2014, 76-87). 

 

Resultat 

Kvinnors erfarenheter av att drabbas av och leva med bröstcancer beskrivs i 

resultatet. Analysen resulterade i fem kategorier och tretton underkategorier som 

presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1: Kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Att få diagnosen ● Det omtumlande beskedet 

● Att försöka förstå beskedet 

● Att hantera beskedet 

Stöd respektive brist 

på stöd från 

omgivningen 

● Stöd respektive brist på stöd från 

familj, vänner och arbetskamrater 

● Stöd respektive brist på stöd från 

sjukvården och stödgrupper 

Det vardagliga livet 

under behandlingen 

● Förluster och förändrade roller 

● Att leva med rädslor och oro 

● Att hantera vardagen 

En förändrad kropp 

och själ 

● Skuld och skam 

● Påverkan på sexlivet 

● En förändrad identitet 

Livet efter 

behandlingen 

● En strävan efter normalitet 

● En ny syn på livet 

 

Att få diagnosen 

Litteraturstudien visar att kvinnorna beskriver det omtumlande beskedet, att försöka 

förstå beskedet och att hantera beskedet. 
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Det omtumlande beskedet 

När kvinnor beskrev hur det var att få beskedet om bröstcancer använde de ord som 

chock (Landmark och Wahl, 2002; Fu et al. 2008; Coyne och Borbasi, 2009; Elmir et 

al. 2010; Williams och Jeanetta, 2015) och rädsla (Williams och Jeanetta, 2015). De 

beskrev sitt inre som att befinna sig i en emotionell berg- och dalbana. De beskrev att 

de ville vara starka (Coyne och Barbassi, 2006; Coyne och Borbasi, 2009) och hålla 

ihop för familjen (Coyne och Barbassi, 2006). Kvinnor beskrev känslomässig 

påverkan av att få diagnosen, oavsett om det fanns i släkten eller ej. Allt kvinnorna 

kunde tänka på var att de hade cancer. Känslomässigt bakslag var ett reslutat av 

diagnosen och det upplevdes som plötsligt och krävande (Elmir et al. 2010). Kvinnor 

beskrev känslor av att förlora kontrollen (Coyne och Borbasi, 2009). 

 

Kvinnor uppfattade diagnosen bröstcancer som en skrämmande och stressande 

händelse som påverkade alla delar av livet. Diagnosen bröstcancer överraskade eller 

skrämde kvinnorna, det orsakade många känslor såsom skräck, stress, ångest, oro, 

ånger, depression, sorg och känsla av förlust (Fu et al. 2008). De beskrev känslan av 

att gå från hälsa till sjukdom från en dag till en annan. Livet ändrades plötsligt, en 

surrealistisk känsla av att deras liv förändrats så snabbt (Boehmke och Dickerson, 

2006). 

 

Att få beskedet om bröstcancer då kvinnan dessutom hade barn och skulle finnas 

tillhands som mamma skapade en ökad stressnivå och känslomässigt lidande. Även 

att det var svårt att veta hur de skulle berätta om sjukdomen för barnet på ett relevant 

sätt beskrevs. Två kvinnor hade liknande erfarenheter om att barn frågar om cancern 

kunde smitta barnet själv också (Coyne och Borbasi, 2006; Coyne och Borbasi, 

2009). Att försöka berätta för barnen var inte en lätt uppgift, kvinnorna ville skydda 

barnen och inte orsaka sorg och ledsamhet. Att visa känslor framför dem var inget 

någon ville för att inte göra de ledsna. Oro fanns även för hur deras partners 

hanterade den känslomässiga tyngden men den största oron låg ändå hos barnen 

(Coyne och Borbasi, 2006). 
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Att försöka förstå beskedet 

Det skapades en känsla av misstro och det beskrevs som en känsla av ‘varför jag’ och 

kvinnorna sörjde för livsambitioner som plötsligt förlorats (Coyne och Borbasi, 

2009). Kvinnorna beskrev orättvisan att cancern hade tagit deras val i livet och 

istället ersatte det med konstant oro över framtiden (Coyne och Borbasi, 2006). En 

annan aspekt kvinnorna beskrev var behovet av klarhet av den information de fått. 

De beskrev att de hade svårt att fokusera efter att de fått informationen och olika 

förklaringar på vad de hade hört (Coyne och Borbasi, 2009). 

 

Att hantera beskedet 

Kunskap och förståelse om bröstcancer var en hjälp att hitta förändringar i bröstet 

tidigt och söka hjälp. Det gav även hopp och egenmakt gällande diagnosen och 

behandlingen. Att hantera diagnosen och behandlingen var en stressfull resa och det 

är beskrivet med ord som, rädsla, ångest, sorg och känslomässiga problem. Dagliga 

aktiviteter och roliga aktiviteter ledde till positiva attityder (Williams och Jeanetta, 

2015). 

 

Kvinnorna beskrev att inte bara de påverkades av den svåra sjukdomen (Landmark 

och Wahl, 2002; Fu et al. 2008; Cebeci, Yangin och Tekeli, 2011). Många upplevde 

krav på sig att minska påverkan på andra personer. Vissa valde att inte berätta om 

diagnosen för att minska rädsla och oro (Fu et al. 2008) och välja ut vilken 

information var och en skulle få. Vissa delar var helt enkelt för svåra att ens dela med 

sig av, bland annat tankar kring hur länge de skulle få leva (Vilhauer, 2008; Krigel et 

al. 2014).  

 

Kvinnorna beskrev att det var svårt att veta hur de skulle kommunicera med andra, 

speciellt med de i närmsta kretsen (Landmark och Wahl, 2002). En del valde att inte 

visa sina sanna känslor genom att vara glad och le mycket, istället för att visa ångest 

och rädsla. Att neka inbjudningar till olika tillställningar förekom också, just för att 
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minska bördan hos de andra och inte göra det till en negativ atmosfär (Fu et al. 

2008). 

 

Stöd respektive brist på stöd från omgivningen 

Litteraturstudien visar att kvinnorna beskriver stöd respektive brist på stöd från 

familj, vänner och arbetskamrater och stöd respektive brist stöd från sjukvården 

och stödgrupper.  

 

Stöd respektive brist på stöd från familj, vänner och arbetskamrater 

Många uttryckte hur viktigt stödet var och hur mycket det kunde betyda för dem både 

gällande deras fysiska och psykiska hälsa. Den viktigaste källan till stöd hos de flesta 

var hos familjen (Landmark och Wahl, 2002; Elmir et al. 2010; Cebeci et al. 2012; 

Williams och Jeanetta, 2015). Att få både socialt stöd och närhet från familj gjorde att 

kvinnor kände mer motivation och drivkraft till att fortsätta kämpa (Landmark och 

Wahl, 2002). Familjen hjälpte att skynda på tillfriskningsprocessen genom att bidra 

till deras känsla av lycka och styrka (Elmir et al. 2010). Kvinnor uttryckte även värdet 

av stöd från vänner och medarbetare. Kvinnorna menade att dessa kunde ge stöd i 

form av att förmedla styrka, mod och motivation till att fullfölja 

behandlingsprocessen (Williams och Jeanetta, 2015). 

 

De kvinnor som hade metastaserad bröstcancer upplevde att stödet från familjer och 

vänner var inadekvat. Det framkommer att kvinnorna upplevde att de var i behov av 

mer stöd vid svårare tider och då de kände sig ovetande om vad som hände. Annars 

ville de hellre bli behandlade som normala personer (Vilhauer, 2008). 

 

Att vara i behov av stöd var inte alltid bra, kvinnor kände sig som en belastning och 

inget annat (Joulaee et al. 2012). Andra kvinnor upplevde att det sociala stödet låg till 

grund för en extra last för de närmsta relationerna (Landmark och Wahl, 2002). Det 

kvinnor kände var viktigt var att acceptera hjälp, även om det inte alltid var det 
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lättaste (Coyne och Borbasi, 2009). Vissa valde att göra hushållssysslor själva även 

om det påverkade deras hälsa, men hade önskat att få erbjudet hjälp ibland (Elmir et 

al. 2010). 

 

Stöd respektive brist på stöd från sjukvården och stödgrupper 

En specialistsjuksköterska beskrevs som en bra resurs (Coyne och Borbasi, 2006). 

Stöd från läkare och sjuksköterskor hjälpte kvinnorna att hitta styrka i sig själva 

(Elmir et al. 2010). En brist fanns på det sociala stödet från organisationer och 

sjukhus mest gällande hälsovården och sågs som extra belastning (Landmark och 

Wahl, 2002). 

 

Kvinnorna beskrev att det var lättare att slappna av där de kunde uttrycka sig själva 

fritt och få bra respons, som t.ex. i konversationer med andra i samma situation 

(Vilhauer, 2008). Kvinnorna beskrev ett behov av att veta och dela kunskap. De blev 

avslappnade när de delade information och på så sätt lugnade någon annan. De 

beskrev att det var en tröst att få höra av någon annan med bröstcancer vad som 

skulle komma att hända (Doumit et al. 2009). Att ha tillgång till en stödgrupp ansågs 

inte som lika viktigt som att ha stöd från familj. De nämnde att det passade för många 

men inte alla, vissa såg dessa stödgrupper som deprimerande (Williams och Jeanetta, 

2015).   

 

Det vardagliga livet under behandlingen 

Litteraturstudien visar att kvinnorna beskriver förluster och förändrade roller, att 

leva med rädslor och oro och att hantera vardagen. 

 

Förluster och förändrade roller 

En konsekvens av att drabbas och leva med bröstcancer var olika förluster, inte bara 

att förlora sin hälsa utan även kroppsliga delar och ibland påverkan på psyket 

(Joulaee et al. 2012). Då operation krävdes kunde det hända att bröstet måste 
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opereras bort, antingen en del eller hela. Kvinnor upplevde att bröstet var den 

viktigaste delen i att vara kvinna, och när det försvann så kändes det som att 

feminiteten försvann. Den jobbigaste och mest förödande förlusten i samband med 

cancerbehandlingen var just denna, så pass mycket att de ofta kände behov av att 

gömma deras förlust av bröst (Landmark och Wahl, 2002; Cebeci et al. 2012). Då de 

inte hade möjlighet till att dölja förlusten valde de hellre att gömma sig (Landmark 

och Wahl, 2002). Känslan av förlust uppkom ofta i relation till deras makar, hur de 

skulle se på kvinnan då kroppen såg annorlunda ut än vad den gjorde innan (Joulaee 

et al. 2012). 

 

En annan förlust som ofta beskrevs var att tappa håret. Kvinnorna ansåg att eftersom 

denna förlust inte var permanent så påverkade det inte lika mycket som de som 

genomgått operation av bröstet. De var dock påverkade av håravfallet genom sorg och 

tårar, även familjen blev påverkad av detta (Cebeci et al. 2012). I en annan studie 

beskrev kvinnorna att håravfallet var det som påverkade mest. Även om det var något 

de hade förväntat sig så upplevde de ändå känslor i form av chock, elände och 

ledsamhet (Doumit et al. 2010).  

 

Helt plötsligt började barnen oroa sig över mamman, istället för det omvända. En 

omvänd bild fanns också hos de deltagande då dem istället bad om hjälp från deras 

barn istället för att barnen skulle be dem om hjälp (Krigel et al. 2014). Rollen som en 

mamma som gör hushållssysslor blev förändrad eftersom tiden hemma var 

begränsad (Elmir et al. 2010). En kvinna beskrev att sjukdomen förändrade allt, det 

gick inte att jobba, inte ta hand om sina barn och armen gick inte använda som 

vanligt (Cebeci et al. 2011). 

 

Att leva med rädslor och oro 

En vanlig rädsla var att sjukdomen skulle progrediera eller göra att kvinnan 

försvagades genom att bli sängliggande, förlora kroppsfunktioner och måsta förlita 

sig helt på andra (Vilhauer, 2008). En annan liknande rädsla som förekom var att 

drabbas av återfall (Doumit et al. 2010; Elmir et al. 2010; Joulaee et al. 2012). 
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Kvinnorna berättade att perioder av att vara rädd för att dö förekom (Vilhauer, 2008; 

Drageset, Lindstrom & Underlid, 2015). Andra rädslor som att lämna sina barn, att 

leva med smärta och osäkerhet förekom också (Doumit et al. 2010). Att alltid 

förvänta sig att tragiska saker ska hända beskrevs av en del kvinnor (Joulaee et al. 

2012). Kvinnorna beskrev en rädsla av att inte längre veta vad som ska göras när 

behandlingen avslutades (Coyne och Borbasi, 2006). En kvinna beskrev rädsla över 

att bli ensam när behandlingen avslutades, att inte längre träffa läkare och 

sjuksköterskor som kontinuerligt kollar upp att allt är som det ska (Boehmke och 

Dickerson, 2006). 

 

Många beskrev en oro över hur stress påverkade deras sjukdomstillstånd då de hört 

att stress kunde påskynda sjukdomen (Vilhauer, 2008; Krigel et al. 2014). Detta 

gjorde att de kände sig ansvariga för att hålla stressen på en god nivå och genom att 

använda hanteringsstrategier kunna kontrollera sjukdomen. Vissa begränsade sin 

sysselsättningsgrad för att minska stressen (Vilhauer, 2008). Känsla av att alltid vara 

orolig över hur döden skulle möta en, att vilja dö i frid och att kampen mot cancer 

skulle förloras mot döden beskrevs (Joulaee et al. 2012). Kvinnorna beskrev ångest 

och oro för bland annat att hamna i menopaus (Coyne och Barbassi, 2006; Coyne och 

Borbasi, 2009) och yngre kvinnor beskrev att det var jobbigt med menopaussymtom, 

och en oro över att inte få tillbaka sin mensstrationscykel beskrevs (Boehmke och 

Dickerson, 2006).  

 

Att hantera vardagen 

För att kunna möta bröstcancern tog kvinnorna en aktiv del i behandlingen, de gjorde 

det genom att lita på läkare och sjuksköterskor, fråga frågor, lära sig om 

behandlingen och genom att följa läkare och sjuksköterskors råd. Kvinnorna tvingade 

sig att vara optimistiska och hålla sig från negativitet. Vissa försökte att se allt från 

den ljusa sidan medan andra försökte distrahera sig själva från ledsna tankar om 

cancern genom att bland annat laga mat, andra hushållssysslor och göra roliga saker 

(Fu et al. 2008). För en del kvinnor kunde humor minska rädslan och hjälpa dem att 

ta sig igenom stressande händelser (Coyne och Borbasi, 2006; Williams och Jeanetta, 

2015). Vissa fokuserade på aktiviteter för att skjuta bort tankar på cancern, medan 
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någon annan föredrog tystnad och meditation. Fysisk aktivitet beskrevs som extra 

viktigt då det var för ett sätt att visa för familjen att de återhämtade sig (Drageset et 

al. 2015). 

 

En förändrad kropp och själ 

Litteraturstudien visar att kvinnorna beskriver skuld och skam, påverkan på sexlivet 

och en förändrad identitet. 

 

Skuld och skam 

Kvinnorna kände sig belastade av skuldkänslor i samband att all behandling 

påverkade familjen genom ekonomisk börda och att de dessutom drog med sig 

familjemedlemmar på olika behandlingar istället för att låta dem vara på jobbet 

(Krigel et al. 2014). Under och efter cancerbehandlingen följde en del förändringar i 

kroppen som kunde påverka livet hos den drabbade. Viktuppgång eller viktnedgång, 

håravfall, förlorat bröst är exempel på hur det kunde visa sig. För de som inte levde 

med någon partner kunde sådana saker påverka möjligheten till att skapa intima 

relationer då de kunde känna skam över sin kropp och andras reaktioner (Vilhauer, 

2008).  

 

Påverkan på sexlivet 

På grund av kroppslig påverkan kände sig ofta kvinnor mindre sexuellt attraktiva än 

innan de fått diagnosen (Vilhauer, 2008; Elmir et al. 2010). Det kunde vara att de 

kände sig begränsade i rörligheten, mindre känsliga bröst efter operation, mindre 

fuktiga slemhinnor på grund av cytostatika och minskad sexlust. Det visade sig att 

kvinnorna var mer påverkade av ovanstående förändringar än vad sexuella partners 

ofta var (Vilhauer, 2008). Oro hos kvinnor uppstod över hur män skulle se på dem 

som kvinnor (Elmir et al. 2010). 
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En förändrad identitet 

Att se sig själv i spegeln och alltid bli påmind över ärret som finns vid bröstet beskrev 

en kvinna som en attack mot hennes feminitet (Coyne och Borbasi, 2009). En annan 

kvinna beskrev det liknande om att förlora feminiteten samt att hon inte kände sig 

som kvinna (Krigel et al. 2014). Att bli drabbad av bröstcancer gjorde att kvinnorna 

upplevde både fysiska förändringar men även förändringar av de själva som person 

(Boehmke och Dickerson, 2006; Krigel et al. 2014). Som person påverkades de 

genom att de tänkte annorlunda kring prioriteringar samt att värdet av varje dag 

ökade (Krigel et al. 2014). Att alltid bli påmind om att “jag har bröstcancer” vid synen 

av sig själv påverkade kvinnorna som personer (Coyne och Borbasi, 2009). 

Kvinnorna beskrev att deras självuppfattning förändrades. En kvinna beskrev det 

som att hon kände sig som en halv person efter behandling (Cebeci et al. 2011). 

 

Upplevelsen av att få diagnos och behandling gjorde att kvinnorna kände att deras 

tidigare jag försvunnit, som att deras tidigare själv blivit utsuddad (Boehmke och 

Dickerson, 2006). Kvinnornas existens blev hotad genom att få diagnosen, då krävdes 

det styrka att leva vidare (Landmark och Wahl, 2002). 

 

Livet efter behandlingen 

Litteraturstudien visar att kvinnorna beskrev en strävan efter normalitet och en ny 

syn på livet. 

 

En strävan efter normalitet 

Kvinnorna beskrev att även efter behandlingen var familjen kvar i den emotionella 

berg- och dalbanan. Effekterna av den sammansatta stressen lämnade familjen 

sårbar när de försökte återgå till ett normalt liv och återfå balans i livet (Coyne och 

Borbasi, 2006). Kvinnorna ville att livet skulle vara som tidigare. De valde aktiviter 

som gav mening för både kropp och själ och aktiviteterna var anslutna till både 

arbetslivet och privatlivet. Att använda energi för att kontrollera kroppen verkade ge 
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en frihet att inse att de fortfarande levde. Kvinnorna hoppades att deras framtida liv 

igen skulle innehålla deras tidigare hobbys och intressen (Landmark och Wahl, 

2002). 

 

Kvinnorna beskrev att de ville gå vidare, lägga cancern bakom sig och återgå till att 

vara lika hälsosam som de var innan diagnosen. En kvinna beskrev att när hon fick 

diagnosen bröstcancer läste hon mycket om det men att hon nu bara vill läsa om 

hälsa, hon sa att det inte gör henne något gott att läsa om cancer (Drageset et al. 

2015). 

 

Ny syn på livet 

Kvinnorna beskrev en optimisktisk syn på livet, de beskrev hur det efter 

behandlingen börjat uppskatta små saker i livet (Coyne och Borbasi, 2006). 

Kvinnorna beskrev hur bröstcancern hade gett dem en ny syn på livet och en bredare 

synvinkel på livet. En kvinna beskrev att hon kände mer ovärderliga känslor, som att 

kunna hjälpa andra kvinnor med bröstcancer genom att ge information om styrkor 

och svagheter. Det var även flera som beskrev att de upplevde Gud närmare (Joulaee 

et al. 2012). I en studie av Williams och Jeanetta (2015) beskrev kvinnorna att de 

efter avslutad behandling uppskattade och förstod livets innebörd och att leva här och 

nu. Några kvinnor beskrev att de fick nya attityder och uppfattningar om livet 

överhuvudtaget. Vissa kvinnor beskrev att de tackade Gud för att de var vid liv. I en 

studie av Fu et al. (2008) beskrev kvinnorna att genom att titta tillbaka i tiden insåg 

de att livet är värdefullt och att det är viktigt att ta hand om sig själv.  

 

Kvinnorna berättade att hälsa var viktigt men att de inte hade uppskattat värdet av 

att vara frisk innan de hade cancer. Nästan alla kvinnorna hade berättade att de 

började leva ett hälsosamt liv efter diagnosen. Kvinnorna kände sig mer ansluten till 

livet efter diagnos och behandling, att de nu såg det fina i livet och kunde njuta mer 

av det (Cebeci et al. 2011). Bilden av livet förändrades, mer tankar om döden, på att 

förlora sitt liv och på livet efter döden beskrevs. En kvinna beskrev upplevelsen av 

bröstcancer som självutvecklande. En del av kvinnorna kände mer uppskattning och 
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glädje och tog inte längre livet för givet, de visste vad som var viktigt. En del beskrev 

att familj och nära relationer hade blivit viktigare (Drageset et al. 2015). 

 

Diskussion 

Syftet med den här litteraturstudien var att belysa kvinnors erfarenheter av att 

drabbas av och leva med bröstcancer. Resultatet delades in i fem kategorier och 

tretton underkategorier. Kategorierna är “att få diagnosen”, “stöd respektive brist på 

stöd från omgivningen”, “det vardagliga livet under behandlingen”, “en förändrad 

kropp och själ” och “livet efter behandlingen”.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i litteraturstudien visar att när kvinnor får diagnosen bröstcancer upplevs 

det som omtumlande och att det kan vara svårt att förstå och hantera beskedet. En 

studie av Holmberg (2014) visar att chock och rädsla är de första känslorna då 

kvinnor får diagnosen. En studie av Drageset et al. (2011) visar att kvinnor som 

drabbas av bröstcancer beskriver en surrealistisk känsla av att deras värld förändras i 

rask fart och dramatiskt. En studie av Drageset, Lindstrom och Underlid (2009) visar 

att olika aktiviteter och humor är faktorer som hjälper till med hanteringen. I en 

studie av Drageset et al. (2012) beskrivs hur viktig sjuksköterskans roll är med att 

kunna svara på frågor om information kvinnorna inte kunnat ta in än. En slutsats av 

litteraturstudiens resultat är att det är av fördel om en sjuksköterska är med när 

kvinnan får beskedet för att senare kunna svara på frågor om information som 

kvinnan inte kunnat ta in. 

 

Resultatet i litteraturstudien visar att kvinnorna upplever stöd och brist på stöd från 

familj, vänner och arbetskamrater. En studie av Drageset et al. (2012) visar liknande 

resultat, att stödet från familjen är det viktigaste men att även stöd från vänner och 

medarbetare är viktigt. I en studie av Coyne, Wollin och Creedy (2012) beskriver 

bröstcancerdrabbade kvinnor vikten av närhet som stöd. Waldrop, O’Connor och 

Trabold (2011) visar i sin studie att kvinnor som drabbas av bröstcancer är oroliga för 
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hur sjukdomen och behandlingarna påverkar familjen och hur deras barn hanterar 

det. I en studie av Coyne et al. (2012) beskriver kvinnorna att de försöker att inte 

tynga ner deras familj och att de oroar sig för hur deras familj får stöd av andra. 

Andra studier som också stödjer resultatet från litteraturstudien visar att kvinnor 

väljer att visa sig själv som starka för att minska oro från familjen (Da Silvia och Dos 

Santos, 2010) och att de försöker uppehålla en glad fasad för att skydda nära och kära 

(Kenne Sarenmalm et al. 2009). En slutsats av litteraturstudiens resultat är att stöd 

till familjen kan lätta bördan för den sjuka kvinnan eftersom kvinnan kan oroa sig för 

familjen. Det är viktigt för sjuksköterskor att tänka på att inte bara den sjuka kvinnan 

drabbas utan alla runt också, speciellt familjen. Bröstsjuksköterskor finns i många 

landsting och kan vara ett bra stöd till både kvinnorna och deras familj. 

 

Resultatet i litteraturstudien visar att det vardagliga livet påverkas med flera aspekter 

som förluster och förändrade roller, rädslor och oro och olika sätt att hantera 

vardagen. Studier visar att det är vanligt att osäkerhet och rädslor förekommer kring 

återfall (Arman et al. 2001, Da Silva och Dos Santos, 2010). Kvinnor som drabbas av 

bröstcancer uttrycker rädsla för att bli helt beroende av andra, att vara rädd för att 

förlora sin autonomi och vara en börda för familjen (Da Silva och Dos Santos, 2010). 

I en studie uttryckte alla medverkande av totalt 50 kvinnor en rädsla för att få 

återfall. Denna rädsla har en stor effekt på livet efter bröstcancern är borta (Waldrop 

et al. 2011). En studie visar på att rädsla finns över framtida förluster och att inte 

kunna förutse något i framtiden. Majoriteten av kvinnorna i en studie upplevde 

rädsla för döden, att inte kunna uppleva livet och inte vara del av framtiden med 

deras partners, barn och nära och kära (Kenne Sarenmalm et al. 2009). Studier visar 

att kvinnor ofta skjuter bort tankar genom att fokusera på annat som olika aktiviteter 

(Drageset et al. 2009; Waldrop et al. 2011). En slutsats av litteraturstudien är att 

rädslor är vanligt förekommande hos kvinnor med bröstcancer och kan handla om 

många olika faktorer. Det är viktigt att som sjuksköterska finnas tillhands om kvinnor 

vill prata om sina rädslor, att våga ställa frågor kring rädslor.  

 

Resultatet i litteraturstudien visar att kvinnorna beskriver en förändrad kropp och 

själ. De beskriver att sexlivet påverkas av sjukdomen och dess behandlingar. En 
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studie visar att bortopererande av bröstet påverkar psykosociala faktorer såsom 

identitet, självförtroende, sexualitet och påverkan på feminiteten (Helms, O’Hea och 

Corso, 2008). I en studie beskrivs känslor av att feminiteten försvinner med bröstet 

(Fallbjörk, Salander och Rasmussen, 2012). Andra studier visar att kvinnor känner 

sig oattraktiva och förlust av feminitet i samband med diagnosen bröstcancer (Kenne 

Sarenmalm et al. 2009; Ussher, Perz och Gilbert, 2012). En studie visar att kvinnan 

påverkas på många olika plan kring sexlivet. Påverkan kring minskad sexlust, känna 

sig nöjd med sexet, känna sig önskvärd och minskad energi för sex beskrivs. Även 

kroppsliga förändringar som torra slemhinnor, värmevallningar och trötthet 

påverkade frekvensen av sex (Ussher et al. 2012). En annan studie visar liknande 

resultat gällande bröstcancerbehandlingars konsekvens på sexlivet (Sherman, 

Rosedale och Haber, 2012). En studie visar att bröstcanceroperation har stor 

påverkan på kroppsbild och sexualiteten (Wilmoth et al. 2004). En slutsats av 

litteraturstudien är att bröstcancerdrabbade kvinnor kan behöva råd om eventuella 

hjälpmedel och behandlingar kring sexlivet. Att som sjuksköterska finnas som stöd 

vid frågor och funderingar om sexlivet genom ett öppet och tryggt bemötande är av 

stor vikt. Framförallt är det viktigt att som sjuksköterska våga fråga om det finns 

problem kring sexlivet. 

 

Resultatet i litteraturstudien visar att kvinnor upplever en förändrad identitet på 

grund av bröstcancern. I en studie av McCann et al. (2010) berättar en kvinna att 

tappa håret är det värsta som hänt henne. Håravfallet påverkar hennes identitet och 

självförtroende eftersom att håret är något som är väldigt synligt och att det leder till 

en stämpel av att ha cancer. En kvinna i en studie av Poudrier och Mac-Lean (2009) 

beskriver upplevelsen av att tappa hår. Det är en av de svåraste aspekterna kopplat 

till bröstcancer. Eftersom hennes pappa kopplar att klippa av håret med döden blir 

upplevelsen ännu svårare då hon får känslor av döden. En av de negativa effekterna 

av operation av bröstet är förlorad feminitet (Helms, O’Hea och Corso, 2008; Da 

Silva och Dos Santos, 2010; Fallbjörk et al. 2012). Ärren från operationen är en 

konstant påminnelse om att kvinnan är drabbad av bröstcancer (Fallbjörk et al. 2012) 

speciellt då de sett sig själva som någon med god hälsa innan, påverkar det dem som 

personer (Sherman et al. 2012). I en studie av Brunet, Sabiston och Burke (2013) 

beskriver kvinnorna att de kan känna att deras nya kropp eller utseende inte stämmer 
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överens med hur deras kropp såg ut förut eller hur de skulle vilja att den ser ut, de 

kan känna sig obekväma med sin kropp. Studier visar att inte bara kroppsliga 

förändringar påverkade kvinnorna, en känsla av att tappa sig själv som person 

beskrivs också (McCann et al. 2010; Fallbjörk et al. 2012). En slutsats av 

litteraturstudien är att känslor av förlorad femintet kan hjälpas genom 

bröstrekonstruktion och peruk för att kvinnorna ska känna sig mer feminina och inte 

lika tydligt utstråla cancer. För sjuksköterskor är det viktigt att lyssna på kvinnans 

egen vilja då vissa dock enligt litteraturstudiens resultat inte vill dölja den person de 

blivit av bröstcancern. 

 

Resultatet i litteraturstudien visar att kvinnorna efter behandlingen har ny syn på 

livet och att de strävar efter normalitet och mening i vardagen. En studie av Sherman 

et al. (2012) visar på kvinnors vilja att få tillbaka sitt tidigare liv men att de förstår att 

de är tvungen att hitta en ny normalitet för att kunna gå vidare. Kvinnorna inser att 

de behöver ta hand om sig själva genom en mer hälsosam livsstil. I en studie av 

Arman et al. (2001) beskriver bröstcancerdrabbade kvinnor vikten av hälsa av fysisk 

aktivitet och bra mat och även inre hälsa som meditation och avslappning. Kvinnorna 

beskriver att de får en ny syn på livet och att de ser mer positivt på livet och att livet 

får en djupare mening efter behandlingarna. I en studie av Drageset et al. (2011) 

beskriver kvinnorna hur vardagslivet blir viktigare. En studie av Arman et al. (2001) 

visar på att vissa kvinnor har nya prioriteringar i livet och att spirituella upplevelser 

blivit mer intressant. I en studie av Kenne Sarenmalm et al. (2009)  börjar kvinnor 

leva mer i nuet och att de får förändrade attityder.  Sherman et al. (2012) visar i sin 

studie att kvinnorna upplever en större öppenhet för att leva med nya intressen, 

insikter, ökad förbindelse med sig själv, andra och Gud. En slutsats av 

litteraturstudien är att det är viktigt för sjuksköterskor att veta att livet förändras på 

många plan för kvinnor som drabbas av bröstcancer och att gå tillbaka till sitt gamla 

liv kan vara svårt. 

 

Betydelse för omvårdnad 

Som helhet pekar litteraturstudiens resultat på svårigheter att leva med en 

livshotande sjukdom. Kvinnorna beskriver bland annat en vardag kantad av förluster, 
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förändrade roller, rädslor, oro, brist på stöd och en förändrad identitet. I en studie av 

Bruce et al. (2014) beskriver personer med livshotande sjukdom hur det framkallar 

rädsla relaterat till förluster, lidande och rädsla för döden. De beskriver hur det inte 

bara är det talade ordet som kan hjälpa utan att vissa använder sig av att måla eller 

skriva poesi som hjälp för att bearbeta sin sjukdom. Vissa tar kontroll över livet 

genom att göra planer, och att det också är ett sätt att bearbeta sjukdomen. Livet blir 

förminskat till en mindre värld av sjukdom. Identiteten förändras, du är samma men 

ändå inte. En del vill veta så lite som möjligt om deras sjukdom medan andra vill veta 

så mycket som möjligt. I en studie av Ademsen (2002) beskriver personer med 

livshotande sjukdom stödgrupper är positivt, att de där kan prata om sådant de inte 

kan eller vill prata med sin familj eller vänner med, att de i en sådan grupp kan känna 

sig normala. I en studie av Young et al. (2015) beskriver personer med livshotande 

sjukdom att de hittar spirituell mening i religion, människor, arbete och i sig själva. 

För sjuksköterska är det av allra största vikt att försöka förstå kvinnors upplevelser av 

hotet om livet. Sjuksköterskan måste också försöka förstå vad den enskilda kvinnan 

förstår om sin sjukdom för att kunna ge individanpassat stöd i den svåra situationen 

de befinner sig i. 

 

Metoddiskussion 

I sökningen som gjordes efter vetenskapliga artiklar valdes tretton studier ut för att 

användas i resultatet. De som valdes ut var kvalitativa studier som handlade om 

erfarenheter av att bli drabbad av bröstcancer och hur livet kan påverkas. 

Sökningarna efter artiklar gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycInfo genom 

att först söka med hjälp av ett par breda sökord. Cinahl är en databas som är inriktad 

på omvårdnad med över hälften av artiklarna som har inriktningen omvårdad 

(Willman et al. 2011, 81). Många artiklar kunde snabbt sorteras bort genom att de ej 

svarade på studiens syfte genom att läsa dess rubriker. Allt eftersom begränsades 

sökningen genom att söka på mer specifika sökord för att kunna smalna av 

resultaten. Sökordet som användes var “breast cancer”, även om det ord som 

föreslogs av de flesta databaser var “breast neoplasms”. Orsaken till att detta ord ej 

användes var att författarna sökte med båda översättningarna av bröstcancer men 

med sökordet “breast cancer” kunde fler artiklar med rätt syfte hittas och därför 
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användes det begreppet istället. Genom att detta val gjordes kunde relevanta artiklar 

ha gått förlorade. Willman et al. 2011 skriver att med hjälp av Booleska 

sökoperatorer kan ord kombineras på olika sätt för att sammanföra söktermer. Med 

hjälp av detta kan relevant litteratur hittas lättare samt att området smalnas av 

ytterligare. Vanliga ord som kombinerar söktermerna är OR, AND och NOT som 

används i versaler (72). Ordet som användes för att kombinera söktemer var AND i 

studiens sökning, det gjordes för att goda kombinationer kunde nås med AND och 

det ansågs av författarna att OR och NOT inte behövdes. Detta kan ha gjort att en del 

artiklar med rätt syfte enligt litteraturstudien inte blivit hittade och använda. 

 

De länder som studierna var genomförda i var Norge, Iran, USA, Storbritannien, 

Australien, Kina, Libanon och Turkiet. Innan litteraturstudien påbörjades hade 

författarna diskussioner om vad som kan ses som positivt och negativt gällande val av 

olika länder och kulturella skillnader. Fördelar och nackdelar ställdes mot varann och 

fördelarna som fanns vägde upp nackdelarna. Fördelar kan vara att en bredare bild 

erhålls av upplevelser oavsett de kulturella skillnaderna, att inget utesluts och 

värdefulla sammanställningar kan nås. Nackdelarna är att resultaten i de olika 

studierna kan peka åt olika håll och svårigheter kan därför vara att få en enhetlig 

sammanställning samt att olika ekonomiska skillnader kan finnas och utgöra stora 

skillnader i behandlingsmöjligheter. Författarna anser att resultat från studier som 

ingick i denna litteraturstudie inte innehöll några stora kulturella skillnader. 

Författarna anser att studien har god överförbarhet då den är gällande för alla åldrar, 

god kulturell mångfald samt att alla stadium av bröstcancer räknas in. Det som den 

saknar är erfarenheter av män så där finns en brist i litteraturstudien. 

 

Att de deltagande i de inkluderade studierna kunde lida av både metastaserad och 

icke metastaserad bröstcancer kan ha påverkat resultatet relaterat till att 

upplevelserna kunde skilja sig i form av svårare sjukdom och kris. I studier där 

metastaserad bröstcancer förekom fanns många likheter i jämförelse med de studier 

där deltagarna inte hade metastaserad bröstcancer och därför påverkades resultatet 

inte i högre grad. Kvinnornas ålder kunde variera från ungdom till äldre. Detta kunde 

synas i hur dessa kvinnor prioriterade livet, vad som var viktigt och svårigheter kunde 
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finnas i att föra ihop dessa resultat. Dock fanns även här likheter i upplevelserna av 

bröstcancer, genom detta framgick en bredare syn av en kvinnas upplevelse oavsett 

ålder.  

 

Forskningsetisk diskussion 

Det viktiga i en systematisk litteraturstudie är att presentation av resultat, oavsett om 

det stödjer hypotesen eller ej, ska göras av alla artiklar. Att endast visa de artiklar 

som stödjer författarnas egna åsikt är oetiskt (Forsberg och Wengström, 2013, 70). 

Detta beaktades under litteraturstudiens gång då ingen studies resultat uteslutits, 

sammanställningar har gjorts utifrån alla studier. Grunden till de etiska regler som 

finns för humanforskning är hur stort värde den ökade kunskapen kan ge och värdet 

att bevara en individs fria vilja av handling och integritet (Olsson och Sörensen, 2011, 

86). Målet var att litteraturstudien endast skulle innehålla artiklar som redovisar ett 

etiskt godkännande för att skydda människovärdet och dess rättigheter. I studien 

ingår tolv etiskt godkända studier och en som inte redovisar om det genomgått en 

etisk granskning. Valet gjordes att ta med den studien på grund av att den granskades 

extra mycket av författarna och det kom fram till att den hade gott genomförande och 

ingen av de medverkande verkade fara illa. Kjellström (2012) skriver att vissa delar 

måste beaktas för att en studie ska kunna vara etiskt genomförd. Det handlar om att 

väsentliga frågor ska ställas, ett etiskt genomförande och god vetenskaplig kvalitet 

(76). Dessa delar beaktades också då en artikel saknade framförande av etisk 

granskning. 

 

För att en artikel ska bli etiskt godkänd måste den bli godkänd av en opartisk etisk 

kommitté. För att få godkännande krävs det att syfte och metod förklaras samt hur 

rekryteringen ska gå till och hur de ska bevara de medverkande konfidentiella. Vikten 

ligger i att ta människors liv och hälsa i beaktan för att minska risk för att de tar 

skada (Williams, 2015). Kopplat till syftet av denna studie där erfarenheter undersöks 

är vikten av en etisk granskning stor då människor kan fara illa och bli kränkta då det 

kan inkräkta på en persons integritet. 
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Priebe och Landström (2012) skriver om att förförståelse handlar om värderingar och 

erfarenheter vi har med oss från livet som kan ha betydelse för forskningsprocessen 

(45). Författarna har tänkt på detta och att alla har förförståelse som kan påverka 

sammanställningar. Noggrannhet har varit viktigt i litteraturstudien för att inte 

förvränga eller vända studiernas resultat till något annat än vad som framgår, egna 

tolkningar har undvikits för att få ett korrekt resultat. Översättningen har skett med 

noggrannhet med liten risk för feltolkningar. 

 

Konklusion 

Denna studie som belyser kvinnors erfarenheter av att drabbas av och leva med 

bröstcancer visar att det är en överväldigande upplevelse att insjukna som skapar 

många känslor hos den drabbade. Alla upplever det olika men det påverkar många 

delar av livet, och även närståendes liv. I samband med diagnosen utlöses ofta chock 

och kris då stöd av familj och vänner är viktigt. Rädslorna är ofta många, allt ifrån 

döden till att vara rädd för att inte veta vad kvinnan ska göra då hon är botad. En av 

de största hoten i livet är olika förluster såsom att tappa håret, förlora sitt bröst eller 

att tappa sig själv och sin feminitet. Att leva med en livhotande sjukdom är en stor 

utmaning och hanteras olika beroende på hur den enskilde känner. Att ha stöd från 

olika grupper anses som viktigt då ens egen värld förändras och formas mycket kring 

sjukdomen. 

 

Som sjuksköterska är det viktigt att vara tillgänglig som stöd och svara på oklarheter 

kring diagnos och behandling. Att inte förbise att familjen är inblandad och att de kan 

vara i behov av stöd. Det är viktigt att som sjuksköterska våga ställa frågor kring 

rädslor och sexliv för att underlätta för den bröstcancerdrabbade kvinnan. Det är av 

vikt att lyssna på var och en av de drabbade kvinnorna då de kan ha olika viljor och 

mål samt att ha i åtanke att livet förändras hos kvinnan efter att ha blivit drabbad av 

en livshotande sjukdom. 
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Vidare forskning inom området behövs. Eftersom kvinnorna ofta har familjen i fokus 

under sjukdomstiden behövs mer forskning kring familjecentrerad omvårdnad när en 

kvinna drabbas av bröstcancer, där det specifikt undersöks hur familjen upplever att 

de får stöd till att i sin tur vara ett stöd när en kvinna drabbas av bröstcancer. 
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Bilaga 1 

Sökningar 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1* 

Urval 

2** 

Urval 

3*** 

3/11 Pubmed Breast 

cancer AND 

lived 

experiences  

AND women 

År 2000>, english, 

female 

 

42 8 6 4 

3/11 Cinahl Breast 

cancer AND 

qualitative 

AND 

experiences 

AND women 

År 2000>, peer-

reviewed 
427 4 2 1 

3/11 PsykINFO Breast 

cancer AND 

experiences 

År 2000> 1473 7 1 1 

3/11 Pubmed - Simular to: “The 

support i need” 

År 2000> 

170 9 2 2 

3/11 Pubmed Breast 

cancer AND 

experiences 

AND women 

År 2000> 846 1 1 1 

3/11 Cinahl Metastatic 

breast 

cancer AND 

qualitative 

AND 

experiences 

AND women 

År 2000>, peer-

reviewed, english, 

female 

16 4 1 1 

5/11 Cinahl Breast 

cancer AND 

feelings  

AND living 

År 2000>, peer-

reviewed, english, 

female 

30 3 2 1 



 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1* 

Urval 

2** 

Urval 

3*** 

5/11 Cinahl Breast 

cancer AND 

experience 

AND Health  

AND women  

AND illness 

År 2000>, peer-

reviewed, english, 

female 

227 12 3 1 

5/11 Cinahl Breast 

cancer AND 

experience 

AND coping  

AND women 

År 2000>, peer-

reviewed, english, 

female 

151 2 1 1 

 

*Antal utvalda artiklar efter lästa titlar 

** Antal valda artiklar efter lästa abstrakt 

*** Antal valda artiklar efter kvalitetsgranskning exklusive dubletter 

 



 

 
 

Bilaga 2 

Artikelöversikt 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2002 
 
Landmark, 

B-T. 
Wahl, A. 
 
Norge 

Living with 

newly 

diagnosed 

breast 

cancer: a 

qualitative 

study of 10 

women newly 

diagnosed 

breast cancer 

Att få en djupare 

förståelse av 

kvinnors 

upplevelser när de 

nyligt blivit 

diagnostiserade 

med bröstcancer. 

Tio norska kvinnor i 

åldrarna 39-69 år 

valdes från en grupp 

med nyligt 

diagnostiserade 

patienter på en 

onkologiklinik. Olika 

stadier av cancer men 

ej metastaser.  

En kvalitativ studie med 

individuella 

djupintervjuer. 

Intervjuerna ägde rum 

på ett kontor och 

spelades in. 

Dataanalysen gjordes 

med Grounded Theory. 

Etiskt godkänd. 

Existentiella problem 

uppstod som en viktig 

aspekt av att leva med 

nyligt diagnostiserad 

bröstcancer. Viljan att 

leva var ett centralt 

tema. Senare uppkom 

känslor av att kroppen 

förändras och vikten av 

meningsfulla aktiviteter 

och socialt nätverk.  

Hög 

2006 
 
Boehmke, 

M-M 
Dickerson, 

S-S. 
 
USA 

The diagnosis 

of breast 

cancer: 

Transition 

from health 

to illness 

Att få bättre 

förståelse av 

gemensamma 

betydelser och 

delade upplevelser 

som kvinnor finner 

efter diagnostiserad 

bröstcancer. 

Trettio kvinnor i 

åldrarna 33-68 år som 

nyligt blivit 

diagnostiserad och blir 

behandlade med deras 

sista omgång AC. De 

rekryterades vid en 

onkologisk klinik i 

Buffalo, NY. Vilket 

stadium sjukdomen är 

i beskrivs ej. 

En kvalitativ studie. 

Gjord i andra hand som 

en sekundäranalys av 

en tidigare studie med 

inspelade individuella 

intervjuer. Den gjordes 

direkt när den första 

studien var färdig. 

Hermeneutik i sju steg 

användes för att tolka 

texterna. Etiskt 

godkänd.  

Resultatet visade på 

hur hälsan ändras 

under natten, hur 

deras tidigare jag 

försvann, hur de 

försöker närma sig 

framtiden. Det 

grundläggande 

mönstret var en 

övergång från hälsa till 

sjukdom. 

Hög 

 



 
 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2006 
 
Coyne, E. 
Borbasi, S. 
 
Australien 

Holding it 

all 

together: 

Breast 

cancer and 

its impact 

on life for 

younger 

women 

Att undersöka 

upplevelsen hos 

kvinnor som är 

yngre än 50 år 

och som 

drabbats av 

bröstcancer. 

Sex kvinnor i åldrarna 

29- 43 år som fått 

diagnosen bröstcancer 

under det senaste året 

deltog. 
Kvinnorna fick 

information om studien 

på ett privat sjukhus i 

Brisbane och erbjöd sig 

frivilliga att delta. Alla 

pratade engelska. 

Cancerstadier varierade, 

om metastaserad 

bröstcancer inkluderades 

framgår ej. 

En kvalitativ studie 

med individuella 

djupintervjuer där 

intervjuaren lyssnade 

aktivt och kvinnorna 

uppmuntrades att 

prata öppet utan 

frågor. Intervjuerna 

tog plats i kvinnornas 

hem. Intervjuerna 

spelades in och skrevs 

sedan ner ordagrant. 

Deltagarna godkände 

det nedskrivna. 

Intervjuerna 

analyserades sedan 

med tematisk analys. 
Etiskt godkänd. 

Resultatet handlade om 

att få diagnosen och att 

behöva vara stark, hur 

det påverkar familjen, 

och livet efter 

behandling. 

Kvinnorna beskrev 

stressen vid diagnos och 

oron för partner och 

barn. 

Medel 

2008 
 
Fu, M-R. 
Xu, B. 
Liu, Y. 
Haber, J. 
 
Kina 

‘Making the 

best of it’: 

Chinese 

women’s 

experiences 

of adjusting 

to breast 

cancer 

diagnosis 

and 

treatment 

Beskriva 

kinesiska 

kvinnors 

upplevelser av 

att anpassa sig 

till bröstcancer-

diagnosen och 

behandling. 

Tjugotvå kvinnor i 

åldrarna 30-71. Vart de 

rekryterats ifrån 

framkommer ej. 

Inklusionskriterier: 18 år 

eller äldre, diagnosen 

bröstcancer och för 

närvarande ta emot en 

eller flera av följande 

behandlingar: operation, 

cytostatikabehandling och 

strålning. Cancerstadium 

framgår ej. 

En kvalitativ studie. 

Individuella intervjuer 

som gjordes av 

utbildade 

forskningssjuksköter-

skor. Intervjuerna 

spelades in. En 

fenomenologisk analys 

metod användes. 

Etiskt godkänd. 

Att möta cancern, och att 

försöka göra det bästa av 

det beskrivs. De 

upplevde hur det var att 

möta verkligheten av 

cancerdiagnosen och att 

ta en aktiv plats i 

cancerbehandligen, 

behålla ett optimistiskt 

synsätt, behålla fysik, 

minska påverkan av 

cancer på andra och 

reflektera och gå vidare. 

Hög 



 
 

 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2008 
 
Vilhauer, R-

P. 
 
Australien 

A 

qualitative 

study of 

the 

experiences 

of women 

with 

metastatic 

breast 

cancer 

Undersöka 

upplevelser 

hos kvinnor 

med 

diagnostisera

d 

metastaserad 

bröstcancer. 

Fjorton kvinnor, ålder 

framgår ej. Rekrytering via 

onkologer och personal på 

bland annat 

bröstcancerkliniker. 

Inklusionkriterier: ha 

diagnosen metastaserad 

bröstcancer, inte samtidigt 

lida av någon kronisk 

sjukdom eller annan 

medicinskt tillstånd som kan 

påverka livskvaliteten samt 

ingen psykisk sjukdom före 

diagnosen metastaserad 

cancer.  

En kvalitativ studie. 

Kvinnor intervjuades 

individuellt via telefon 

efter de börjat delta i 

online stödgrupper. 

Öppna frågor ställdes 

och spelades in, som 

sedan transkriberades 

av en expert. En 

innehållsanalys 

genomfördes. Framgår 

ej om etiskt granskad. 

Kvinnorna beskrev att de 

upplevde ångest på 

grund av oro om bilden 

av kroppen, avtagande 

av sexlivet och oroande 

på hur stressen påverkar 

deras sjukdom. 

Påfrestningen som oroar 

är rädsla av att dö, rädsla 

av att sjukdomen ska 

progrediera och försvaga 

en, förlust av framtid och 

praktiska bekymmer. 

Medel 

2009 
 
Coyne, E. 
Borbasi, S. 
 
Australien 

Living the 

experience 

of breast 

cancer 

treatment: 

The 

younger 

women’s 

perspective 

Att undersöka 

yngres 

uppfattningar 

av 

bröstcancer i 

relation till 

deras första 

behandling. 

Sex kvinnor i åldrarna 28- 

45 år medverkade. Studien 

rekryterade medverkande 

från ett stort privat sjukhus. 

Inklusionkriterier: kvinnor 

yngre än 50 år och 

diagnostiserad med 

bröstcancer inom de senaste 

12 månaderna. Alla 

engelsktalande. 

Cancerstadier varierade, om 

metastaserad bröstcancer 

inkluderades framgår ej. 

En kvalitativ studie 

med individuella 

djupintervjuer 

användes för att få 

information om deras 

upplevelser och 

gjordes i deras hem. 

Intervjuerna spelades 

in och skrevs sedan 

ner ordagrant. En 

tematisk analys 

användes. Etiskt 

godkänd. 

Behandlingen började så 

snabbt efter 

diagnostiseringen så det 

endast lämnade lite tid 

att anpassa sig till en 

livshotande sjukdom. 

Svårighetsgraden av 

effekterna av 

behandlingen influerade 

kvinnornas känsla av att 

vara en individ och 

förmåga att ta hand om 

familjen. 

Medel 

 



 
 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2010 
 
Doumit, M. 
Saghir, N. 
Huijer, H-A. 
Kelley, J-H. 
Nassar, N. 
 
Libanon 

Living with 

breast 

cancer, a 

Lebanese 

experience 

Få djupare 

förståelse om 

libanesiska 

kvinnors 

upplevelser av 

bröstcancer.  

Tio kvinnor i åldrarna 36- 63 

år valdes ut baserat på olika 

inklusionskriterier: prata 

libanesisk arabiska, bo i 

Libanon, 25 år eller äldre, 

diagnostiserad 

bröstcancer(steg I-III), 

patienter utan metastaser, 

ingen tidigare psykisk 

sjukdom, annan cancer eller 

kronisk sjukdom, 

överenskommelse om att bli 

intervjuad utan en tredje 

part. 

En kvalitativ studie. 

Individuella 

djupintervjuer som 

genomfördes 

hemma hos de 

medverkande. De 

spelades in och 

transkriberades 

ordagrant. Data 

analyserades 

genom 

fenomenologisk 

metod. 
Etiskt godkänd. 

Resultatet beskrev hur det 

var att leva med förluster, 

att leva med skuldkänslor, 

att leva med rädslor och 

osäkerhet samt att leva med 

behovet att veta och dela 

med sig av kunskap. 

Hög 

2010 
 
Elmir, R. 
Jackson, D. 
Beale, B. 
Schmied, V. 
 
Australien 

Against all 

odds: 

Australian 

women’s 

experien-

ces of 

recovery 

from 

breast 

cancer 

Yngre 

kvinnors 

upplevelser av 

återhämtning 

efter 

bröstoperation 

relaterat till 

bröstcancer. 

Fyra kvinnor i åldrarna 31- 

48 år som hade genomgått 

bröstkirurgi på grund av 

bröstcancer. Rekryteringen 

av deltagare gjordes genom 

informationsfoldrar, 

annonser i lokaler, tidningar 

och på lokal radio. 

Kvinnorna som passade in 

fick själva höra av sig. Alla 

deltagare skulle vara 

engelsktalande. 

Cancerstadium framgår ej. 

En kvalitativ studie 

med individuella 

semi-

strukturerade  inspe

lade intervjue. 

Hermeneutisk 

analys metod 

användes. 

Deltagarna blev 

uppringda om det 

fanns funderingar 

från intervjuerna. 

Etiskt godkänd. 

Resultatet handlade om hur 

sjukdomen absolut 

omringade dem och hur det 

var överväldigande, hur de 

är att leva med rädsla och 

osäkerhet och hitta styrka 

inombords. Analyserna av 

berättelserna avslöjar att 

bröstkirugi relaterat till 

bröstcancer var en 

livsförändrande upplevelse. 

Deltagarna förmedlade 

betydelsen av stöd. 

Medel 

 



 
 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2012 
 
Cebeci, F. 
Balci Yangin, 

H. 
Tekeli, A. 
 
Turkiet 

Life 

experiences 

of women 

with breast 

cancer in 

south 

western 

Turkey: a 

qualitative 

study 

Utforska kvinnors 

upplevelser av att 

leva med 

bröstcancer. 

Åtta kvinnor deltog, 

ålder framgår ej. 

Inklusionskriterier: 

kunna turkiska, haft 

diagnosen 

bröstcancer minst 

ett år, inte ha 

metastaser eller 

annan cancer, gift, 

frånvaro av 

psykisksjukdom. 

Olika cancerstadier 

men ej metastaser. 

En kvalitativ studie 

med individuella semi-

stukturerade 

intervjuer. 

Intervjuerna spelades 

in och utfördes i 

isolerade rum. 

Innehållsanalys enligt 

Graneheim och 

Lundman. Etiskt 

godkänd. 

Resultatet beskrev behov, 

att leva med förluster och 

förändringar. Behov av stöd, 

förändringar i det normala 

livet och självuppfattningen 

och hälsan.  

Hög 

2012 
 
Joulaee, A. 
Joolaee, S. 
Kadivar, M. 
Hajibabaee, 

F. 
 
Iran 

Living with 

breast 

cancer: 

Iranian 

women’s 

lived 

experiences 

Fånga meningen 

att leva med 

bröstcancer från 

det unika 

perspektivet och 

genom upplevelser 

hos iranska 

kvinnor med 

bröstcancer 

förklarat med 

deras egna ord. 

Tretton kvinnor i 

åldrarna 34-67 år 

blev rekryterade 

genom en privat 

bröstcancerklinik. 

Cancerstadium 

framgår ej. 

En kvalitativ studie 

med individuella semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Fenomenologisk metod 

användes. 

Intervjuerna spelades 

in. Etiskt granskad. 

Deltagarna förklarade att 

leva med bröstcancer var 

som att förlora något 

viktigt, förlorat förtroende, 

att leva med rädsla, 

emotionell svindel och 

behovet att få stöttning med 

de negativa delarna av 

bröstcancer och bli hjälpt att 

utforska nya delar av livet 

som positiva.  

Hög 

 

 

 



 
 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2014 
 
Krigel, S. 
Myers, J. 
Befort, C. 
Krebill, H. 
Klemp, J. 
 
USA 

‘Cancer 

changes 

everything!’ 

Exploring the 

lived 

experiences 

of women 

with 

metastatic 

breast cancer 

Att undersöka 

levda 

erfarenheter 

hos kvinnor 

med 

metastaserad 

bröstcancer. 

Femton kvinnor i åldrarna 

32- 75 år med 

diagnostiserad 

metastaserad bröstcancer 

rekryterades från 

cancerkliniker. Första 

kontakt skedde från 

kliniken och sedan fick 

patienterna kontakta 

forskarna. 

Inkluderingskriterierna: 

kvinnligt kön, över 18 år, 

diagnos MBC (stadie IV), 

kunna läsa, skriva och 

prata engelska, förstå 

samtyckesprocessen och 

kunna fysiskt delta.  

En kvalitativ studie. 

Fyra fokusgrupper 

bildades med semi-

strukturerade 

gruppintervjuer. 

Frågorna var gjorda 

för att starta 

diskussioner och att 

fritt dela sina tankar. 

Intervjuerna 

spelades in, skrevs 

ner ordagrant och 

analyserades genom 

en fenomenologisk 

analysmetod. Etiskt 

godkänd.  

Utmaningarna beskrevs 

att leva med osäkerhet, 

som resultat av 

bristfällande information 

om 

behandlingsalternativ 

och symtombehandling. 

En känsla av det okända 

relaterat till prognos 

och överlevnad 

beskrevs. De största 

bekymren handlade om 

förändringar av roller, 

förändrade förhållanden 

och självbild. 

Hög 

2015 
 
Drageset, 

S. 
Lindstrom, 

T-C. 
Underlid, K. 
 
Norge 

“I just have 

to move on”: 

Women’s 

coping 

experiences 

and 

reflections 

following 

their first 

year after 

primary 

breast cancer 

surgery 

Att beskriva 

kvinnors 

individuella 

hanteringserfa-

renheter och 

reflektioner 

som följer året 

efter den första  

bröstcancer-

operationen. 

Tjugoen kvinnor i åldrarna 

48-68 år deltog i den 

föregående studien av 

författarna och 10 av 

dessa valde att delta även 

i denna. De blev inbjudna 

att delta via ett 

universitetssjukhus. 

Kvinnorna var i stadium I-

II. 

En kvalitativ studie. 

Gjordes genom semi-

strukturerade 

individuella intervjuer 

på valfritt ställe. De 

spelades in och skrev 

sedan ner ordagrant. 

Kvale’s analysmetod 

användes. Etiskt 

godkänd. 

Resultatet handlade 

existentiella bekymmer 

och sökande av mening, 

olika sätt att tänka och 

känna om sjukdomen 

och att vidta åtgärder 

och återgå till normalt 

liv. Många upplevde 

ökad uppskattning av 

livet och bättre 

förtroende för de själva. 

Hög 



 
 

 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2015 
 
Williams, F. 
Jeanetta, S-

C. 
 
USA 

Lived 

experiences 

of breast 

cancer 

survivors 

after 

diagnosis, 

treatment 

and beyond: 

a qualitative 

study 

Förstå kvinnors 

upplevelser av 

att överleva 

bröstcancer.  

Femton kvinnor i åldrarna 

47- 69 år som överlevt 

bröstcancer. Alla kvinnor 

rekryterades från två av 

Missouris cancercenter. 

Inklusionskriterier: äldre 

än 18 år, engelsktalande, 

färdigbehandlad. 

Cancerstadium framgår ej. 

En kvalitativ studie med 

individuella semi-

strukturerade, 

djupintervjuer. 

Intervjuerna spelades 

in. Analysen gjordes 

med hjälp av 

fenemologisk metod. 

Etiskt godkänd. 

Resultatet beskrev 

faktorer från diagnos 

och behandling som 

påverkar överlevnad, 

relationer och 

stödgrupper och 

innebörd av 

överlevnad. Att 

hantera diagnos och 

behandling kan vara 

påfrestande. Stöd 

från familjen var 

positivt. 

Hög 

 

 

  



 

 
 

Bilaga 3 

Kvalitetsgranskning 

Modifierat protokoll för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier (Willman et al., 

2011). 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval………………………………………………………… 

Finns det ett tydligt syfte? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Patientkarakteristiska Antal……………………………………. 

Ålder……………………………………. 

Man/kvinna……………………………... 

Är kontexten presenterad? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Etiskt resonemang? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Urval 

Relevant? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Strategiskt? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Metod för 

– urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

– datainsamling tydligt beskriven? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

– analys tydligt beskriven? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Giltighet 

– Är resultatet logiskt, begripligt? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Kommunicerbarhet 

– Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

– Redovisas resultatet i förhållande till Ja □ Nej □ Vet ej □ 



 
 

en teoretisk referensram? 

Genereras teori? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Beskrivs patientens upplevelse? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Huvudfynd 

31 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög □ Medel □ Låg □ 

Kommentar……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….... 

Granskare (sign)…………………….. 


