
Höstterminen 2015 

Självständigt arbete (Examensarbete), 15 hp 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 

Handledare: Monica Jonsson, Universitetslektor, institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet 

 

 

Livet efter bröstcancerbehandling  

– En tid av ovisshet 

En litteraturstudie 

Denise Hurtig  

Matilda Essebro 

 

 

 

 



 

Livet efter bröstcancerbehandling  

– En tid av ovisshet 

En litteraturstudie 

 

Abstrakt  

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor världen över 

och står för 30 % av alla cancerfall hos kvinnor i Sverige. Trots att insjuknandet har 

ökat i Sverige har dödligheten minskat. Detta innebär att det är många kvinnor som 

överlever efter primär bröstcancerbehandling.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien är att beskriva kvinnors upplevelser av tiden efter 

primär bröstcancerbehandling. 

Metod: Litteraturstudie av nio kvalitativa studier där resultaten har 

kvalitetsgranskats, analyserats och sammanställts. De databaser som användes för 

att söka studier var CINAHL och PubMed.  

Resultat: Att känna sig annorlunda, som en börda, känslan av rädsla och stress, att 

inte känna igen sig, upplevelsen av kognitiva problem, förändrad syn på livet, 

betydelsen av stöd, både från anhöriga och från vården var upplevelser som 

framkom. 

Slutsats: Tiden efter primär behandling innebär många olika känslor och 

upplevelser för kvinnor som drabbats av bröstcancer. Många av de upplevelserna är 

mycket svåra för kvinnorna och påverkar deras liv negativt. Det är viktigt att vården 

ser till patientens helhet som person och fortsätter att finnas som ett stöd även långt 

efter att den primära behandlingen är klar.   

 

Nyckelord: Bröstcancer, kvinnor, upplevelser, avslutad behandling.  

 

 

 

 

 

 



 

Life after breast cancer-treatment 

- A time of uncertainty 

 

A literature study 

 

Abstract  

Background: Breast cancer is the most frequently occurring cancer among females 

worldwide, accounting for 30 % of all cancers in Sweden. Despite the rising incidence 

of breast cancer in Sweden, mortality is decreasing. This means that there is 

increasing numbers of women alive in the time post primary-treatment. The time 

post primary-treatment has been associated with a sense of vulnerability, anxiety, 

uncertainty and crisis.   

Aim: The aim of this literature study is to describe women’s experiences post 

primary-treatment.  

Method: A literature study of nine qualitative studies which results have been 

qualitatively reviewed, analyzed and compiled.  The databases that were used to find 

studies were CINAHL and PubMed.  

Results: To feel different, like a burden, the feeling of fear and stress, to not 

recognize yourself, the experience of cognitive problems, a changed value of life, the 

importance of support, from both family and health care where all feelings that 

transpired.    

Conclusion: The time post primary treatment involves many different feelings and 

experiences of women with breast cancer. Many of the experiences are very difficult 

for the women and affect their lives in a negative way. It is important for the health 

care system to be able to see the patient as a whole person and continue to be 

supportive even a long time after the primary treatment is completed.  

 

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

Cancer är en av de sjukdomar som tar flest liv världen över, oberoende i vilken 

ekonomisk situation landet befinner sig, och bröstcancer är den vanligaste 

cancerformen hos kvinnor, och globalt sett även den cancerform som flest kvinnor 

dör av. År 2012 diagnostiserades ca 1,7 miljoner kvinnor världen över och 521 900 

dog det året i bröstcancer (Torre et al. 2015). Bröstcancer står för 30 % av alla 

cancerfall hos kvinnor i Sverige och år 2012 diagnostiserades 8490 kvinnor och 1450 

avled i samband med bröstcancer det året (Regionalt Cancercentrum 2014, 24). 

Medelåldern vid diagnos är 65 år, färre än 5 % är under 40 år. 5-årsöverlevnaden 

beräknas vara ungefär 90 % och 10-årsöverlevnaden 80 % (Regionalt Cancercentrum 

2014, 28).  

 

Bröstcancer, liksom andra cancersjukdomar, delas in i olika stadier som man sedan 

utgår från vid val av behandling beroende på hur prognosen ser ut. Stadierna (I-IV) 

beskriver hur stor tumören är, om den har växt in i andra organ samt om den har 

spritt sig till andra organ eller regionala lymfkörtlar (Socialstyrelsen 2014, 14).  

Stadium I innebär en tidig tumör som vid upptäckt är mindre än 2 cm och som inte 

har spritt sig till regionala lymfkörtlar eller andra organ. Stadium II innebär en tidig 

tumör som är mellan 2-5 cm och som kan ha spritt sig till regionala lymfkörtlar runt 

omkring, dock inga metastaser. Det tredje stadiet innebär en lokalt avancerad tumör 

som är större än 5 cm och har en större spridning till armhålans lymfkörtlar. 

Stadium IV är en avancerad sjukdom där cancern spritt sig och man har metastaser, 

dottertumörer, i andra organ som exempelvis skelett, lever eller lunga (Nystrand 

2014). 

 

De finns olika behandlingar vid bröstcancer och den vanligaste är kirurgi, antingen 

bröstbevarande, där man tar bort den del av bröstet som innehåller tumören, eller 

mastektomi, borttagande av hela bröstet/brösten samt regionala lymfkörtlar. Andra 

behandlingar som också används är cytostatikabehandling, strålbehandling och 

endokrin behandling, dessa används för att minska risken för recidiv, alltså att 

sjukdomen kommer tillbaka (Nystrand 2014). Har man bröstcancer i stadium I eller 

II opereras man oftast primärt, men även läkemedelsbehandling, exempelvis 

cytostatika och hormonhämmande behandling har börjat användas allt mer. Vid 
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stadium III opereras man primärt och behandlas med läkemedel innan operationen 

och med strålning efteråt. Stadium IV innebär vanligtvis att man inte lever längre än 

några år. Behandlingen är då palliativ med läkemedel och syftar till att förlänga livet 

och lindra symtom relaterade till tumören, snarare än att försöka bota sjukdomen 

(Socialstyrelsen 2014, 25). 

 

Blowers och Foy (2009) och Regionalt Cancercentrum (2014) skriver om 

biverkningar som är vanliga vid behandling av bröstcancer. Dessa skiljer sig 

beroende på vilken behandling man får. Vid cytostatikabehandling är det risk att få 

så kallad benmärgstoxicitet, som innebär en påverkan på benmärgen och som kan 

leda till en ökad risk för allvarliga infektioner, mukosit, som är en inflammation i 

munhålans och tarmkanalens slemhinna och perifer neuropati. Perifer neuropati kan 

visa sig som både sensorisk, där man får domningar, stickningar och nedsatt känsel, 

motorisk, som exempelvis balansrubbningar, svagheter och nedsatt finmotorik, samt 

autonom med urinretention och förstoppning. Andra vanliga biverkningar är fatigue, 

illamående och kräkningar samt håravfall. Efter kirurgisk behandling är det stor risk 

för infektion, tillfälliga känselbortfall i armarna samt lymfsträngar från axillen ut i 

armen och lymfödem. Under pågående strålbehandling är det vanligt med fatigue 

och även svullnad och rodnad under brösten samt att det finns en ökad risk för 

lymfödem då strålfältet innefattar axillen. Vid endokrin behandling är det vanligt att 

man får biverkningar liknande klimakteriebesvär såsom värmevallningar och torra 

slemhinnor, även smärtor från skelettet är biverkningar som kan vara väldigt 

påfrestande relaterat till den endokrina behandlingen (Blowers & Foy 2009, 

Regionalt Cancercentrum 2014, 85, 200-212). 

 

I Folkhälsorapporten skriver Danielsson och Berlin (2009, 124-126) att dödligheten i 

cancer har minskat i Sverige trots att antalet insjuknande har ökat. Detta tack vare 

att vården blivit bättre på att behandla cancer, men också för att cancerdiagnoserna 

ställs i ett tidigare skede vilket ger en bättre prognos. Detta innebär att det är många 

kvinnor som överlever efter primär behandling, alltså kirurgisk behandling, 

cellgiftsbehandling eller strålbehandling.  

 

Cheng et al. (2014) beskriver att många som överlevt bröstcancer fortsätter att 

uppleva psykisk ohälsa samt känslor av osäkerhet om framtiden och rädsla för att 
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cancern ska komma tillbaka vilket triggas av icke förväntade, kvarstående symtom 

från bröstcancern och biverkningar från behandlingen. Enligt Cappiello et al. (2007) 

associeras tiden efter behandling med en känsla av sårbarhet, ängslan, osäkerhet och 

kris. Att övergången från att ha haft bröstcancer till att vara en canceröverlevare har 

beskrivits som en tumultartad upplevelse där kvinnor försöker balansera känslan av 

att överleva en livshotande sjukdom med alla fysiska symptom efter behandling, 

förändrad livsmening, osäkerhet samt rädslan för recidiv. Trots detta har kvinnor 

berättat om hur det känns som att stödet från vänner, familj och även vården har 

minskat i samband med att behandlingen är över trots att de känner att de är i lika 

stort behov av stöd tiden efter som tiden under behandlingen. Många kvinnor har 

även upplevt att information om vad som kan förväntas under tiden efter 

behandling, såsom biverkningar, var sämre än informationen de fick inför 

behandlingen, som var mer genomgående och att de fick hitta informationen på egen 

hand istället (Cappiello et al. 2007).  

 

Sjövall et al. (2010) menar att de kvinnor som inte kände att de fått tillräcklig 

information från vården ville veta mer om hur vanliga och hur allvarliga 

biverkningarna var samt behandlingen av dessa. I en litteraturstudie av Vivar och 

McQueen (2005) skriver författarna att deras fynd visar på att kvinnor som har 

överlevt många år efter bröstcancerbehandlingen fortfarande kan vara i behov av 

information, men att dessa behov inte blir tillfredsställda av vården. Park et al. 

(2012) menar att det är viktigt att förse kvinnorna med adekvat information och stöd 

tiden efter primär bröstcancerbehandling då detta kan vara till hjälp för dem att 

anpassa sig till livet efter behandlingen samt att hantera kvarstående symtom. De 

flesta interventioner för bröstcancer är dock riktade mot tiden från diagnos till 

avslutad primär behandling och mindre fokus har riktats mot att underlätta 

anpassningen till ett liv efter den avslutade primära behandlingen.     

1.1. Teoretisk referensram 
 

Till litteraturstudien har Umeå universitets modell för omvårdnad samt Erikssons 

omvårdnadsteori använts då vi vill belysa sjuksköterskans roll inom omvårdnad. 

 

Modellen för omvårdnad (Umeå universitet 2015) menar att målet för omvårdnad 

innefattar att förebygga ohälsa och sjukdom, förbättra och återställa hälsa, minska 
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lidande, trösta samt skapa förutsättningar för en värdig död. Inom omvårdnad 

beskrivs ofta hälsa utifrån en persons egna upplevelser av sin situation för att avgöra 

om det föreligger hälsa eller ohälsa hos personen.  

 

Modellen används för att spegla olika nivåer, från samhällsnivå till individnivå och 

kan ses som en struktur över betydelsefulla aspekter för omvårdnad. Helheten utgörs 

av hälsa, samhället, organisation, vårdfilosofi, etik, uppgift och relation, patient och 

närstående, vårdmiljö samt vårdare och vårdteam, dessa i relation till varandra, men 

också som enskilda aspekter på omvårdnad.    

 

Kärnan i omvårdnaden utgörs av mötet mellan patient och vårdare där ett 

personcentrerat förhållningssätt är centralt. En viktig utgångspunkt för vårdandet är 

att en person är mer än en patient, vilket innebär att man tar hänsyn till dennes 

historia, hälsosyn, behov, vilja och förmåga samt den levda kroppen. Genom att 

förstå olika perspektiv (psykologiska, biologiska, sociala, existentiella) på kroppen 

förutsätts det att en god omvårdnad kan bedrivas. Vårdpersonal kan genom 

personcentrerad vård anpassa omvårdnaden utifrån att förstå vilken mening 

patienter tillskriver sina kroppar. 

 

Relationen mellan vårdare och patient påverkas både av inre faktorer, exempelvis 

vem vårdaren och patienten är som person och yttre faktorer, som tid, situation och 

sammanhang. Per definition är man som patient i en beroendeställning till den som 

ger vård eftersom man som patient på ett eller annat sätt är under vård eller står i 

relation till en vårdare (Umeå universitet 2015).  

 

Modellen för omvårdnad har en öppen struktur som fylls med bland annat teorier 

som har som mål att beskriva, förstå samt förklara specifika fenomen som vårdare 

kan ställas inför (Umeå universitet 2015). Erikssons omvårdnadsteori bygger på etik, 

med en medveten etisk syn på verkligheten i vårdandet, både när det gäller mindre, 

eller större och mer komplexa ämnen. Det är av största vikt att människan blir 

behandlad och omhändertagen som helhet, med kropp, själ och ande, och inte bara 

utifrån en specifik del. När en människa blir behandlad som en helhet, är innebörden 

av vårdandet att det finns respekt för värdighet, vilket grundas i jämlikhet och 

integration från varje person. Ett etiskt vårdande innebär alltså att man accepterar 
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andra människor eller patienter som de är i sin helhet (Kärkkäinen & Eriksson 

2004). 

1.2 Syfte 
 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva kvinnors upplevelser tiden efter primär 

bröstcancerbehandling. 

 

2. Metod  

2.1 Sökmetoder  
 

De databaser som användes för att söka litteratur var CINAHL och PubMed. 

CINAHL valdes eftersom det är en omvårdnadsinriktad databas där man kan välja 

att exkludera artiklar som inte är “peer reviewed” och PubMed för att kunna utöka 

sökningarna då PubMed är en större databas med fler artiklar. Enligt Wallengren och 

Henricson (2012, 489-490) är det väsentligt att man utför två litteratursökningar för 

att stärka innehållsvaliditeten. Det gjordes en inledande litteratursökning som gick 

ut på att testa olika databaser för att se vilken slags litteratur som fanns och vilka 

sökord som var bäst att använda sig av för syftet. Det som tittades på utifrån de 

sökord som användes var titeln, abstraktet och resultatet för att se om det 

överensstämde med syftet. Efter det gjordes sökningar i de databaser som kändes 

mest relevanta till syftet med de sökord som kommit fram från den första sökningen. 

För att få ut sökorden tog vi även hjälp av sökord som artiklarna som hittades använt 

sig av. De sökord som användes var: “breast cancer”, “breast neoplasm”, “women”, 

“survival”, “survivorship”, “cancer survivors”, “experience”, “life experience”, 

“patients”, “post treatment”, “life quality”, “qualitative” och “lived experience”.   

 

Inklusionskriterier: Kvinnor, kvinnors upplevelser tiden efter bröstcancer, kvalitativa 

studier, avslutad behandling, bröstcanceröverlevare. 

Exklusionskriterier: Män, kvinnor med annan cancer än bröstcancer, kvantitativa 

studier, pågående behandling, metastaser.  

2.2. Urval  
 

Första steget i urvalsprocessen var att läsa igenom titlarna på artiklarna som kom 

fram vid sökning. Om titeln var relevant i förhållande till syftet markerades denna 
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och sparades i en mapp. När alla titlar lästs igenom från den enskilda sökningen 

påbörjades andra steget i urvalsprocessen. Då lästes alla abstrakt igenom från de 

utvalda artiklarna och de artiklar där abstraktet stämde in på syftet markerades 

ytterligare en gång och sparades. När detta var gjort hade 10 artiklar sparats som i 

sista steget i urvalsprocessen lästes igenom grundligt och kvalitetsgranskades.  

Artiklarna har kvalitetsgranskats med hjälp av SBU:s granskningsmall (SBU 2014). 

Kvalitetsgranskningen gjordes gemensamt för att se om de uppfattats på samma vis, 

detta för att stärka vår gemensamma upplevelse av innehållet. Om en artikel inte 

hade uppfattats på samma vis hade vi gått tillbaka och tittat på det syfte vi har för att 

kunna diskutera oss fram till ett beslut om att använda artikeln eller inte. Om 

samsyn ej finns kan detta tyda på att artikeln inte har ett tydligt syfte (Wallengren & 

Henricson 2012, 490).  

 

Av de tio artiklar som kvalitetsgranskats valdes en bort då det visade sig att det var 

en kvantitativ studie (se bilaga 1). Enbart kvalitativa artiklar användes till resultatet 

då dessa svarar bäst på syftet utifrån att det handlar om personliga upplevelser.  

För att vidare veta om en kvalitativ artikel håller god vetenskaplig kvalitet ska den 

vetenskapliga artikeln ha en tydlighet. Det ska finnas en tydlig redovisning på hur 

urvalet, datainsamlingen och dataanalysen gått till, samt om artikelns slutsatser kan 

sägas hålla en god vetenskaplig kvalitet. Man kan också titta på hur många författare 

det är, om det bara är en författare är det en god idé att titta på om hen tagit hjälp av 

“kritiker” i ett forskningsnätverk, för att se om artikeln är “peer reviewed” 

(Wallengren & Henricson 2012, 491). (se bilaga 2) 

 
2.3. Analys  
 

Vi började med att läsa igenom de valda artiklarna flera gånger för att få en 

uppfattning om vad de handlade om. Efter det diskuterades innehållet gemensamt 

för att kontrollera att artiklarna uppfattades lika. Vi gick sedan igenom varje artikels 

resultat tillsammans för att identifiera nyckelfynden i studierna. Det markerades 

även i texten sådant som ansågs vara viktigt utifrån syftet. Sedan översattes 

studiernas resultat till svenska och sammanställdes genom att se till vilka likheter 

och skillnader som fanns i kvinnornas upplevelser. Därefter delades innehållet upp i 

olika kategorier som redovisas med hjälp av huvudkategorier och subkategorier. 
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Kategorierna ändrades under arbetets gång för att bättre beskriva det slutliga 

resultatet samt textens innehåll. Till hjälp för att analysera studiernas resultat har vi 

använt oss av Fribergs analysmodell (2012, 127-129).       

 

2.4. Forskningsetik  
 

Artiklarna som ingår i vårt arbete har tillstånd från den etiska kommittén eller 

påvisar att noggranna etiska överväganden har gjorts (Wallengren & Henricson 2012, 

492). Den mest inflytelserika av olika riktlinjer som finns är 

Helsingforsdeklarationen som utgår från riktlinjer med fokus på medicinsk klinisk 

forskning (Kjellström 2012, 74). Vi har noggrant granskat de artiklar vi valt ett flertal 

gånger för att se om etiska resonemang finns, att datainsamlingen har skett på ett 

etiskt vis och att ingen kommit till skada samt att anonymitet finns. Vi har även 

granskat vilken vetenskaplig kvalitet artiklarna har. Kjellström (2012, 76) skriver om 

forskningsetik i boken Vetenskaplig teori och metod, såhär: “För att en studie ska 

kunna kallas etisk måste följande aspekter beaktas, för det första handlar det om 

väsentliga frågor, för det andra att den har god vetenskaplig kvalitet, för det tredje 

att den genomförs på ett etiskt sätt.” De valda artiklarna, och likaså vårt syfte, måste 

alltså vara av ett väsentligt värde, att de undersöker något som har betydelse för 

omvårdnad, vilket vi anser att det gör. 

 

3. Resultat  

Resultatet redovisas utifrån följande kategorier och subkategorier se Tabell 1.  

 

Tabell 1. Översikt av huvudkategorier och subkategorier.  

Huvudkategori Subkategori 

3.1 Ålderns betydelse för upplevelsen 3.1.1 Att vara mitt i livet 

3.1.2 Att se sjukdomen som något 

förväntat 

3.2 Känslan av mental påverkan 3.2.1 Känslan av rädsla 

3.2.2 Känslan av stress  

3.2.3 Att inte känna igen sig 
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3.2.4 Upplevelsen av kognitiva problem 

3.2.5 Att vara en canceröverlevare 

3.3 Känslan av att förändras 3.3.1 Att känna sig annorlunda 

3.3.2 Att känna sig som en börda 

3.3.3 Att se livet som något värdefullt 

3.4 Att uppleva positivt och negativt 

stöd 

3.4.1 Betydelsen av stöd från anhöriga 

3.4.2 Betydelsen av stöd från vården 

 

3.1. Ålderns betydelse för upplevelsen  

3.1.1. Att vara mitt i livet 

Kvinnorna som hade yngre barn kunde beskriva hur viktigt det var för dem att 

överleva för att kunna vara med och se sina barn växa upp (Rosedale 2009). En del 

yngre kvinnor kunde även uttrycka skuldkänslor samt rädsla för att inte kunna ta 

hand om sina barn eller dö ifrån dem (Rosedale 2009, Silva & Santos 2010).  

 

3.1.2. Att se sjukdomen som något förväntat 

Till skillnad från yngre kvinnor var det ingen av de äldre kvinnorna som oroade sig 

för att inte finnas kvar för sina barns skull (Rosedale 2009). Enligt en studie av 

Loerzel och Aroian (2013) som fokuserade på 65-åriga eller äldre kvinnors 

upplevelser, kunde cancern både ses som något förväntat eller chockartat. Många av 

kvinnorna såg på sin sjukdom som något förväntat utifrån åldrandet. Det fanns dock 

inget märkbart mönster av vad som var skillnaden vid förväntan av sjukdom som en 

konsekvens till åldrandet, men många av kvinnorna som inte kände sig så påverkade 

av sin cancer hade någon annan typ av sjukdom (eg., fibromyalgi) som de ansåg hade 

en större inverkan på deras liv än bröstcancern. De kvinnor som kände att 

bröstcancern hade en större inverkan på sina liv än andra kroniska sjukdomar var de 

som hade svåra biverkningar som dröjde sig kvar långt efter avslutad primär 

behandling (Loerzel & Aroian 2013).  
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3.2. Känslan av mental påverkan  

3.2.1. Känslan av rädsla   

Det största orosmomentet samt rädslan kvinnorna upplevde var rädslan för recidiv 

(Silva & Santos 2010, Salander et al. 2011). En rädsla för att sjukdomen skulle 

komma tillbaka och då inte längre gå att bota, att döden skulle bli ett faktum. De 

beskrev att känslan av oro och ängslan inför kommande resultat som de alltid bar 

med sig växte sig ännu större när tiden för återbesök närmade sig. Till exempel 

upplevde en kvinna att hon inte kände någon rädsla för återfall förrän ungefär 2 

veckor innan den årliga kontrollen (Roundtree et al. 2011). En annan kvinna kände 

att hennes liv hade blivit mer sårbart och att hon kände en större oro för saker och 

ting efter diagnosen (Salander et al. 2011). Silva och Santos (2010) skriver att några 

uttryckte en rädsla för att deras döttrar också skulle drabbas av bröstcancer, de 

uttryckte skuldkänslor om att det i så fall skulle vara deras fel relaterat till att 

genetiken var en riskfaktor.  

 

3.2.2. Känslan av stress 

Känslan av stress var något som påverkade kvinnorna långt efter att den primära 

behandlingen var avslutad (Silva & Santos 2010). Brunet, Sabiston och Burke (2013) 

menar att det kunde vara stress som uppstod utifrån det fysiska, som att förlora ett 

bröst, stress utifrån det mentala med avseende på rädsla, mest för recidiv, samt 

stress utifrån vad andra gick igenom och även skuldkänslor. Några i samma studie 

uttryckte stressen och sorgen över hur folk de träffade och blev vänner med, i 

samband med bröstcancern dog, eller blev ännu sjukare. Andra kvinnor i studien 

berättade om stressen de kände i situationer där familjemedlemmar kände sig 

oroliga och osäkra emotionellt sett över situationen. En annan stress som några 

kunde känna var att de inte bidrog till hemmet längre i relation med att de inte 

kunde jobba. Kvinnorna kunde också uppleva stress över hur de såg ut, speciellt 

relaterat till vikten de lagt på sig till följd av sin behandling (Brunet, Sabiston & 

Burke 2013).   
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3.2.3. Att inte känna igen sig 

Kvinnor beskrev upplevelser relaterade till en förändrad självbild till följd av 

förlusten av ett bröst (Silva & Santos 2010). Många beskrev utseendet som en 

reflektion av personligheten, att hur man ser ut påverkar andras uppfattning om en 

och en del uttryckte att de inte längre kände sig fullkomliga relaterat till hur de såg 

ut. Några undvek även speglar då de ansåg att de inte kände igen bilden de möttes 

av, det var inte dem i spegelbilden (Brunet, Sabiston & Burke 2013). I en studie av 

Von Ah et al. (2013) uttryckte alla kvinnor någon sorts personlig inverkan relaterat 

till deras kognitiva förändringar, de flesta indikerade att försämringarna hade 

“förändrat” dem och att de hade en känsla av att de inte längre var samma person. 

Sämre självförtroende, sämre kroppskontakt med andra relaterat till den negativa 

bilden av den egna kroppen samt sämre sexliv kunde leda till depression (Von Ah et 

al. 2013, Brunet, Sabiston & Burke 2013).  

 

3.2.4. Upplevelsen av kognitiva problem 

Von Ah et al. (2013) menar att det var många kvinnor som var övertygade om att 

bröstcancern och dess behandling spelade en stor roll gällande deras försämrade 

kognitiva förmåga och att det inte var en del av normalt åldrande. De kognitiva 

nedsättningarna som beskrevs var försämrat korttids- och långtidsminne. Språk-, 

uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter samt nedsatt förmåga till 

bearbetning. Kvinnornas största oro var problem med minnet - att inte komma ihåg 

namn, födelsedagar eller andra viktiga händelser. De flesta i studien fick problem 

med förmågan att bearbeta saker efter diagnosen och behandlingen, de kände att de 

inte längre var lika snabbtänkta som de en gång varit (Von Ah et al. 2013). En del 

berättade att de känt av, men inte velat erkänna, att de inte längre var lika 

skarpsinniga och de var rädda för att andra människor i omgivningen också skulle 

märka av det och bekräfta deras farhågor (Rosedale 2009). Von Ah et al. (2013) 

beskriver att dessa brister, enligt kvinnorna, inte har förändrats med tiden, de har 

varken blivit bättre eller sämre och de uttryckte att förändringarna var ett långvarigt 

problem för bröstcanceröverlevare. De flesta upplevde problem med 

uppmärksamhets- och koncentrationsförmågan och i en studie av Salander et al. 

(2011) var det en kvinna som upplevde att hon inte kunde hantera stress och att 

hennes mentala kapacitet hade försämrats. 
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3.2.5. Att vara en canceröverlevare  

Termen “canceröverlevare” var något många funderade på, termen tolkades på 

många olika vis, dels relaterat till kvinnornas olika upplevelser men också själva 

innebörden av ordet som både kunde kännas missvisande eller lätt att ta till sig 

(Roundtree et al. 2011). Det var sällan någon spontant betecknade sig själv som 

överlevare, däremot använde de sig av ordet när det beskrev andra. En del 

anammade ordet och tolkade överlevnadsidentiteten som en kamp man vunnit, att 

man var starkare än cancern, andra såg det som ett test på sin styrka. Det var dock 

många som skapade sig en egen mening av termen och använde sig av mer selektiva 

sidor från den (Kaiser 2008).  

 

Det var många som anammade termen “krigare” istället, då de såg cancern som ett 

pågående krig och att överlevnadskapet betydde att kriget var vunnet, men att det 

ändå var något som skulle finnas kvar resten av livet (Kaiser 2008, Williams & 

Jeanetta 2015). Andra, som också definitivt betecknade sig som “överlevare”, beskrev 

samtidigt en rädsla för recidiv som fortfarande pågick (Kaiser 2008).  

 

Vidare beskriver Kaiser (2008) att bland dem som inte tog till sig 

“överlevnadsidentiteten” ansåg en del att det fanns för mycket osäkerhet kring om 

man verkligen vunnit över cancern eller inte, att man var “cancerfri” för tillfället och 

att det inte fanns tillräckligt med bevis på att cancern var borta för gott. Andra tyckte 

inte om termen “överlevare” då de kände att de blev sedda som sin sjukdom, att 

bröstcancern identifierade dem istället för att deras personlighet och liv i övrigt 

gjorde det. Sedan fanns det dem som inte kunde ta till sig “överlevarskapet” relaterat 

till att de inte kände att de varit “tillräckligt sjuka”, dessa kvinnor såg sig mer som 

segrare (Kaiser 2008). Williams och Jeanetta (2015) framför att det var många som, 

trots att de accepterat vad de gått igenom och var redo att dela sina erfarenheter av 

bröstcancer med andra, inte riktigt var säkra på vad överlevnad betydde.  

 

För andra kvinnor, som var äldre än 65 år, var överlevarskapet inget framträdande i 

deras cancerupplevelse och inte heller något önskvärt, de kände snarare att sjukdom 

var något att förvänta sig i och med att man blir äldre (Kaiser 2008). Överlevarskap 

är en unik resa och var sedd utifrån flera olika perspektiv från överlevare till 

överlevare (Williams & Jeanetta 2015).  



 12 

3.3. Känslan av att förändras 

3.3.1. Att känna sig annorlunda 

Förändringarna relaterade till behandlingen har beskrivits som både synliga och 

osynliga där de synliga kunde innebära håravfall, förändrad hårstruktur, sämre 

elasticitet i huden, asymmetri, begränsning i rörelse relaterat till lymfödem eller 

brännmärken från strålbehandling och att de lagt på sig mer vikt (Brunet, Sabiston & 

Burke 2013, Silva & Santos 2010). De osynliga förändringarna kunde innebära att de 

fick värmevallningar, bortdomnande fingrar och tår, ömmande bröst, 

sömnsvårigheter, konstant trötthet samt att de inte längre fick sin menstruation 

(Brunet, Sabiston & Burke 2013).  

 

Vidare menar Brunet, Sabiston och Burke (2013) att kvinnornas upplevelser av sina 

förändrade kroppar formades av starka emotionella tankar och reaktioner. I 

förhållande till den pessimistiska bild de hade av sina kroppar efter behandling så 

upplevde de en samling av negativa känslor och tankar som var ett direkt resultat av 

deras upplevelse av bröstcancer som stannade kvar långt efter behandlingstiden. 

Bland annat uttryckte de känslor som: ej belåten, obekväm, besviken, arg, 

deprimerad, orolig, skit, besvärad, förbannad, upprörd, negativ, otillräcklig, skadad, 

osäker på sig själv, medveten, avundsam, ledsen och ful och distanserad (Brunet 

Sabiston & Burke 2013).  

 

Vidare beskriver Brunet, Sabiston och Burke (2013) att många uttryckte att 

förändringarna lämnade dem med en känsla av att deras kroppar inte längre såg ut 

eller fungerade som de gjort innan de hade cancer (Brunet, Sabiston & Burke 2013). 

En kvinna uttryckte att det inte var själva cancern som störde henne, utan att det var 

att kroppen inte fungerade som den skulle (Salander et al. 2011). 

 

3.3.2. Att känna sig som en börda 

Under den primära behandlingen blev kvinnorna sjukskrivna, hur länge berodde på 

vilken behandling de fick, men många av dem var också sjukskrivna långt efter 

avslutad behandling och en del fick lov att sluta jobba helt relaterat till kvarvarande, 

svåra biverkningar (Silva & Santos 2010, Von Ah et al. 2013). Under tiden de var 

sjukskrivna berättade en del om hur jobbigt de tyckte att det hade varit att inte 
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kunna hjälpa till med ekonomin i hemmet, att de kom ännu längre bort från sina 

vardagliga liv och att de kunde känna sig som en börda. För dem var detta ännu en 

påminnelse om vilka gränser sjukdomen medförde. När behandlingen var klar var 

det ingen av dem som medverkade i studien som återgick till sina jobb direkt (Silva & 

Santos 2010).  

 

Det var många som rapporterade om att arbetet var svårare att utföra relaterat till 

kognitiva förändringar som en biverkning till behandlingen. Detta ledde till att en del 

sade upp sig från sina jobb då de var oroliga över sin kognitiva förmåga och kände att 

deras jobbprestation hade försämrats (Von Ah et al. 2013).  

 

I en studie av Salander et al. (2011) var det en del kvinnor som inte längre kunde 

jobba heltid relaterat till deras biverkningar från behandlingen, som sämre förmåga 

att hantera stress, nedsatt mental förmåga eller problem relaterat till klimakteriet i 

samband med hormonbehandling. 

 

3.3.3. Att se livet som något värdefullt 

Ett bättre välbefinnande, tacksamhet, tillfredsställelse över livet, livet som något 

värdefullt, att inte ta något för givet, att leva i nuet, att leva till det yttersta samt nya 

perspektiv på livet var insikter många av kvinnorna fått utifrån 

bröstcancerupplevelsen (Von Ah et al. 2013, Roundtree et al. 2011, Williams & 

Jeanetta 2015).  

 

Några beskrev att cancern hade tagit fram nya sidor hos dem, som de ansåg, gjorde 

dem till bättre personer (Kaiser 2008). Några andra berättade om hur de kunde 

känna en djupare känsla av empati för andra som också lider (Rosedale 2009).  

 

De kvinnor som varit missnöjda med livet vid tiden för cancerdiagnosen, speciellt 

arbetssituationen, beskrev att de i efterhand ändå värderade att de blivit sjuka som 

något positivt då det bland annat hjälpt dem att lämna en arbetssituation där de höll 

på att tappa kontrollen (Salander et al. 2011). Von Ah et al. (2013) skriver att mer än 

hälften av kvinnorna rapporterade att deras cancerdiagnos och behandling hjälpte 

dem att få en överblick över sina liv samt att göra nödvändiga förändringar för att 

förbättra deras tillfredsställelse av livet.  
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En del använde sig av ordet “styrka” när de beskrev sina kroppar, styrkan deras 

kroppar visat dem genom att hålla ut genom påfrestande behandlingar samt styrkan 

deras kroppar visat dem genom att de överlevt. Att deras kroppar fungerade bra och 

att detta sträckte sig förbi det ytliga, vilket gav dem känslor av självacceptans och 

insikt (Brunet, Sabiston & Burke 2013). 

 

Trots allt ont bröstcancern fört med sig, ansåg många att den även fört med sig något 

positivt, som vikten av att finna en mening, ett syfte samt att få djupare och bättre 

relationer med andra (Salander et al. 2011, Rosedale 2009). 

 

3.4. Att uppleva positivt och negativt stöd 

3.4.1 Betydelsen av stöd från anhöriga 

Kvinnorna i studien av Loerzel och Aroian (2013) uttryckte att partnerskap var 

viktigt då det inte bara var ett viktigt stöd i kampen mot cancern, utan också gjorde 

det lättare att gå vidare och lägga cancern bakom sig. Partnerskap kunde innebära att 

vara omringad av omtänksamma människor eller att tro på Gud. En kvinna berättade 

att stödet hon fått från familj, vänner och sjukvård betytt väldigt mycket och att de 

brydde sig om vad hon gick igenom. De menade också att stöd inte bara innebar 

känslomässigt stöd utan även praktiskt stöd i form av skjuts till olika ställen eller 

hjälp med hushållssysslor (Loerzel & Aroian 2013).  

 

Kvinnor uttryckte att de kände ensamhet då de inte fick det stöd de förväntat sig från 

andra människor (Rosedale 2009). Loerzel och Aroian (2013) beskriver att en del 

kände att de saknade stöd från sina anhöriga och att ingen brydde sig om dem under 

behandlingen. En av dessa kvinnor uttryckte att hon var besviken på sin familj och 

vänner, att de inte gjorde saker hon förväntat sig att de skulle göra, som att komma 

över med mat eller städa. En annan kvinna berättade att hon inte fick så mycket stöd 

från sin familj, utan att de förväntade sig att hon fortfarande skulle ta hand dem och 

hushållet som hon gjort tidigare, trots att hon nu led av extrem trötthet och 

utmattning från behandlingen (Loerzel & Aroian 2013).  

 

Några berättade om hur de kände att de behövde visa sig starka och orubbliga, trots 

att de själva egentligen var sköra och hade ett stort behov av emotionellt stöd, då de 
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kände sig ansvariga för att reparera skadorna i familjen som sjukdomen fört med sig 

(Silva & Santos 2010). Många av dem som deltog i studien av Rosedale (2009) kände 

en press på sig att agera som “hjälte”, att dölja sin rädsla för olika symptom och att se 

ut att må bättre än vad de egentligen gjorde.  

 

Andra diskuterade även sin tro på Gud och tyckte att Han var den ultimata partnern. 

Att det var tröstande att överlåta kontrollen till Honom då de kände att de hade Hans 

orubbliga stöd. De uttryckte att de inte behövde vara oroliga över sin cancer då Gud 

sköter allt och har allt i sin hand. Gud hjälpte dem genom deras cancer, de kände att 

de inte behövde gå igenom det ensamma (Loerzel & Aroian 2013).  

 

En del beskrev även hur de kunde känna sig ensamma då människorna runt omkring 

dem inte visste vad de gick igenom, att de inte kände vad kvinnorna kände. Folk i 

deras närhet kunde agera som att cancern aldrig hade hänt eller att 

cancerupplevelsen var över till följd av att det kanske gått ett år och att den primära 

behandlingen var klar. Något som kvinnorna dock påpekade var långt ifrån över, då 

de ständigt levde med påminnelsen av cancern och kände sig förändrade (Rosedale 

2009). 

  

3.4.2. Betydelsen av stöd från vården 

Loerzel och Aroian (2013) skriver att kvinnorna ansåg att det var väldigt viktigt att ha 

ett partnerskap med vården och att vårdande personal var ett kriterium för att 

vården man fick var välfungerande. Roundtree et al. (2011) menar att majoriteten av 

kvinnorna kände att de inte hade någon person inom vården som de kunde vända sig 

till angående deras enskilda behov, som en kontaktperson. De klagade också på brist 

på uppmärksamhet, kommunikationsproblem och att inte få sina frågor besvarade.  

 

Några uttryckte frustration över att de inte upplevde att de fick tillräckligt med stöd 

från sin vårdgivare, utan att de snarare förminskade deras problem relaterade till 

behandlingen och istället skyllde på att det berodde på exempelvis stress (Von Ah et 

al. 2013). Det fanns dock också de som var nöjda och gav beröm till sin vårdgivare för 

att de var empatiska och brydde sig om deras behov samt visade hög kompetens 

(Loerzel & Aroian 2013). En kvinna i studien av Salander et al. (2011) tyckte att hon 

hade fått bra stöd från vården där hon blivit väl omhändertagen. Det var något 
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som stärkt henne och som bidrog till ett bättre liv, att någon annan fokuserade på 

hennes välbefinnande.  

Att få stöd i form av information var också viktigt för dem då det kunde hjälpa mot 

deras rädsla för cancern (Loerzel & Aroian, 2013). Det var även många i Von Ah et 

als. (2013) studie som diskuterade behovet av information gällande exempelvis 

biverkningar från behandlingen. Några hade hittat information i broschyrer på 

vårdgivarens kontor medan andra inte hade fått någon information om vilka 

biverkningar man kunde få relaterat till behandlingen. 

 

 

4. Diskussion  

 

4.1. Metoddiskussion  
 
Det yttersta målet med kvalitativa studier är att få en ökad förståelse. Eftersom syftet 

var att beskriva upplevelser användes kvalitativa studier som utgångpunkt då dessa 

syftar till att bättre förstå lidande, hur livet påverkas relaterat till hälsofaktorer och 

processer samt hur patienters erfarenheter, förväntningar, behov och upplevelser 

kan mötas (Friberg 2012, 121).  

 

Vidare menar Friberg (2012) att en utgångspunkt för att skapa en sammansatt 

kunskap om ett visst område är att varje enskild kvalitativ forskningsstudie bidrar 

med ett kunskapsvärde och att detta blir större ju fler studier som används för att 

sammanställa ett resultat. Till resultatet användes nio artiklar som svarade på syftet. 

Hade fler artiklar använts hade fler upplevelser kunnat beskrivas och 

litteraturstudien hade fått ett större kunskapsvärde.   

 

Kjellström (2012, 86) beskriver om litteraturstudier att det är viktigt att tänka på att 

det finns risk för feltolkningar då studenter kan ha begränsade kunskaper inom 

engelska och metodologi. Detta kan leda till att studenterna inte kan göra rättvisa 

bedömningar av alla artiklar relaterat till att de inte förstår innehållet korrekt. 

Eftersom författarna till detta arbete varken gjort något liknande arbete innan eller 

kan flytande engelska finns en risk att felbedömningar gjorts. Relaterat till att 

artiklarna översatts från engelska till svenska och att resultatet redovisas på svenska 

finns det även där en risk att feltolkningar gjorts.    
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I denna litteraturstudie valde vi att begränsa studierna som användes till resultatet 

att vara publicerade mellan åren 2000 och 2015. Detta för att inte använda studier 

som är äldre och som eventuellt skulle kunna ge fel bild gällande exempelvis vården 

då den har utvecklats mycket sedan tiden innan 2000-talet. Det gjordes ingen 

begränsning gällande åldern på kvinnorna som deltog i studierna då författarna inte 

ville begränsa upplevelserna till bara en åldersgrupp. Detta, dels för att se till alla 

kvinnors upplevelser, samt för att se skillnader mellan olika åldrar.  

 

Sex av studierna som användes till resultatet var från USA, de resterande var från 

Sverige, Brasilien och Kanada. Att så många var från USA kan ha påverkat hur 

resultatet blev. Därför anser författarna att det hade varit bättre att ha större 

variation på vart studierna gjorts då syftet var att beskriva kvinnors upplevelser, 

detta oberoende på vart de levde. Alternativt ha ett annat syfte som beskrev 

upplevelser i förhållande till en världsdel.   

  

4.2. Forskningsetisk diskussion  
 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) ska patientens hälsa alltid beaktas i första 

hand. När forskning bedrivs är det forskarens plikt att se till att upprätthålla de 

medverkande personernas välmående, rättigheter samt att ingen kommer till skada. 

Det främsta syftet med en studie som bedrivs på människor är att det ska kunna ge 

en ökad förståelse för en sjukdoms orsaker, utveckling och effekter samt förslag till 

förbättring inom det valda forskningsområdet. Författarnas krav på artiklarna var att 

det skulle framgå att etiskt resonemang eller etiskt godkännande gjorts.  Alla studier 

som användes till resultatet var etiskt godkända. Att vara så objektiv som möjligt vid 

sammanställning av resultatet är något författarna strävat efter och inga egna 

värderingar har yttrats. 

 

4.3. Resultatdiskussion  
 
 

Huvudfyndet i litteraturstudien var rädslan för recidiv, vilket var något som framkom 

hos majoriteten av kvinnorna. Detta styrks av Wilson, Andersen och Meischke 

(2000) som beskriver att rädslan för det var ett generellt bekymmer bland kvinnor 
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som levde i tiden efter bröstcancer. Även Garofalo et al. (2009) beskriver en 

gemensam rädsla för recidiv bland kvinnor där det gått lång tid efter den primära 

behandlingen. Enligt dessa kvinnor var hotet i form av recidiv samt de långvariga 

effekterna av behandlingen mer komplicerade att hantera än det direkta hotet från 

sjukdomen och effekterna i relation till den pågående behandlingen (Garofalo et al. 

2009). Enligt Janz et al. (2014) är rädslan en faktor som kan försämra emotionellt 

välmående för kvinnor, de menar att detta är viktigt att ha i åtanke då just oron för 

recidiv är så pass vanlig hos kvinnor med bröstcancer. I en studie av Thewes et al. 

(2015) förklarades rädslan för recidiv utifrån olika nivåer, låg, medel eller hög, 

beroende på hur rädd man var. En hög nivå innebar att kvinnorna associerade 

rädslan för recidiv med döden, där döden innebar smärta och lidande. En låg nivå 

innebar att kvinnorna hade tankar på recidiv, men kände en större oro för mer 

praktiska saker i förhållande till vad ett recidiv skulle innebära. Att gå igenom 

behandlingen igen, hur den egna ekonomin samt familjerutinerna skulle påverkas 

(Thewes et al. 2015).  

 

Sjuksköterskan måste tänka på att patienter kan få problem lång tid efter avslutad 

behandling och att sjuksköterskan då måste finnas där som stöd.  

 

I resultatet till denna litteraturstudie fann författarna en viss skillnad i 

cancerupplevelsen beroende på ålder. Detta styrks av Lackey, Gates och Brown 

(2001) som menar att de yngre kvinnorna som medverkade i studien reagerade 

starkare på sin diagnos än vad de äldre kvinnorna gjorde. Lally och Underhill (2012) 

beskriver hur tankar och beteenden påverkas av ålder. Att generellt sett så hade 

kvinnor, äldre än 55 år, en önskan om att lämna cancern bakom sig, medan de yngre 

kvinnornas tankar och beteenden ägnades mer åt att definiera sin identitet samt att 

finna en mening med diagnosen.  

 

En annan skillnad som kunde ses mellan yngre respektive äldre var vilka 

orosmoment som fanns när det gällde vilka som skulle lämnas kvar om den 

cancerdrabbade gick bort. Thewes et al. (2015) skriver att oron för recidiv var särskilt 

framträdande för de som hade små barn relaterat till att de var rädda för att dö ifrån 

dem, att inte längre finnas där och att inte få vara med i sina barns liv. Detta 

framkom enbart hos de yngre kvinnorna.  
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Anledningen till att de äldre som hade barn inte oroade sig för just detta kan bero på 

att deras barn redan vuxit upp och kan ta hand om sig själv.          

 

I en studie av Janz et al. (2014) kunde ingen skillnad i emotionellt välmående 

relaterat till ålder ses. Detta, ansåg författarna till studien, kunde bero på att ett stort 

antal av de yngre blev exkluderade från studien relaterat till att de inte var klara med 

den primära behandlingen, som var ett kriterium.       

 

Därför anser vi att det är viktigt att sjuksköterskan beaktar personens hela 

livssituation. Beroende på var i livet patienten befinner sig påverkar upplevelsen av 

sjukdomstillståndet. Det är bra om sjuksköterskan har i åtanke vilka skillnader som 

kan tänkas finnas mellan äldre respektive yngre kvinnor som drabbats av 

bröstcancer, detta får dock inte bli ett antagande. 

 

I denna litteraturstudies resultat beskrivs det hur kvinnorna kunde känna sig som en 

börda för familjen genom att de inte längre bidrog till ekonomin i hemmet, då de var 

sjukskrivna eller inte längre kunde arbeta. En studie av Ashing-Giwa et al. (2004) 

fokuserar på om skillnader i upplevelse hos kvinnor med bröstcancer i USA, skiljer 

sig åt beroende på vilken kultur de kommer ifrån. Majoriteten av alla 

afroamerikaner, kaukasier och amerikaner med asiatisk bakgrund beskrev att de fått 

ett bra stöd från arbetsgivaren och kände ingen oro gällande sin anställning. 

Kvinnorna med latinamerikansk bakgrund däremot, berättade att de kände en stor 

oro gällande sin anställning och mer än hälften av dem förlorade sitt jobb relaterat 

till frånvaro och sämre jobbprestation. Detta ledde till att några av dessa kvinnor inte 

genomförde alla behandlingstillfällen på grund av rädsla för att förlora sitt jobb. 

Dessa kvinnor beskrev också en oro över att inte kunna försörja sin familj 

ekonomiskt (Ashing-Giwa et al. 2004).  

 

Sjuksköterskan bör tänka på vilka kulturella skillnader som kan finnas. Vad som 

förväntas av kvinnorna utifrån den kultur de kommer ifrån och vad det kan resultera 

i när kvinnan drabbas av bröstcancer. Det kan därför vara bra att sjuksköterskan ger 

information om sjukdomen, behandlingen och risker, både till den som drabbats av 

sjukdomen, men också till dennes familj.  
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I litteraturstudien framkom att ett gott stöd från familj och vården upplevdes som 

mycket positivt. Däremot upplevde många stödet som otillräckligt och detta blev då 

negativt laddat. Detta tas också upp av Wilson, Andersen och Meischke (2000) där 

stöd från vänner och familj rapporterades som något positivt och gjorde det lättare 

för kvinnorna att återhämta sig. Att ha en bra relation med sin vårdgivare var också 

något som de medverkande uttryckte som hjälpsamt. Speciellt viktigt var att 

vårdgivaren lyssnade och fanns tillgänglig om det var något kvinnorna undrade över 

samt att känslan av tillit fanns. Att ha en dålig relation med sin vårdgivare, däremot, 

kunde ge en motsatt effekt till detta och stjälpa mer än hjälpa (Wilson, Andersen & 

Meischke 2000). Janz et al. (2014) menar att kvinnor som rapporterade ett sämre 

emotionellt välmående också kunde beskriva upplevelsen av brist på stöd från 

sjukvårdspersonal. Arman et al. (2004) beskriver att upplevd besvikelse på vården 

bidrog till patienters lidande. Att kvinnor som inte kände att de blivit erbjudna vård 

utifrån deras person, utan istället upplevde att de blev behandlade som kroppar, 

nummer eller diagnoser, kände ett starkt existentiellt lidande. Enligt dessa kvinnor 

tog vården ingen hänsyn till deras existentiella situation. Istället för att få sympati, 

stöd eller tillfälle att diskutera sina känslor blev de refererade till psykiatri, terapi 

eller andra organisationer för stöd. Vårdgivarna som ignorerade patienternas 

upplevelser kunde få dem att känna skam för sina mentala och andliga lidanden 

(Arman et al. 2004). 

 

I litteraturstudiens resultat beskrivs det också hur stöd i form av information från 

sjukvården var viktigt. Pauwels et al. (2013) förklarar att kvinnorna var i störst behov 

av information och stöd gällande fysiska och psykiska funktioner samt om själv- och 

kroppsuppfattning. Majoriteten av deltagarna signalerade dock att deras vårdbehov 

bara delvis eller inte alls var uppfyllda. Janz et al. (2014) beskriver att kvinnorna som 

inte ansåg att de fått tillräckligt med information om risker, exempelvis för recidiv, 

under den primära behandlingen rapporterade ett sämre emotionellt välmående än 

de som ansåg att de hade fått bra information. Wilson, Andersen och Meischke 

(2000) skriver att många som såg tillbaka på sin cancerupplevelse önskade att de 

hade fått mer information och utbildning gällande bröstcancern. Speciellt om vilka 

biverkningar som kunde förväntas efter olika behandlingar.  
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Detta visar hur viktigt det är att sjuksköterskan kan och bör ge kvinnor med 

bröstcancer bättre utbildning och bättre information gällande deras sjukdom. Att 

kvinnorna får mer information om biverkningar, vilka risker som finns samt om hur 

stor risken är för recidiv. Pauwels et al. (2013) beskriver att information genom 

broschyrer var det mest populära sättet att få information på enligt en stor del av 

deltagarna. Det krävs alltså inte så mycket tid för att ge bra information när det kan 

göras på ett enkelt sätt, som exempelvis med hjälp av broschyrer. Efter att 

broschyrerna lämnats ut till patienterna bör uppföljande samtal genomföras. Detta 

för att kunna besvara på frågor som patienten kan ha kommit på när hen läst 

broschyren. 

    

4.4. Modell för omvårdnad 
 

Utifrån denna litteraturstudie anses det att det är viktigt att beskriva vårdrelaterade 

upplevelser för att kunna se vad som fungerar bra i vården av kvinnor med 

bröstcancer och vad som kan göras bättre. I litteraturstudiens resultat framkom att 

en del av kvinnorna kände ett bristande stöd från sjukvården i och med att de inte 

fått tillräckligt med information om sjukdomen, risker samt biverkningar. Enligt 

modellen för omvårdnad (2015) ingår det i sjuksköterskans ansvar att bland annat 

utföra behandlingar, övervaka kroppsliga funktioner och processer samt att 

informera patienter och närstående. Vidare står det i modellen att sjuksköterskan 

utifrån godhetsprincipen ska göra gott och inte skada. Att kvinnorna påverkades 

negativt genom att de upplevde bristfällig information från vården pekar på att 

godhetsprincipen inte följs korrekt. I Erikssons omvårdnadsteori (2002) beskrivs 

människan i grund och botten som en helhet av kropp, själ och ande samt att 

vårdande innebär att man lindrar lidande med välgörenhet, kärlek, tro och hopp och 

att vårdrelationer formar en meningsfull innebörd i vårdandet. I resultatet framkom 

det att några klagade på bristen på uppmärksamhet eller att de inte fick tillräckligt 

med stöd och att deras problem förminskades av vårdgivarna vilket resulterade i en 

sämre vårdupplevelse för dessa kvinnor.  

 

Att se en människa som en helhet innebär att man bör ta hänsyn till hela den 

personen, vilket betyder att man som vårdgivare på ett respektfullt sätt ska besvara 

patientens frågor och funderingar oavsett vilka egna värderingar vårdgivaren har. 
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Det är också viktigt att vårdgivaren visar intresse för och ger uppmärksamhet till sina 

patienter då relationen mellan vårdgivare och vårdtagare är en av de viktigaste 

faktorerna för hur vården upplevs för patienten.         

 

Genom att bättre förstå hur bröstcancer och dess behandling påverkar patienterna 

över tid kan vi förbättra vården, samt stödet för dessa människor. Genom att 

undersöka patienters egna upplevelser av sin sjukdom och hur de anser att vården 

bemött dem kan vi som sjuksköterskor få viktigt information om hur vi bör och inte 

bör agera. 

   

4.5. Slutsats 
 

Tiden efter primär behandling innebär många olika känslor och upplevelser för 

kvinnor som drabbats av bröstcancer. Gemensamt för många var upplevelsen av att 

känna sig förändrad, både kroppsligt och mentalt, rädslan för att sjukdomen skulle 

komma tillbaka och vikten av stöd från familj och vänner, samt från vården. I 

resultatet kunde även en viss skillnad i upplevelser relaterat till ålder ses, exempelvis 

om man såg sjukdomen som något förväntat eller inte. Något som också var 

gemensamt för många var hur synen på livet förändrades genom nya perspektiv och 

att livet inte var något att ta för givet. 
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Bilaga 2. Artikelöversikt och kvalitetsgranskning 

Författare, År, 
Tidskrift, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet, Etik 

Salander, P. 
Lilliehorn, S. 

Hamberg, K. 
Kero, A. 
 
2011 
 

Acta Oncologica 
 
Sverige 

The impact of 
breast cancer on 

living an 
everyday life 4.5-
5 years post-
diagnosis - a 
qualitative 

prospective study 
of 39 women.  

Att undersöka 
hur kvinnor 

upplever sitt 
vardagliga liv 
tiden under och 
efter 
bröstcancerbehan

dling 
(strålbehandling) 
jämfört med 
tiden innan 
bröstcancer.    

Tematiskt 
strukturerade 

intervjuer i slutet 
av 
strålbehandling 
som 
kompletterades 

med upprepade 
uppföljande 
telefonintervjuer 
6, 12, 18 och 48 
månader efteråt. 
Data 
analyserades 
med grounded 
theory. 

40 patienter 
diagnostiserade 

med bröstcancer 
inkluderades i 
studien, efter 
bortfall under 
studiens gång 

var det 35 
kvinnor som 
slutförde studien.   

4 olika grupper 
framträdde. 

Grupp 1: 
bedömde 
bröstcancerns 
betydelse som 
något som haft 

en positiv 
inverkan på sina 
liv.  
Grupp 2: 
bedömde 
upplevelsen som 
något de inte 
lade så stor vikt 
vid. Grupp 3: 
bedömde 
cancerupplevelse
n som både 
något som haft 
positiv och 
negativ inverkan.   
Grupp 4: 
bedömde 
upplevelsen som 
något negativt, 
bland annat 
beroende på alla 
negativa 
biverkningar till 
behandlingen.  

Hög 
 

Etiskt 
resonemang 
finns. 



 

Bilaga 2. Artikelöversikt och kvalitetsgranskning 

 

 

 

 

Författare, År, 
Tidskrift, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet, Etik 

da Silva, Gisele 
dos Santos, M A 

 
2010 
 
Latino-Am. 
Enfermagem 
 
Brasilien 

Stressors in 
Breast Cancer 

Post-Treatment: 
a Qualitative 
Approach 

Att identifiera 
upplevelsen av 

stress som är 
närvarande i livet 
hos kvinnor tiden 
efter behandling.  

Kvinnorna 
intervjuades 

semistrukturellt. 
Data 
analyserades 
m.h.a. 
Innehållsanalys. 

Bestod av 16 
kvinnor som 

hade gått igenom 
och avslutat en 
mastektomi 
(total eller 
delvis), 
strålbehandling 
och/eller 
cellgiftsbehandlin
g. Bortfall 
framgår ej. 

Det visar på att 
det finns stress 

tiden efter 
behandling som 
t.ex. konflikter 
med självbild och 
förändring i 
känslan av 
självständighet 
och skuldkänslor 
av att vara sjuk 
inför familjen 

Hög 
 

Etiskt 
resonemang 
finns 

Von Ah, D 
Habermann, B 
S Carpenter, J 
L Schneider, B 

 
2013 
 
European Journal 
of Oncology 
Nursing 

 
USA 

Impact of 
perceived 
cognitive 
impairment in 

breast cancer 
survivors 

Att få en bättre 
förståelse av hur 
de som överlevt 
bröstcancer 

upplever kognitiv 
försämring efter 
behandling. 

Intervjuer där 
man utgår från 6 
öppet ställda 
frågor. Studien 

utgår från en 
beskrivande 
kvalitativ design. 
Data 
analyserades 
genom en 

kvalitativ 
innehållsanalys. 

25 kvinnor fick 
förfrågan att 
delta i studien. 
23 skickade 

tillbaka ett 
samtycke och av 
dessa deltog 
slutligen 22 
kvinnor.  
 

Kvinnorna 
uttryckte främst 
oro inom 6 större 
områden: 

korttidsminne, 
långtidsminne, 
bearbetningshasti
ghet, 
uppmärksamhet 
och 

koncentration, 
språk och 
utövande 
funktion.  

Hög 
 
Etiskt 
resonemang 

finns. 
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Författare, År, 
Tidskrift, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet, Etik 

Williams, F 
Jeanetta C., S 

 
2014 
 
Health 
Expectations 
 
USA 

Lived experiences 
of breast cancer 

survivors after 
diagnosis, 
treatment and 
beyond: 
qualitative study 

Att förstå de 
levda 

erfarenheterna 
av att ha överlevt 
bröstcancer. 

Data samlades in 
genom 

semistrukturerad
e intervjuer. En 
uppföljande 
intervju gjordes 
med några av 
kvinnorna. Data 
analyserades 
med en 
fenomenologisk 
metod. 

15 kvinnor 
rekryterades till 

studien från två 
olika 
cancercenter 
med hjälp av en 
ändamålsenlig 
stickprovsstrategi
. Bortfall framgår 
ej.  

Tre huvudteman 
framkom som 

beskrev de levda 
erfarenheterna 
från kvinnorna. 
Dessa innebar: 1. 
faktorer från 
diagnos och 
behandling och 
hur dessa 
verkade för deras 
överlevnad. 2. 
Relationer och 
understödssyste
m. 3. Innebörden 
av överlevnad.  
 

Hög 
 

Etiskt 
resonemang 
finns 


