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Kvinnors erfarenheter av att drabbas av och leva med 

bröstcancer - en litteraturstudie  

 

ABSTRAKT 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor idag. 

Behandlingen av bröstcancer består av kirurgi, strål-, cytostatika- och/eller endokrin 

behandling. Första tiden efter diagnosen fylls av chock och trauma. Sjuksköterskans 

roll är att patienten ska känna sig så trygg som möjligt vilket kräver ökad förståelse 

för kvinnors erfarenheter av att leva med bröstcancer.  

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva kvinnors erfarenheter av att 

drabbas av och att leva med bröstcancer. 

Metod: Litteraturstudien har genomförts med underlag av elva kvalitativa, 

empiriska studier. Resultaten från studieunderlaget analyserades och kategoriserades 

för att kartlägga kvinnornas erfarenheter av att leva med bröstcancer. 

Resultat: Resultatet identifierar fyra kategorier och nio underkategorier. 

Kategorierna omfattar diagnosen, konsekvens av behandlingen, konsekvenser i 

vardagen och tankar om framtiden.   

Konklusion: Slutsatsen av litteraturstudien är att kvinnor som drabbas av 

bröstcancer genomgår ett stort lidande. Sjuksköterskan blir en viktig kontaktperson 

för kvinnan och kan genom ett personcentrerat förhållningssätt lindra lidande samt 

hjälpa henne att acceptera och hantera sjukdomen.  

 

Nyckelord: erfarenhet, bröstcancer och kvinnor. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Women's experiences of being diagnosed with and living with 

breast cancer  

- a literature study 

 

ABSTRACT 

Background: Breast cancer is the most common cancer disease in women today. 

The treatment consists of surgery, radiation-, chemotherapy and/or hormonal 

treatment. After diagnosis, the women experience shock and trauma. The nurse’s role 

is to make the patients comfortable and therefore increased understanding of 

women’s experiences of living with breast cancer is required. 

Aim: The purpose of this literature study is to explore women’s experiences of being 

diagnosed with and living with breast cancer.  

Method: The literature review was carried out with eleven qualitative, empirical 

studies. The results of the studies were analyzed and categorized to identify women’s 

experiences of living with breast cancer. 

Result: The literature study identifies four categories and nine sub-categories. The 

categories include diagnosis, consequences of treatment, consequences in everyday 

life and thoughts about the future.  

Conclusion: The conclusion of this literature study is that women with breast 

cancer experience great suffering. The nurse will be an important contact person for 

the woman and through a person-centered approach alleviate suffering and help her 

to accept and cope with the disease. 

 

Keywords: experience, breast cancer and women. 

 

 

 

 

 

 



 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

BAKGRUND .................................................................................................................. 1 

Diagnos och symtom ............................................................................................... 1 

Behandling ................................................................................................................ 1 

Att drabbas av bröstcancer .................................................................................. 2 

Att leva med bröstcancer ...................................................................................... 2 

Motiv till litteraturstudien ................................................................................... 4 

METOD .......................................................................................................................... 4 

Sökmetoder .............................................................................................................. 5 

Urval ........................................................................................................................... 6 

Analys ........................................................................................................................ 6 

Forskningsetik ......................................................................................................... 7 

RESULTAT ................................................................................................................... 8 

Diagnosen ................................................................................................................. 8 

Känslomässiga reaktioner ...................................................................................... 8 

Att hantera det svåra beskedet ............................................................................... 8 

Konsekvenser av behandlingen .......................................................................... 9 

Förlust av hår .......................................................................................................... 9 

Att leva med en förändrad kropp ........................................................................... 9 

Förlust av kvinnlighet ........................................................................................... 10 

Konsekvenser i vardagen .................................................................................... 11 

Att sakna, få samt ge stöd ...................................................................................... 11 

Att hantera det dagliga livet .................................................................................. 12 

Tankar om framtiden ........................................................................................... 13 

Oro, osäkerhet och rädsla ...................................................................................... 13 

En ny syn på livet ................................................................................................... 14 

DISKUSSION .............................................................................................................. 14 

Resultatdiskussion ................................................................................................ 14 

Diagnosen ............................................................................................................... 14 

Konsekvenser av behandlingen ............................................................................. 15 

Konsekvenser i vardagen ....................................................................................... 17 

Tankar om framtiden ............................................................................................ 18 

Omvårdnadsteori för personcentrerad vård och lidande i teori och praktik .....19 



 
 

Metoddiskussion ................................................................................................... 20 

Forskningsetisk diskussion ............................................................................... 22 

Konklusion ............................................................................................................. 23 

REFERENSER ........................................................................................................... 24 

BILAGA 1 - Söktabell 

BILAGA 2 - Artikelgranskningsmodell 

BILAGA 3 - Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAKGRUND 

Bröstcancer är den vanligaste cancertypen hos kvinnor i industrialiserade och icke 

industrialiserade länder i världen. Uppskattningsvis avled mer än 508 000 kvinnor 

under 2011 på grund av bröstcancer (World Health Organization [WHO] 2013). I 

Sverige är cancer den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 45–64 år. Fler kvinnor 

än män dör i cancer vilket bland annat beror på bröstcancer som ofta drabbar 

kvinnor i förvärvsarbetande ålder. Även i åldersgruppen 65-84 år är cancer den 

främsta dödsorsaken. Däremot har dödligheten minskat trots att fler nya fall 

upptäcks (Folkhälsomyndigheten 2014, 26-27, 41-43). Den vanligaste cancerformen 

hos kvinnor är bröstcancer och består av 31 procent av all kvinnlig cancer. I Sverige 

rapporterades 9 123 fall med kvinnlig bröstcancer 2013 (Socialstyrelsen 2014, 9, 20).  

Diagnos och symtom 

Majoriteten av bröstcancer upptäcks i Sverige idag genom mammografiscreening. 

Kvinnor i respektive landsting mellan 40-74 år erbjuds och rekommenderas delta i 

screeningsprogrammen och genom mammografi upptäcks bröstcancer ofta i ett tidigt 

skede vilket gynnar överlevnadsgraden. De bröstcancerfall som inte upptäckts via 

mammografi har kvinnan själv uppmärksammat genom symtom som knöl i bröstet, 

blodtillblandad bröstvårtesekretion från en bröstmjölksgång, indragning av huden 

eller bröstvårtan, värmeökning, rodnad samt förtjockad brösthud. Klinisk 

undersökning för att ställa diagnos sker med trippeldiagnostik som omfattar klinisk 

undersökning i form av palpering, radiologisk undersökning och cytologi (Bergh och 

Emdin 2008, 272-273). 

Behandling 

För att komma fram till bästa behandlingsbeslut ska bedömning för behandling göras 

tillsammans med den bröstcancerdrabbade patienten. För de flesta av de 

bröstcancerdrabbade kvinnorna idag leder kirurgi eller i kombination med lokal 

strålningsbehandling till tumörfrihet livet ut. Kirurgin kan vara bröstbevarande med 

partiell mastektomi, total mastektomi eller kirurgisk behandling av axillen. Under 

den sistnämnda kirurgibehandlingen utförs en portvaktskörtelbiopsi för att kunna 

upptäcka eventuell spridning till axillens lymfkörtlar samt för att kunna göra en 

bedömning av cancerns stadieutveckling (Svenska bröstcancergruppen 2014, 65-67, 

72). Stadierna kategoriseras I-IV där stadium I och II innebär att tumören är 
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begränsad, stadium III att tumören har spridit sig till lymfkörtlar och stadium IV 

innebär spridning till andra organ (Socialstyrelsen 2015, 25, 53). Syftet med 

strålbehandling är att minska risken för lokalt återfall. Rekonstruktiv kirurgi ska 

alltid informeras om så att patientens önskemål finns med i planeringen inför den 

kirurgiska bröstcancerbehandlingen. Cytostatika- och endokrin behandling ges 

individuellt efter bedömning av cancertyp (Svenska bröstcancergruppen 2014, 50-64, 

83, 106). 

Att drabbas av bröstcancer 

I en studie av Coyne och Borbasi (2009) beskriver kvinnorna att diagnosen kommer 

som en chock och känns overklig. I en metasyntes visar resultatet att den första tiden 

efter diagnosen innehåller trauma, känslor av förlust, dödstankar och osäkerhet. 

Diagnosen leder till en medvetenhet om döden. Den första krisreaktionen innehåller 

splittring hos kvinnorna och upplevelse av att ”klappa ihop”. Förtvivlan över 

kroppslig förlust samt förlust av familj och vänner finns också. Bröstcancern ses som 

ett hot mot själva livet (Arman och Rehnsfeldt 2003). Resultatet i en metasyntes av 

Denieffe och Gooney (2011) visar att kvinnorna tvingas överväga existentiella frågor 

samt känner sig stigmatiserade på grund av diagnos och behandling. De kände sig 

besvärade av diagnosen och upplevde en kontrollförlust tillsammans med en 

påverkan på autonomin. 

Att leva med bröstcancer     

I Denieffe och Gooneys (2011) metasyntes framkommer att kvinnorna upplever en 

utmaning i att behålla normaliteten i sina liv för att inte bli ett ”cancerfall”. Till följd 

av detta eftersträvar de att leva så normalt som möjligt trots utmaningarna. I en 

annan studie visar resultatet att bland patienter med bröstcancer finns en förekomst 

av psykisk ohälsa som kan framträda efter bröstcanceroperationen. Tre månader 

efter kirurgin återfinns psykisk ohälsa hos 42-45 % av deltagarna i studien. 

Kvinnorna drabbas bland annat av humörsvängningar, depressioner i varierande 

grad och ångestsyndrom. Faktorer som fatigue, en känsla av hopplöshet och vilja att 

ge upp förekommer också (Kissane et al. 2004). Risken för post-traumatiskt 

stressyndrom (PTSD) är större hos kvinnor som drabbats av bröstcancer än hos 

friska kvinnor (Naidich och Motta 2000). Cancerdiagnosen kan upplevas som 

oväntad och överväldigande och kan skapa en osäkerhet för framtiden (Mehnert och 
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Koch 2007). I en studie av Loaring et al. (2015) beskrivs att kvinnan förlorar modet 

att vara naken tillsammans med sin partner samt känner obehag i sexuella 

sammanhang efter att hon gjort mastektomi med rekonstruktion. Alla kvinnor i 

samma studie beskriver att de känner stor vikt i att få dela med sig av känslorna 

angående sina kroppar och sexlivet. 

Bröstcancerbehandlingen startas mycket snart efter att diagnosen fastställts vilket 

leder till att det inte finns mycket tid för kvinnorna att anpassa sig till sjukdomen, 

enligt en studie av yngre kvinnors erfarenheter. Cytostatikabehandlingens bieffekter 

påverkade kvinnornas personlighet och förmåga att ta hand om familjen. Fatigue, 

illamående och att gå in i klimakteriet var särskilt problematiskt (Coyne och Borbasi, 

2009). Liknande teman beskrivs i en annan studie gällande effekter av kirurgi-, strål- 

och cytostatikabehandling. Där beskriver kvinnorna sin psykosociala hälsa där rädsla, 

copingstrategier, livskvalitet och kroppsliga förändringar var primärt men också att 

misstro diagnosen. Andra effekter av cancerbehandlingen var smärta, neurologiska 

yttringar såsom pirr och domningar, blodproppar, förlust av korttidsminne och 

kognitiv påverkan, lymfödem, långvarig hosta, skador på huden från strålningen, 

metallisk smak i munnen efter cytostatikabehandlingen och viktuppgång (Torres, 

Dixon och Richman, 2016). Erfarenheten av begreppet ”chemobrain” (upplevelse av 

nedsatt kognitiv förmåga under och efter cytostatikabehandling) har undersökts i en 

studie. Företeelsen ”chemo-brain” visar sig som svårigheter med koncentration, 

uppmärksamhet, minne, språk, problemlösning och prioritering men även som 

agitation, oro och nedsatt förmåga att hantera stressiga situationer (Player et al. 

2014).  

I en studie där fatigue är i fokus återges deltagarnas svårigheter med att hantera 

problemet. Kvinnorna som deltog hade genomgått operation och någon form av 

efterbehandling. De beskrev deras fatigue med ord som trött, slö, deprimerad, 

osammanhängande och hjälplöshet. Svårigheterna bestod i anpassning till den nya 

verkligheten efter diagnos och behandling. Vikten av att ta kontroll över sin situation 

för att överleva framkom och deltagarna använde sig av exempelvis motion, vila och 

andra kurerande behandlingar för att motverka deras fatigue (Morgan et al. 2014). 

Resultaten i en studie av Andersson et al. (2011) visar att kvinnor, framförallt äldre 

(>40), önskar bättre information om klimakteriet innan bröstcancerbehandlingen. 

Vidare framkommer det att majoriteten av kvinnorna anser att det värsta symtomet 
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av klimakteriet är de torra slemhinnorna i underlivet som påverkar sexlivet negativt. I 

en studie av Klaeson och Berter (2008) framkommer det att klimakteriet är något 

deltagarna inte förutsett. I en studie av Hovind, Bredal och Dihle (2013) beskriver 

kvinnorna smärta under den första tiden efter bröstcanceroperation på grund av 

ingreppet och suturerna. Kvinnorna upplevde att smärtan hindrade dem i arbetet, vid 

fysiska aktiviteter och i det sociala livet samt påverkade sömnen.  

Motiv till litteraturstudien 

Den bröstcancerdrabbade kvinnan kan ha svårt att ta till sig sin diagnos då hon 

kanske inte upplever sig som sjuk. Eftersom många kvinnor känner en kontrollförlust 

är det viktigt med information om sjukdomen samt prognos och behandlingar då det 

kan hjälpa patienten att förstå situationen och återfå en viss kontroll. Att förmedla 

anpassad information till den specifika patienten kan vara svårt då vissa upplever att 

de får för mycket information på sjukhuset och andra för lite. Att ta hjälp av 

närstående ses som en fördel då de kan hjälpa till att ta del av informationen. Målet 

är att patienten ska känna sig så trygg som möjligt i situationen (Myklebust Sørensen 

och Almås 2011, 439-440). Vårt motiv med denna litteraturstudie är att öka 

förståelsen för kvinnors erfarenheter av att drabbas av och leva med bröstcancer. Den 

samlade kunskapen som framkommer i resultatet kan hjälpa sjuksköterskorna att 

möta varje individ med ett personcentrerat förhållningssätt. Detta underlättar att 

tillhandahålla korrekt och viktig information i mötet med den drabbade kvinnan. 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva kvinnors erfarenheter av att drabbas 

av och att leva med bröstcancer. 

METOD 

Litteraturstudien har genomförts med underlag av kvalitativa, empiriska studier 

inom vårdområdet. Det yttersta målet för kvalitativa studier är att öka förståelsen för 

ett visst fenomen och beskriva upplevelser och erfarenheter. Informationen ska gå på 

djupet gällande fenomenet (Friberg 2012, 121). En så fullständig bild som möjligt av 

situationen eftersträvas och forskaren försöker se situationen i sin helhet (Olsson och 

Sörensen 2011, 54, 100). Det finns inget rätt eller fel bland upplevelser och 

erfarenheter (Henricson och Billhult 2012, 130). 
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Sökmetoder 

Litteraturstudien bygger på empiriska studier med kvalitativ design eftersom denna 

forskning bäst motsvarar studiens motiv och syfte. God vetenskaplig kvalitet i 

forskningsarbeten styrks av trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet, vilket ska genomsyra de inkluderade studierna i en litteraturstudie 

(Wallengren och Henricson 2012, 487). Ett antal databaser har använts till 

litteratursökningen men gemensamt för dessa är att de alla verkar inom området 

omvårdnadsforskning, de aktuella databaserna har varit CINAHL, Scopus, PubMed 

och PsycINFO. Manuell sökning har förekommit utifrån referenslistor, på detta sett 

har ytterligare relevanta artiklar lagts till (Jfr Karlsson 2012, 102). 

För att hitta de korrekta sökorden i databaserna har de aktuella ämnesordlistorna för 

respektive databas använts. I dessa ämnesordlistor återfinns de ord som valts ut för 

att beskriva dokumentens innehåll. I förekommande fall har ”CINAHL Headings” och 

”Svensk MeSH” använts. Vidare har sökorden kompletterats med hjälp av trunkering 

och boolesk söklogik då de flesta databaser inte automatiskt tar upp alla 

böjningsformer av ett ord. Trunkeringstecknet som använts har varit en asterisk. 

Boolesk söklogik användes i samtliga sökningar då flera sökord har nyttjats. Östlundh 

förklarar att dessa används för att bestämma vilka samband de utvalda sökorden ska 

ha till varandra. Den vanligaste operatorn AND är den som används för att koppla 

ihop två sökord och bildar därmed en söksträng som styr databasen att hitta 

dokument som handlar om alla sökord som angetts och är den operatorn som 

använts i samtliga sökningar. Sökorden som använts har varit: experience, breast 

cancer, breast neoplasms, women, qualitative, depth interviews, coping och 

interviews. För att begränsa utfallet av sökningarna lades avgränsningar till i form av 

References Available, Peer Reviewed, 2000-2015 och Academic Journals och antalet 

träffar varierade mellan 44 till 247. Urvalet av resultatartiklarna följde fyra olika steg 

där det första urvalet valdes ut då titeln överensstämde med litteraturstudiens syfte, 

vid andra urvalet stämde studiernas abstrakt mot syftet, vid tredje urvalet lästes hela 

artiklar som svarade på syftet och fjärde urvalet är de artiklar som valdes till 

resultatet (Jfr Östlundh 2012, 60, 66-69, 74). Sökningarna presenteras i Bilaga 1. 
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Urval 

Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani ska urvalet vara lämpligt och anpassat till 

studiens syfte (2011, 106). Av den anledningen är inklusionskriterierna att deltagarna 

i studierna är kvinnor över 18 år och att de har diagnosen bröstcancer. Det har ingen 

betydelse var i behandlingen deltagaren befinner sig, om det är före, under eller efter 

behandlingen. Studier av kvinnors erfarenheter av bröstcancer där deltagarna befann 

sig i olika stadier av sjukdomen har inkluderats. Vi har även valt att inkludera studier 

med brett geografiskt och kulturellt område för att vi utgår från att det inte är någon 

skillnad på kvinnors erfarenheter av bröstcancer oavsett deltagarnas ursprung. 

Studier med kvinnor som avstått eller gjort bröstrekonstruktion har också 

inkluderats eftersom utgångspunkten har varit att rekonstruktionen inte i någon 

större utsträckning förändrar erfarenheterna av att drabbas och leva med 

bröstcancer. Intervjuerna med deltagarna har skett med olika tidsintervall efter 

diagnostisering vilket inte har haft betydelse för vår litteraturstudie. 

Exklusionskriterier har varit studier där erfarenheterna av bröstcancer fokuserats 

mot en specifik symtombild, eftersom de studierna inte helt faller under vårt syfte. 

Studier av män som drabbats av bröstcancer exkluderas också då syftet riktar sig mot 

kvinnors erfarenheter. De studier som syftade till att beskriva kvinnors erfarenheter 

av metastaserad bröstcancer valdes bort eftersom de studierna uppvisade en annan 

vinkling av resultatet. 

För att kvalitetsgranska de valda studierna har Olsson och Sörensens (2011, 285) mall 

för artikelgranskning använts (Bilaga 2). Artikelöversikt och kvalitetsgranskning 

presenteras i Bilaga 3. 

Analys 

Litteraturstudien grundar analysarbetet på Fribergs beskrivning av hur studier 

analyseras för att synliggöra ett resultat. För att genomföra detta följdes Fribergs 

modell med fem steg för att sammanställa det eftersträvade resultatet. Först lästes de 

utvalda studierna igenom med inriktning på resultaten, vilket ska ske med ett öppet 

synsätt. Därefter identifierades kärnpunkterna i varje studies resultat och en 

sammanställning gjordes. Vidare identifierades likheter och olikheter mellan de olika 

studiernas resultat och likheterna sammanställdes under kategorier och 
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underkategorier. Slutligen presenterades en text med beskrivning av nya kategorier 

och underkategorier. Den nya helheten ska kunna tolkas rätt av läsaren och texten 

krävde mycket bearbetning (Jfr Friberg 2012, 127-129). Resultaten i studierna 

kategoriserades och underkategoriserades därför och likvärdiga resultat sorterades 

under dessa. Denna schematiska översikt gjorde författarna tillsammans på 

pappersark för att få bästa sammanställningen till det kommande resultatet.  

Forskningsetik 

Innan projektet påbörjades kom författarna överens om de egna etiska aspekterna. 

Viktigt var att de studier som denna litteraturstudie bygger på var etiskt korrekt 

genomförda genom att de hade ett etiskt godkännande. De studier där etiska 

principer inte framgår skriftligt gjordes kontroll av tidskriftens egna etiska riktlinjer 

(Jfr Wallengren och Henricson 2012, 492-493). Etiska överväganden som görs inför 

och under ett examensarbete är forskningsetik. Urvalet av deltagare i studierna ska 

vara rättvist, vilket innebär att deltagarna inte ska utsättas för ytterligare risker då 

många redan befinner sig i en sårbar och utsatt position. Deltagarna ska ha erhållit 

information om deras uppgift i projektet samt vara medvetna om att de kan avbryta 

när som helst (Kjellström 2012, 70, 80, 84-85). Samma principer för studierna 

framhävs även av CODEX (2016) som menar att forskning som avser människor bara 

får godkännas om den utförs med respekt för människovärdet samt att deltagarnas 

samtycke när som helst kan återtas. Vidare menar Kjellström (2012, 86-87) att 

deltagarnas konfidentialitet och integritet ska värnas om, vilket innebär att 

uppgifterna förvaras säkert och att informationen i studierna inte kan 

sammankopplas med en enskild deltagare.  
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RESULTAT 

Analysen resulterade i fyra kategorier och nio underkategorier. Resultatet 

presenteras i tabell 1 samt i löpande text nedan. 

 

Tabell 1. 

Kategorier Underkategorier 

Diagnosen Känslomässiga reaktioner 

Att hantera det svåra beskedet 

Konsekvenser av behandlingen Förlust av hår 

Att leva med en förändrad kropp 

Förlust av kvinnlighet 

Konsekvenser i vardagen Att sakna, få samt ge stöd 

Att hantera det dagliga livet 

Tankar om framtiden Oro, osäkerhet och rädsla 

En ny syn på livet 
 

Diagnosen 

Litteraturstudien visar att kvinnorna vid diagnosen genomgår en mängd 

känslomässiga reaktioner och försöker hantera det svåra beskedet. 

Känslomässiga reaktioner 

Kvinnor som diagnostiseras med bröstcancer beskriver den första känslomässiga 

reaktionen som en chock (Fu, Xu, Liu och Haber 2008). Det tidiga skedet av 

bröstcancersjukdomen kan karaktäriseras av existentiell kris, vilket påverkar 

patientens förmåga på att hantera den hotande situationen (Perreault och 

Bourbonnais 2005). Att känna en stor förlust innefattar både att förlora hälsan men 

även att förlora något viktigt inom sin person och sinnet (Joulaee et al. 2012). Det 

känslomässiga kaos som kvinnorna går igenom kan tolkas som traumatiskt och kan 

påverka kvinnornas möjligheter att hantera det vardagliga livet. Gradvis möter 

kvinnorna den smärtsamma sanningen och cancerdiagnosen blir något att tvingas 

handskas med (Landmark och Wahl 2002). 

Att hantera det svåra beskedet 

Kvinnor upplever en snabb förändring från frisk till sjuk när de känner en knöl i 

bröstet eller tar emot ett mammografiresultat. Livet kastas in i en oordning och 
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kvinnorna konfronteras med biopsi, operation och medicinsk behandling (Boehmke 

och Dickerson 2006). För att möta den nya verkligenheten använder de sig av olika 

strategier, vilket exempelvis är insikten av att inte vara ensam med bröstcancer, att 

det finns behandling samt att acceptera att drabbas av sjukdomen. En eller flera 

strategier används ofta för att anpassa sig till den nya verkligheten (Fu et al. 2008). 

En studie visar att en kvinnas syn på diagnosen påverkar hennes upplevelse av den. 

Kvinnor som bemöter diagnosen med acceptans hanterar sjukdomen och 

behandlingen bättre än de som är negativa. De visar färre fysiska problem och ordnar 

behandlingen så att den passar in i livet. Tidigare livserfarenheter visar sig ha 

betydelse för hur synen på cancern ser ut, om kvinnan har anhöriga som överlevt 

cancer har hon en mer positiv syn på diagnosen (Boehmke och Dickerson 2006). I en 

studie av Drageset, Lindström och Underlid (2016) framgår det som viktigt att 

erkänna sina känslor om cancerdiagnosen och tala om dem då det stärker känslan av 

kontroll.  

Konsekvenser av behandlingen 

Litteraturstudien visar att konsekvenser av behandlingen består av förlust av hår, att 

leva med en förändrad kropp och förlust av kvinnlighet. 

Förlust av hår 

Att förlora håret beskrivs som en sorg. När håret börjar falla av påverkas hela 

familjen. Kvinnorna försöker dölja håravfallet under cytostatikabehandlingen med 

peruker eller scarfsar (McCann et al. 2010). Känslor som skam inför sin make, sorg 

när håret faller av och förakt mot sitt nya utseende beskrivs i en studie av Cebeci, 

Yangin och Tekeli (2011). En deltagare i en annan studie beskriver att tappa håret 

som en traumatisk upplevelse. För henne handlar det inte om att förlora håret utan 

sättet det lossnade på och smärtan i hårbotten (McCann et al. 2010). I ytterligare en 

studie är den värsta förlusten att förlora håret. Trots att de vet att det ska falla av är 

det en chockerande händelse (Doumit et al. 2010). 

Att leva med en förändrad kropp 

I en studie av Brunet, Sabiston och Burke (2013) beskriver kvinnorna de synliga 

förändringarna efter en bröstcancerbehandling som förlusten av ett eller två bröst, 

förändringar i huden, vanställd, hängig, viktökning samt att det nya håret får ändrad 
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kvalitet. De osynliga förändringarna är att menstruationen upphör, värmevallningar, 

domningar i tår och fingrar, ömma bröst, sömnproblem och trötthet. Dessa 

övergripande beskrivningar på förändringar gör att kvinnorna förstår att kroppen 

inte längre fungerar eller ser ut som den gjorde före cancern.  

Kroppen har enligt en studie av Brunet et al. (2013) personlig och social betydelse för 

kvinnorna och det framkommer att deltagarna blir medvetna om att viktökningen 

efter cancerbehandlingen inte är hälsosam vilket leder till fokus att minska i vikt. En 

kvinna berättar att, att vara aktiv är enda sättet att gå ner i vikt men att det är de 

osynliga bieffekterna av behandlingen som fatigue och sömnsvårigheter som gör det 

svårt att uppnå viktminskning. Att hantera de synliga förändringarna lägger 

kvinnorna i studien ner tid, energi och resurser på att försöka dölja för att se ut som 

innan cancerbehandlingen. Det framkommer att när kvinnorna inte känner sig fina 

avbokar de sociala möten för att kunna hantera sina negativa känslor. I en studie av 

Landmark och Wahl (2002) framkommer att fysiska förändringar är ett förlorat 

bröst, förändrad matsmältning och reaktioner på hud och slemhinnor. Kvinnorna 

sammanfattar det som att de är utmattade och att lidandet av symtomen blir värre 

med behandlingens fortgång.  

Ett missnöje gällande den egna kroppen kommer från kvinnornas uppfattningar om 

att den nya kroppen blir annorlunda. De negativa tankarna är nära sammanlänkade 

med kroppsformen och brist på kontroll leder till besvikelse och ilska (Brunet et al. 

2013). En kvinna uppger att kroppens förändring ger en känsla av att vara stämplad 

och blir en ständig påminnelse av behandling och sjukdom vilket påverkar vardagen. 

En annan förändring är samlivet då samlag kan upplevas svårt och smärtsamt på 

grund av nedsatt fysisk rörlighet samt kan även vara obekvämt på grund av torra 

slemhinnor vaginalt. En kvinna berättar att hon upplever ett behov av att bli sexuellt 

accepterad för att känna sig attraktiv efter en mastektomi (McCann et al. 2010). 

Utöver detta kan den kroppsliga förändringen även innefatta nära relationer, då 

cancerdiagnosen i vissa fall leder till att kvinnor lämnas av sina partners (Joulaee et 

al. 2012). 

Förlust av kvinnlighet 

En studie visar att mastektomin under bröstcancerbehandlingen innebär en stor 

förlust. Kvinnorna i studien beskriver brösten som viktiga och som en av kvinnans 
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grundläggande funktioner. Alla deltagare som gjorde en total mastektomi vill dölja 

förlusten av bröstet med exempelvis protes. En kvinna beskriver sina känslor av att 

förlora ett bröst som att förlora kvinnligheten och att bli värdelös som kvinna (Cebeci 

et al. 2011). Kvinnorna beskriver att denna förändring av kroppen ofta leder till en 

identitetsstörning och förändring av självkänslan (McCann et al. 2010). 

Behandlingen och sjukdomen kan också förändra självuppfattningen genom att 

andra personer ser på kvinnan på ett nytt sätt eller till och med inte känner igen 

henne (Cebeci et al. 2011). En studie visar att osäkerheten runt självbilden finns kvar 

efter att håret vuxit tillbaka och den fysiska återhämtningen skett. Att då återgå till 

arbetet visar sig stärka självförtroendet hos vissa kvinnor (Perreault och Bourbonnais 

2005). Effekten av illamående, håravfall, klimakteriebesvär, muskel- och ledvärk, 

fatigue och neuropati gör att deras tidigare jag suddas ut. Det är inte bara håret som 

faller av utan även ögonbryn och ögonfransar, utöver detta förändras huden och 

naglar också vilket kan förstärka den negativa synen på sig själv (Boehmke och 

Dickerson 2006). I en studie av McCann et al. (2010) framgår att förlusten av håret 

har en effekt på identiteten och är en samhällsstämpel på att vara en person med 

cancer. 

Konsekvenser i vardagen  

Litteraturstudien visar att konsekvenser i vardagen är att sakna, få samt ge stöd från 

omgivningen samt olika sätt att hantera det dagliga livet. 

Att sakna, få samt ge stöd 

Vikten av information från vårdpersonal framkommer i en studie där några deltagare 

menar att de inte får information om diagnosen och andra saknar information om 

vad de ska göra postoperativt (Cebeci et al. 2011). En önskan beskrivs om att få veta 

mer om sjukdomstillståndet från andra kvinnor som går igenom liknande 

erfarenheter (Doumit et al. 2010). I en annan studie upplever en deltagare det jobbigt 

när bekanta tycker att cancerbehandlingen är över på grund av att cytostatika- och 

strålningsbehandlingen är klar. Kvinnan själv är medveten om att hon kommer att 

känna sig ”som skräp” några år framöver av den hormonella behandlingen och 

fortfarande vara i behov av stöd (McCann et al. 2010).  
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En studie visar att då kvinnor får sin bröstcancerdiagnos kan de besluta om att själva 

aktivt delta i behandlingen. Deltagandet visar sig genom att de väljer att lita på läkare 

och sjuksköterskor, att ställa frågor och lära sig mer om cancerbehandlingen samt att 

följa vårdpersonalens råd (Fu et al. 2008). Viss information har de fått från andra 

patienter (Cebeci et al. 2011). En studie visar att kvinnorna tar emot fysiskt, 

emotionellt och socialt stöd från sina familjer under diagnostisering och behandling 

och det framkommer att familjebanden kan stärkas av detta. Kvinnorna klarar inte av 

att genomföra vanliga aktiviteter och får därför hjälp under postoperativt skede samt 

under cytostatika- och strålbehandling (Cebeci et al. 2011). Resultat från en annan 

studie visar att det sociala stödet kan delas in i tre kategorier; familj och nära 

släktingar; vänner och kollegor samt kontaktpersoner på myndigheter och 

sjukvårdspersonal. Behovet av socialt stöd kan värderas som både positivt och 

negativt. Det främsta stödet uppges vara familj och nära släkt och det är dessa som 

påverkas mest av diagnosen. Stödet från den här gruppen ses som värdefullt men 

sjukdomen blir också en extra börda på relationerna (Landmark och Wahl 2002).  

När kvinnorna saknar information från sjukvården informerar de själva andra 

eftersom kvinnorna inte önskar att de ska behöva gå igenom samma sak (Cebeci et al. 

2011). Att kvinnor som drabbas av bröstcancer delar med sig av sina erfarenheter 

ömsesidigt framstår som ett behov. På samma sätt känner de ett behov av att dela 

med sig av informationen till andra kvinnor i liknande situationer (Doumit et al. 

2010). Att den diagnostiserade kvinnan själv är den som stöttar anhöriga 

framkommer i en studie, där detta behov visar sig vara både positivt och negativt 

(Joulaee et al. 2012).  

Att hantera det dagliga livet 

För att möta cancern försöker kvinnorna i en studie att hålla en god anda. Detta gör 

de genom att använda sig av olika strategier, exempelvis att försöka se behandlingen 

från den ljusa sidan eller distrahera sig från sorgsna tankar. Vissa undviker personer i 

sin närhet som påverkar dem negativt (Fu et al. 2008). Att ta tag i sin situation 

framstår som viktigt enligt en studie av Perreault och Bourbonnais (2005), vilket kan 

ske på olika sätt exempelvis genom att söka information, lära känna sin kropp i syfte 

att bättre identifiera nya symtom och att delta i beslut gällande behandlingen. I 

Landmark, Strandmark och Wahls (2001) studie visar resultatet att tro och tvivel är 

en del av mänsklig existens på samma sätt som liv och död. Studien visar att vissa 
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kvinnor finner stöd i deras religiösa tro och menar att tron stärker dem i deras liv 

med bröstcancer. Andra framhäver att tro inte har betydelse för dem och att de inte 

upplever ett ökat behov av religion. Deltagarna i en studie av Cebeci et al. (2011) 

menar att kvinnorna har ett ökat behov av böner efter att de diagnostiseras. De 

uppvisar en tro att sjukdomen ”kom från Gud” och att det är vanligt att de uppfattar 

bröstcancern som deras öde.  

I en studie av Fu et al. (2008) framkommer olika strategier att klara sig genom 

behandlingens obekväma symtom, där kvinnorna distraherar tankarna genom att 

bland annat hålla sig sysselsatt med fysisk aktivitet, se på TV och prata i telefonen. I 

Landmark och Wahls (2002) studie beskriver deltagarna att meningsfulla aktiviteter 

fungerar som hanteringsstrategi och ett sätt att få kontroll. Aktiviteterna ger dem 

styrka både psykiskt och fysiskt. De blir medvetna om sin kropps funktioner och de 

känner sig levande trots att de har drabbats av en livshotande sjukdom. Ett flertal av 

strategierna bekräftas i studien av Drageset et al. (2016) där deltagarna beskriver 

bland annat att fysisk aktivitet håller borta skrämmande tankar om sjukdomen.  

Tankar om framtiden 

Litteraturstudien visar att tankar om framtiden präglas av oro, osäkerhet och rädsla 

och kvinnorna beskriver en ny syn på livet. 

Oro, osäkerhet och rädsla 

De kvinnor som gör en partiell mastektomi berättar att de känner oro över att inte all 

cancer är borta. En kvinna säger att hon alltid känner tvivel över cancern på grund av 

att de inte tog bort hela bröstet (Cebeci et al. 2011). Oro för återfall förstärks när 

någon förändring sker, exempelvis en influensa eller ryggsmärtor (Landmark et al. 

2001). Att leva med osäkerhet och rädsla framkommer hos de flesta kvinnor och 

inkluderar rädsla för återfall, att lämna familjen och barnen samt för den fysiska 

smärtan. Även skuldkänslor mot familjemedlemmar antyds hos kvinnorna (Doumit 

et al. 2010). Detta bekräftas i en studie av Landmark et al. (2001) där resultatet visar 

att kvinnorna uttrycker osäkerhet gällande framtiden och kämpar med att hålla 

negativa tankar borta. Studien visar också att framtiden hotas av denna rädsla för 

försämring vilket leder till att kvinnorna koncentrerar sig på tiden här och nu och 

försöker göra det bästa av situationen. 
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En ny syn på livet 

Synen på livet för de drabbade kvinnorna förändras då cancern för in tankarna på 

döden. Detta leder till att en del kvinnor känner mer tacksamhet och lycka och tar 

inte längre livet för givet. Betydelsen av familjen och nära relationer ökar för de 

drabbade kvinnorna (Drageset et al. 2016). I en studie av Cebeci et al. (2011) 

framkommer att deltagarna uttrycker ett värde i att behålla en god fysisk hälsa, vilket 

blir starkare efter bröstcancerbehandlingen än före sjukdomen. I en annan studie 

beskriver kvinnorna sina försök att hitta mening i själva cancererfarenheten. De har 

erhållit en ny medvetenhet om de egna kropparna och ställer in sig på risken för 

återfall. Inställningen om bröstcancersjukdomen har ändrats, tidigare var det något 

som drabbade andra, nu har sjukdomen drabbat dem (Boehmke och Dickerson 

2006). En vilja att framtiden därför ska vara meningsfull framträder eftersom 

bröstcancern kan orsaka en tidig död (Landmark et al. 2001). Denna nya syn på livet 

kan ses som en positiv aspekt som följd av bröstcancer, vilket visas i en studie av 

Joulaee et al. (2012) där en kvinna menar att allting blir viktigare för henne och att 

hon vill njuta av alla livets ögonblick. Liknande resultat framkommer i en studie av 

Cebeci et al. (2011) där kvinnorna uttrycker en större tacksamhet över livet och att de 

kan glädja sig mer än tidigare. Detta framkommer också i en studie av Perrealut och 

Bourbonnais (2005) där deltagarna beskriver att de lever sina liv ”här och nu”. 

DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors erfarenheter av att 

drabbas av och att leva med bröstcancer. Resultatet i litteraturstudien visar en bred 

och komplicerad bild av känslomässiga och fysiska påfrestningar genom 

diagnostisering och behandling.  

Resultatdiskussion 

Vi inledde denna litteraturstudie med en avsikt om att öka kunskapen om kvinnors 

erfarenheter av att drabbas och leva med bröstcancer. Studiens syfte har uppnåtts 

och vi har fått en samlad bild av erfarenheterna.  

Diagnosen 

Resultaten i litteraturstudien visar att bröstcancerdiagnosen åstadkommer 

känslomässiga reaktioner, ofta chock med medföljande existentiell kris vilket 
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bekräftas i en studie av Arman et al (2002) där det framgår att existentiella frågor 

väcks till följd av cancerdiagnosen. Hotet mot livet tvingar de drabbade kvinnorna att 

överväga sina liv från ett nytt perspektiv. I en studie av Mosher et al. (2013) beskriver 

bröstcancerdrabbade kvinnor känslor av chock och isolering vid diagnostiseringen. 

Sprung, Janotha och Steckel (2011) visar i sin studie att kvinnorna känner sig 

överväldigade, oroliga, nedstämda och arga vilket stämmer med de presenterade 

känsloyttringarna som framkommer i litteraturstudien. En slutsats av 

litteraturstudiens resultat är att det är viktigt att sjuksköterskan finns till hands efter 

beskedet. Att samtala med och stödja patienten är en funktion som en 

bröstsjuksköterska kan fylla. 

Resultatet i litteraturstudien visar att kvinnor använder sig av olika strategier för att 

hantera det svåra beskedet och anpassa sig till den nya verkligheten. Synen på 

diagnosen påverkar upplevelsen och om bemötandet sker med acceptans visar 

litteraturstudien att hanteringen blir lättare. I en studie av Vilhauer (2008) beskriver 

kvinnorna att förmågan att hantera sjukdomen kan påverka utvecklingen och ger 

kvinnorna en känsla av kontroll. Många strävar efter att behålla en positiv attityd 

vilket är en utmaning på grund av vardagliga orosmoment. Olika sätt att hantera 

diagnosen beskrivs i en studie av Gonzalez et al (2016), exempelvis religiösa tankar, 

tankar på att ödet var förutbestämt, att hålla en optimistisk anda och vägra ge upp. 

En slutsats av litteraturstudiens resultat är att kvinnor kan hjälpas av att träffa andra 

kvinnor i samma situation för att lättare acceptera sin sjukdom, exempelvis genom 

gruppträffar som sjuksköterskan kan erbjuda. 

Konsekvenser av behandlingen 

Resultatet i litteraturstudien visar att förlust av håret är en sorglig och chockerande 

händelse för kvinnorna som de försöker dölja. Hårförlusten ger känslor av skam och 

kvinnorna känner ett förakt mot utseendet, även sättet som håret lossnar på är 

traumatiskt. I en studie av Mosher et al. (2013) beskriver många kvinnor förändrat 

utseende, inklusive hårförlust. Hårförlusten upplevs som skamfylld, mer upprörande 

än vad som förväntas och som den största sorgen. I en studie av Lackey, Gates och 

Brown (2001) beskriver bröstcancerdrabbade kvinnor att hårförlusten är ett 

orosmoment vid diagnostiseringen och de överraskas över att håret lossnar så snabbt 

efter första cytostatikabehandlingen. En slutsats av litteraturstudiens resultat är att 

förlusten av håret är en känslosam upplevelse. Denna kännedom är viktig för 
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sjuksköterskan att ta med sig för att vara förberedd med information vid mötet med 

kvinnor som drabbats av bröstcancer.  

Resultatet i litteraturstudien visar att en konsekvens av behandlingen är att leva med 

en förändrad kropp. Behandlingstiden präglas av fatigue, smärta, hel eller delvis 

förlust av bröstet, lymfödem, kognitiva rubbningar och känslomässiga påfrestningar. 

I en metasyntes av Willis et al. (2015) framkommer att kvinnornas negativa bieffekter 

av behandlingen är brist på energi, sömnsvårigheter, sexuella svårigheter och 

illamående. Ho et al. (2013) visar i resultatet att oro och nedstämdhet är avgörande 

för hur hälsan ter sig för kvinnorna. En konsekvens av att leva med en förändrad 

kropp beskrivs av kvinnorna i litteraturstudiens resultat. Kvinnorna beskriver att 

kroppen har personlig och social betydelse och att de lägger ner energi på att se ut 

som innan cancerbehandlingen. Som en följd av sitt förändrade utseende kan 

kvinnorna avboka sociala sammanhang och kroppen ses som stämplad av 

sjukdomen. I en metasyntes av Willis et al. (2015) beskrivs kvinnors erfarenheter av 

socialt utanförskap. Vilhauer (2008) skriver i resultatet att kvinnorna är ovilliga att 

delta i olika fritids- och arbetsrelaterade aktiviteter eftersom de ses som canceroffer. 

Att det sociala livet påverkas av cancerbehandlingen framstår i litteraturstudiens 

resultat och bekräftas av Vilhauer (2008) och Willis et al. (2015).  

En annan konsekvens av den förändrade kroppen som beskrivs av kvinnorna i 

litteraturstudiens resultat är att samlivet påverkas negativt. Kvinnorna beskriver 

smärta, nedsatt rörelse och torra slemhinnor samt att mastektomin påverkar känslan 

av att vara attraktiv. Det förekommer även att kvinnorna lämnas av sina partners. En 

annan sida framställs av Sprung et al. (2011) där resultatet visar att flertalet makar är 

närvarande och stöttar under sjukdomstiden. I samma studie framkommer också att 

deltagare berättar om en negativ inverkan på parrelationen till följd av bröstcancern 

och att problemen i parrelationerna är värre än själva cancern. Resultatet av 

litteraturstudien och resultaten i studierna av Ho et al. (2013) och Willis et al. (2015) 

visar en bredd av konsekvenser som påverkar kvinnornas liv. En slutsats av 

litteraturstudiens resultat är att bieffekterna av de olika behandlingarna är 

omfattande och påfrestande för kvinnorna. Eftersom alla kvinnor är unika och 

erfarenheterna varierar stärks behovet av personcentrerad vård och sjuksköterskan 

bör möta kvinnan efter hennes specifika behov. En annan slutsats av 

litteraturstudiens resultat är att utseendet och kroppen har betydelse för självkänslan 
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och därför bör sjuksköterskan vara uppmärksam på tecken på socialt utanförskap. 

Även här kan gruppträffar fylla en funktion för kvinnorna. Sjuksköterskan bör också 

uppmärksamma parrelationen för att kunna erbjuda rätt sorts hjälp till den drabbade 

kvinnan och hennes partner. 

Litteraturstudiens resultat visar att kvinnorna upplever en förlust av kvinnlighet efter 

mastektomin. Fallbjörk, Salander och Rasmussen (2012) presenterar tre olika sätt 

hur kvinnorna i studien upplever erfarenheterna efter mastektomin. Det första 

alternativet handlar om att mastektomin inte är någon stor grej och dessa kvinnor 

överväger heller inte rekonstruktion av bröstet. I det andra alternativet framkommer 

att mastektomin beskrivs som hot mot kvinnligheten och bidrar till att kvinnan 

tappar bort sig själv och det tredje alternativet landar mellan dessa två. En slutsats av 

litteraturstudiens resultat är att synen på förlusten av bröstet och kvinnligheten är 

olika mellan kvinnor. Inom vården bör sjuksköterskan systematiskt ta upp denna 

fråga vilket gynnar personcentrering och skapar en förståelse för kvinnans 

inställning.   

Konsekvenser i vardagen 

Resultatet i litteraturstudien visar att kvinnorna beskriver att de både saknar, får 

samt ger stöd. De beskriver att brist på stöd i form av information från vården kan 

vara problematiskt. Detta kan leda till att de söker och delar information patienter 

emellan istället. I en studie av Kanaskie och Loeb (2015) framkommer att en del av 

deltagarna saknade information från vården gällande bieffekter av 

cytostatikabehandlingen medan andra kvinnor hade fått information. Resultatet i 

litteratursstudien visar också att omgivningen runt den drabbade kvinnan kan ge 

stöd men ibland förekommer även en avsaknad av stöd. Familj och anhöriga, vänner 

och kollegor ses som värdefulla och stöttande men relationerna kan bli tyngda 

eftersom mycket oro skapas. I en studie av Krigel et al. (2014) beskriver 

bröstcancerdrabbade kvinnor oro över relationer. De olika rollfunktionerna förändras 

när deltagarna exempelvis behöver hjälp från sina barn. Relationerna förändras också 

beroende på vilket stöd, eller brist på stöd, som familjen och vännerna delar. 

Anhöriga som inte själva upplevt bröstcancer saknar förståelse. En slutsats av 

litteraturstudiens resultat är att det finns olika typer av stöd som den drabbade 

kvinnan kan få från sin omgivning. Sjuksköterskan bör ha en inblick i detta och vara 

uppmärksam då vissa kvinnor kan vara i större behov av stöd från sjukvården än 
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andra, trots att de eventuellt har ett stort socialt sammanhang runt sig. Ytterligare en 

slutsats av litteraturstudiens resultat är att denna skillnad visar hur betydelsefull 

informationen från sjuksköterskan är gällande bieffekter. Att vara förberedd med rätt 

sorts information som sedan anpassas efter varje kvinnans enskilda önskemål och 

behov bör sjuksköterskan bistå med. 

Litteraturstudiens resultat visar att kvinnorna försöker hantera det dagliga livet med 

sjukdomen. De försöker möta cancern och utarbeta strategier för att distrahera 

tankarna. Dessa överlevnadsstrategier är viktiga för många kvinnor. En likhet med 

litteraturstudiens resultat framkommer i en metasyntes av Willis et al. (2015). Där 

beskrivs kvinnors strategier för att klara av sjukdomen och behandlingen. Detta sker 

genom olika aktiviteter och egenvård som yoga, fysisk träning, stödgrupper och 

skriva dagbok. Utöver dessa aktiviteter framkommer i en studie av Kenne Sarenmalm 

(2009) att kvinnor bryter vanliga mönster i vardagen genom att ändra dagliga rutiner 

och förändra omgivningen vilket distraherar tankarna. I en studie av Drageset, 

Lindstrøm och Underlid (2010) framkommer att det vanligaste sättet att hantera 

situationen är att ta livet steg för steg för att undvika att bli överväldigad av 

skrämmande tankar. En slutsats av litteraturstudiens resultat är att det är viktigt att 

sjuksköterskan identifierar kvinnans hanteringsstrategier i vardagen för att försöka 

främja återhämtning. 

Tankar om framtiden 

Resultatet i litteraturstudien visar att kvinnorna bär en oro, osäkerhet och rädsla för 

framtiden vad gäller risk för återfall samt oro inför döden och hur detta skulle 

påverka familjen. Detsamma framgår i en studie av Salander et al. (2011) där 

deltagare beskriver att bröstcancerdiagnosen gör att de ständigt känner oro för 

framtiden på grund av återfallsrisken. I en studie av Lim, Devi och Ang (2011) 

framkommer att oro tycks framträda redan i början av bröstcancerbehandlingen, 

oavsett behandlingsform. I resultatet av litteraturstudien framkommer också att 

bröstcancerdrabbade kvinnor beskriver en ny syn på livet och kan känna större 

tacksamhet för livet och njuter av livets alla ögonblick. I en metasyntes visar 

resultatet att kvinnorna såg bröstcancererfarenheten som en personlig och andlig 

utveckling. Livet skiftade från kvantitet till kvalitet och livets syfte fick en ny mening 

(Willis et al. 2015). I en studie av Richer och Ezer (2002) börjar kvinnorna i slutet av 

behandlingstiden planera sin framtid som att omstrukturera arbetsscheman och 
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planera aktiviteter med sina makar. Att planera framtiden hjälpte dem att tydliggöra 

meningen med deras nya liv. En slutsats av litteraturstudiens resultat är att oro, 

osäkerhet och rädsla påverkar kvinnornas syn på framtiden och dessa tankar behöver 

bearbetas. Ytterligare en slutsats av litteraturstudiens resultat är att sjuksköterskan 

exempelvis kan förmedla kontakt med kurator eller patientföreningar. Även här kan 

bröstsjuksköterskan vara den naturliga kontaktpersonen mellan sjukvård och den 

bröstcancerdrabbade kvinnan samt hjälpa henna lyfta fram det positiva i den nya 

synen på livet.  

Omvårdnadsteori för personcentrerad vård och lidande i teori och praktik 

I vissa kategorier och underkategorier i litteraturstudiens resultat framgår med 

tydlighet att bröstcancerdrabbade kvinnors behov av och önskan om personcentrerad 

vård. Edvardsson (2010, 29, 35) beskriver att personcentrerad vård är att 

vårdpersonalen utgår från individens perspektiv, att se och bekräfta personens egna 

upplevelser av sjukdom vid alla vårdbeslut och vårdprocesser. Personcentrerad 

omvårdnad har visat sig ge gynnsamma hälsoeffekter för både patienter och personal.  

Stora delar av litteraturstudiens resultat visar att de erfarenheter som beskrivs av 

kvinnorna pekar på ett omfattande lidande genom hela processen. Katie Eriksson 

(1994, 18, 26, 53, 58, 67, 77-78, 82, 90) menar att lidandet är något ont som drabbar 

människan och som tvingar till kamp mellan gott och ont. Att känna medlidande med 

andra blir motivet till ens egna handlingar och viljan att hjälpa till träder fram. 

Lidandet och hälsan utgör grunden i varje människas vilja att överleva då hon i grund 

och botten inte vill lida, vilket leder till försök att lindra lidandet. I vården finns tre 

olika former av lidande. Sjukdomslidande som kommer av sjukdom och behandling, 

vårdlidande som kommer från vårdsituationen och livslidandet som kommer från 

den egna ensamheten. Vårdens syfte är att lindra lidandet som skapas av sjukdom 

men en viktig aspekt är att behandlingarna kan skapa nytt lidande, exempelvis 

kräkning av patientens värdighet. För att undvika detta ska patientens värdighet 

alltid beaktas och hon ska känna sig välkommen, respekterad och vårdad.  

I praktiken innebär den personcentrerade vården tillsammans med Katie Erikssons 

lidandeteori för sjuksköterskorna som vårdar kvinnor som drabbats av bröstcancer 

att se varje individ som unik. Sjuksköterskans roll bör vara att vända 

sjukdomserfarenheten till något gott. Sjuksköterskan ska också sträva efter att ta 

hänsyn till de värden som ökar kvinnans välbefinnande och leder henne mot hälsa 
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samt ha en dialog där båda parter förstår varandra. Varje personcentrerad 

omvårdnadsåtgärd som sjuksköterskan gör är en etisk akt som innebär att lindra 

lidandet (Jfr Wiklund Gustin och Lindwall 2012, 88-89, 95, 98). En slutsats av 

litteraturstudiens resultat är att en av sjuksköterskans primära uppgifter är att lindra 

den bröstcancerdrabbade kvinnans lidande utifrån hennes egna förutsättningar. 

Kvinnan genomgår olika typer av lidande som återspeglas av litteraturstudiens 

resultat. Sjukdomslidandet drabbar kvinnan vid diagnostiseringen av bröstcancern 

och genom hela behandlingsprocessen. Vårdlidandet ses i form av behandlingens 

bieffekter och livslidandet återspeglar kvinnans erfarenheter av den förändrade 

kroppen och den kvarvarande oron och rädslan inför den nya framtiden. 

Metoddiskussion 

Författarna anser att genom att använda kvalitativa studier har studiens syfte 

uppnåtts och en samlad bild av upplevelserna har framställts. Valet av kvalitativ 

ansats var relevant utifrån syftets kärna, att ta del av kvinnors erfarenhet att drabbas 

av bröstcancer genom att gå in på djupet för att få en fullständig bild av situationen 

(Jfr Olsson och Sörensen 2011, 54). Kvalitativ ansats grundar sig i att verkligheten är 

beroende av individen och är socialt konstruerad. Generellt sett är det svårt att påvisa 

graden av kvalitet i en kvalitativ studie då det skiljer sig i antal deltagare mot en 

kvantitativ ansats (Forsberg och Wengström 2013, 56-57). Vid kvalitativ forskning är 

överförbarheten den svaga punkten eftersom urvalet är begränsat vilket innebär att 

studiernas kvalitet blir viktigare (Jfr Olsson och Sörensen 2011, 257). Studier som 

väljs ut till litteraturstudien ska vara trovärdiga, pålitliga, bekräftelsebara och 

överförbara vilket ger en stabil grund att luta litteraturstudiens resultat på 

(Wallengren och Henricson 2012, 487). Studierna i litteraturstudiens resultat har 

noggrant valts ut för att följa litteraturstudiens motiv och syfte, därför har valet av 

databaser gjorts utifrån omvårdnadsforskning (Jfr Forsberg och Wengström 2013, 

75). Antalet databaser som studierna hämtats från har varit relativt få, om fler 

databaser nyttjats hade trovärdigheten och validiteten kunnat stärkas (Jfr Henricson 

2012, 473). De sökord som använts för att hitta relevant forskningsresultat valdes för 

att beskriva kärnan i litteraturstudiens syfte (Forsberg och Wengström 2013, 79). 

Ämnesordlistor som Svensk MESH och Cinahl Headings användes för att få rätt 

sökord till aktuell databas. De sökord som valts övervägdes för att fokusera resultatet 

mot erfarenheterna av att drabbas av och leva med bröstcancer med en strävan efter 



21 
 

att få en bredd bland erfarenheterna. För att hitta relevant och vetenskapligt 

evidensbaserad litteratur har begränsningar använts i form av References Available 

och Peer Reviewed (Jfr Östlundh 2012, 60, 65-66, 76). Sökningen har begränsats till 

forskning som daterar sig efter år 2000. Anledningen är att behandlingsmetoder 

ändrar sig över tid och det är önskvärt att effekterna av behandlingarna är så nära 

dagens erfarenheter som möjligt. 

Urvalet i litteraturstudien har baserats på kvinnor över 18 år diagnostiserade med 

bröstcancer, vilket är en förutsättning för litteraturstudiens syfte. Totalt antal kvinnor 

i litteraturstudien är 142, varav tio kvinnor finns med i två av studierna eftersom de 

hade samma urval av deltagare. Var i sjukdomsutvecklingen deltagarna befann sig 

beaktades inte eftersom erfarenheterna av att drabbas och leva med bröstcancer 

initialt och under behandlingens gång förutsätts te sig lika. Exempelvis rädsla för 

döden, fysiska och psykiska sviter av behandlingen och socialt stöd eller avsaknad av 

stöd är centrala teman genom hela cancerutvecklingen. Om ett särskilt stadium av 

bröstcancer hade valts ut torde en mer nyanserad bild av just det stadiet framkommit 

i resultatet men med följd att litteraturstudiens syfte inte hade blivit detsamma och 

erfarenheterna som framträtt inte hade varit lika överförbara. Detsamma gäller för 

valet att inkludera både kvinnor som valt att genomföra rekonstruktion eller avstått, 

denna typ av efterkirurgi framträder inte så betydelsefull i fråga om upplevelsen av 

att drabbas och leva med bröstcancer då symtom och farhågor av diagnos och 

behandling förutsätts kvarstå. Kvinnornas åldrar varierar mellan 30 till 85 år vilket 

ger varierade erfarenheter av diagnosen och behandlingen. Kvinnor i det yngre 

åldersspannet utsätts för utmaningar inom familje- och arbetslivet som äldre kvinnor 

inte förutsätts drabbas av i samma utsträckning. Däremot antas 

bröstcancerdiagnosen uppfattas som en livshotande faktor oavsett ålder även om 

konsekvenserna av hotet varierar mellan kvinnorna.  

De exklusionskriterier som valts har varit studier om män med bröstcancer och 

studier som fokuserat på specifika symtombilder eller områden som inte gett en 

tillräckligt nyanserad bild av livet med cancerdiagnosen. I denna litteraturstudie har 

resultatet av ett stort urval av kvalitativa empiriska studier noggrant sammanställts. 

Av den sammanfattningen har författarna kommit fram till relevant resultat, 

därigenom styrks kvaliteten på litteraturstudien (Jfr Wallengren och Henricsson 

2014, 493). Författarna följde tillsammans Fribergs fem steg att analysera 
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vetenskapliga artiklar. De kategorier som skapats har varit en sammanställning av 

kärnpunkterna i kvinnornas upplevelser men som utifrån olika perspektiv kan tolkas 

på olika sätt. Att utarbeta dessa kategorier har inte varit en självklarhet, författarna 

har diskuterat olika alternativ för att på ett tydligt sätt hitta den röda tråden.  

I litteraturstudien framgår att kvinnor rekommenderas att delta i screeningprogram 

genom mammografi för att i tidigt skede upptäcka och behandla bröstcancer. 

Liknande screeningprogram finns idag inte för män trots att sjukvården med denna 

metod exempelvis skulle kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. Enligt 

rättviseprincipen borde ett liknande screeningprogram finnas för exempelvis 

prostatacancer eftersom det kan uppfattas oetiskt att särbehandla kvinnor och män. 

Socialstyrelsen (2014) rekommenderar dock i nuläget att inte erbjuda screening för 

prostatacancer. 

Vad gäller samhället idag är det generellt sämre canceröverlevnad bland kvinnor med 

kortare utbildning, det vill säga endast förgymnasial, än för kvinnor med längre 

utbildning. Detta stämmer däremot inte vad gäller bröstcancer, där kvinnor med 

eftergymnasial utbildning har den högsta dödligheten (Folkhälsomyndigheten 2014, 

49). Det finns geografiska skillnader vad gäller insjuknandet inom Sverige. Den 

högsta incidensen är i södra Sverige och storstadsområdena (Svenska 

bröstcancergruppen 2014, 27). Att tolka trenderna för insjuknande och dödlighet är 

en komplicerad uppgift men viktigt är att notera att det finns skillnader inom vårt 

samhälle och mellan olika grupper av människor.  

Forskningsetisk diskussion 

Helsingforsdeklarationen (2013) framhäver vikten av att säkerställa hälsan och 

patientens rättigheter för de som medverkar i medicinsk forskning. Primärt syfte med 

medicinsk forskning som involverar människor är att förstå orsaker, utveckling och 

effekter av sjukdom samt förbättra metoder och behandlingar. Resonemanget stärkts 

av CODEX (2016) som poängterar att människovärdet ska respekteras. Då studierna 

valdes till litteraturstudien lades vikt vid etiskt godkännande. Dessvärre framgick de 

etiska aspekterna sällan tydligt och framställdes generellt sett kortfattat i studierna. 

En tydligare presentation av den etiska granskningen i artiklarna hade därför varit 

önskvärd. Vad gäller författarnas egna förkunskaper inom området har stor vikt lagts 

vid att inte påverka resultatet utifrån det, resultatet ska vara opartiskt utan att 
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författarnas egna åsikter styrt slutsatserna. Inget resultat har uteslutits och en 

noggrannhet med översättning har vidtagits. Ibland har vissa meningsskiljaktigheter 

uppstått mellan författarna vad gäller prioritering och tolkning av resultat, då har en 

gemensam överenskommelse nåtts genom resonemang.  

Konklusion 

Slutsatsen av litteraturstudien är att det är viktigt att sjuksköterskan finns till hands 

för den bröstcancerdrabbade kvinnan, vilket är en funktion som bröstsjuksköterskan 

skulle kunna fylla. För att lättare acceptera sjukdomen kan gruppträffar vara till hjälp 

där kvinnorna kan träffa andra i samma situation. Kvinnorna går igenom omfattande 

fysiska förändringar, exempelvis förlust av hår och det är viktigt att sjuksköterskan 

informerar om behandlingens bieffekter. Även andra bieffekter förekommer och 

informationen till kvinnorna om detta ska anpassas efter varje individs behov vilket 

är grunden till det personcentrerade förhållningssättet som ska genomsyra all vård. 

Utseendet och kroppen har en påtaglig betydelse för självkänslan och kan leda till 

socialt utanförskap vilket gruppträffar också skulle kunna förebygga. Parrelationen 

påverkas av sjukdomen och sjuksköterskan bör erbjuda stöd till kvinnan och hennes 

partner. Kvinnans syn på det förlorade bröstet kan te sig olika och är något som 

sjuksköterskan bör skapa sig en förståelse för. Stöd från kvinnans omgivning kan 

variera vilket bör uppmärksammas så att vården kan fylla kvinnans behov av stöd. 

Kvinnan är i behov av återhämtning vilket sker via olika copingstrategier, som 

sjuksköterskan bör identifiera och främja. Behovet av kuratorstöd och 

patientföreningar varierar mellan kvinnorna men bröstsjuksköterskan kan erbjuda 

detta kontinuerligt för att lindra lidandet som sjukdomen och behandlingen skapat. 

Sjuksköterskan kan genom ett personcentrerat förhållningssätt lindra 

sjukdomslidandet, vårdlidandet och livslidandet samt hjälpa henne att acceptera sin 

nya kropp och hantera sjukdomsprocessen och det vardagliga livet.  

Bröstcancer är ett område som är mycket välforskat idag och den omfattning som 

finns med både kvalitativ och kvantitativ forskning kompletterar varandra på ett 

gynnande sätt. Detta leder till att ytterligare effekter av bröstcancerbehandlingen 

kommer fram. Det finns forskning som visar att parrelationen påverkas negativt vid 

en bröstcancerdiagnos, men forskning saknas om hur relationen ska klara 

påfrestningarna samt sjuksköterskans stödjande roll. Detta område bör därför 

prioriteras i framtiden. 
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2016-03-24 CINAHL Publication date: 2000-2016 
References Available 

Peer Reviewed 
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”breast neoplasms” 
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Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2001 

Landmark, 
B. T. 

Strandmark, 
M. 
Wahl, A. 
Norge 

“Living with 

newly 
diagnosed 

breast 
cancer - 
the 
meaning of 
existential 

issues.” 

Syftet med 

studien var att 
undersöka 

erfarenhet-
erna av att 
leva med 
sjukdomen 
bröstcancer 

bland tio 
norska 
kvinnor. 

Urval: Tio kvinnor som nyligen 

diagnostiserats med bröstcancer.  
Rekrytering: Med stor demografisk 

och klinisk variation från en 
poliklinisk onkologklinik.  
Stadium av cancerutveckling: 
Framkommer inte i studien.  
Ålder: 39-69 år. 

Inklusionskriterier: Mastektomi 
av ett bröst, norskt medborgarskap, 
boende i Norge. 
Intervjuerna genomfördes: 4–19 
månader efter diagnos.  

Ansats: Kvalitativ 

studie. 
Intervju: 

Individuella 
intervjuer med 
öppna frågor. 
Analys: Vid 
analysen användes 

Grounded theory-
metod.  
Etiskt godkänd. 

Resultatet i studien visade att sex 

olika teman framstod: viljan att 
leva, olika livsförväntningar, 

kampen mot döden, livet i relation 
till framtiden , religiös tro och 
tvivel och ökad medvetenhet om 
livets värden. Existentiell 
medvetenhet blev en central fråga 

bland kvinnornas erfarenheter av 
att leva med bröstcancer och 
tankar om döden blev vanliga. 
Viljan att leva bidrog till 
kvinnornas coping. I resultatet 
framkom också att kvinnorna var 

oroliga för framtiden. 

Grad I 

(Hög) 

2002 
Landmark, 
B. T. 
Wahl, A. 

Norge 

”Living with 
newly 
diagnosed 
breast 

cancer: a 
qualitative 
study of 10 
women 
with newly 
diagnosed 
breast 

cancer” 

Syftet med 
studien var att 
beskriva tio 
kvinnors 

erfarenheter 
av att leva 
med 
bröstcancer. 

Urval: Tio kvinnor som nyligen 
diagnostiserats med bröstcancer. 
Rekrytering: Med stor demografisk 
och klinisk variation från en 

poliklinisk onkologklinik.  
Stadium av cancerutveckling: 
Framkommer inte i studien.  
Ålder: 35-39 år. 
Inklusionskriterier: kvinnor >20 
år under tidig behandling, patienter 
utan metastaser, mastektomi av ett 

bröst, norskt medborgarskap, 
boende i Norge. 
Intervjuerna genomfördes: 4-19 
månader efter diagnos. 
 
 
 

Ansats: Kvalitativ 
studie. 
Intervju: 
Individuella 

intervjuer med 
öppna frågor som 
ljudinspelats. 
Analys: Vid 
analysen användes 
Grounded theory-
metod.  

Etiskt godkänd. 

Resultatet i studien visade att 
viljan att leva tog plats som ett 
centralt tema och all energi 
koncentrerades mot en ihärdig 

vilja att överleva. Övriga teman 
var erfarenheter relaterade till 
känslomässiga reaktioner, 
erfarenheter relaterade till 
kroppsliga, fysiska förändringar, 
erfarenheter relaterade till kvinnlig 
identitet, erfarenheter av 

meningsfulla aktiviteter samt 
erfarenheter relaterade till socialt 
stöd.  

Grad I 
(Hög) 



 
 

År 
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2005 
Perreault, A. 
Bourbon-
nais, F. F. 

USA 

“The 
experience 
of suffering 
as lived by 

women 
with breast 
cancer.” 

Syftet med 
studien var att 
utforska 
erfarenheten 

lidande av 
kvinnor som 
lever med 

bröstcancer. 

Urval: Sex kvinnor som behandlats 
för bröstcancer 
Rekrytering: Genom förfrågan från 
strålningssjuksköterska från ett 

regionalt cancercenter.    
Stadium av cancerutveckling: 
Stadium II för en kvinna och IV för 

fem kvinnor. 
Medelålder: 49 år.  
Inklusionskriterier: Kvinnor som 
diagnostiserats med bröstcancer, 

genomgår behandling som kirurgi, 
cytostatika, strålning eller 
hormonbehandling, fransktalande 
Intervjuerna genomfördes: 9 
månader till 11 år efter diagnos. 

Ansats: Kvalitativ 
studie med 
fenomenologiskt 
tillvägagångsätt. 

Intervju: 
Individuella 
intervjuer med 

öppna frågor som 
ljudinspelats. 
Analys: Vid 
analysen användes 

fenomenologisk 
metod.  
Etiskt godkänd. 

Resultatet i studien visade att fem 
teman framstod: varningssignalen 
som handlar om upptäckten och 
diagnosen; förlust som handlar om 

identitet, självkänsla och stöd; 
förvandling som handlar om hopp 
och inre förändringar; arbete som 

ska göras som handlar om arbetet 
med självkänslan samt den 
läkande processen som handlar 
om att finna mening med livet och 

harmoni. Sammanfattningen av 
dessa fem teman blev att 
kvinnorna beskriver att 
cancerbehandlingen har förvandlat 
deras egenuppfattning. 

Grad I 
(Hög) 

2006 
Boehmke, 
M. M. 

Dickerson, 
S. S. 
USA 

”The 
Diagnosis 
of Breast 

Cancer: 
Transition 
From 

Health to 
Illness” 

Syftet med 
studien var att 
få en bättre 

förståelse för 
de 
gemensamma 

innebörderna 
och delade 
erfarenhet-
erna som 
kvinnor möter 
efter 
bröstcancer- 

diagnosen. 

Urval: 30 kvinnor som nyligen 
diagnostiserats med bröstcancer. 
Rekrytering: Genom målmedvetet 

bekvämlighetsurval från ett 
onkologicenter för bröstcancer.  
Stadium av cancerutveckling: 

Stadium II för 13 kvinnor och III för 
17 kvinnor.  
Ålder:33-68 år. 
Inklusionskriterier: Förstagångs-
diagnostiserad med bröstcancer, 
ingen samsjuklighet, går ej igenom 
någon stor livsstilsomställning som 

ex vis skilsmässa.  

Intervjuerna genomfördes: 
under tidsperioden kvinnorna fick 
sista cytostatikabehandlingen. 

Ansats: Kvalitativ 
studie. 
Intervju: 

Individuella 
intervjuer som 
ljudinspelats. 

Analys: Vid 
analysen användes 
hermeneutisk 
fenomenologisk 
metod. 
Etiskt godkänd. 

Resultatet i studien visade att fyra 
teman framstod: förändrad hälsa 
från en dag till en annan, det 

tidigare jaget suddas ut, 
sjukdomsbedömningar 
och bemötande av framtiden – vad 

händer nu? Det väsentliga 
mönstret av att övergå från frisk 
till sjuk. Kvinnorna upplevde en 
grav förändring i sina liv efter 
diagnosen. Hur de mentalt 
hanterade sin diagnos och 
behandling påverkade 

erfarenheterna av symtomen,  

Grad I 
(Hög) 

 

 



 
 

År 
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2008 

Fu, M. R.  
Xu, B.  
Liu, Y.  
Haber, H. 
Kina 

”Making the 

best of it’: 
Chinese 
women’s 
experiences 
of adjusting 
to breast 

cancer 

diagnosis 
and 
treatment” 

Syftet med 

studien var att 
beskriva 
kinesiska 
kvinnors 
erfarenheter 
av att anpassa 

sig till 

bröstcancer-
diagnosen 
samt 
behandlingen. 

Urval: 22 kvinnor som 

diagnostiserats med bröstcancer. 
Rekrytering: Genom 
bekvämlighetsurval från ett 
cancercentrum.  
Stadium av cancerutveckling: 
Framkommer inte i studien. 

Ålder: 30-71 år. 

Inklusionskriterier: >18 år, 
diagnostiserad bröstcancer, under 
pågående behandling.  
Intervjuerna genomfördes: 3-14 
månader efter diagnos. 

Ansats: Kvalitativ 

studie.  
Intervju: 
Individuella 
intervjuer som 
ljudinspelats. 
Analys: Vid 

analysen användes 

fenomenologisk 
metod.  
Etiskt godkänd. 

Resultatet i studien visade att sex 

teman framstod: att möta 
verkligheten med bröstcancer, att 
vara aktiv i behandlingen, att 
behålla en god inställning, att 
minska cancerns effekter på 
anhöriga samt att reflektera och 

gå vidare. Uppfattningarna av 

bröstcancern var också rädsla, 
stress, livshotande och 
livsförändrande och kvinnorna 
försökte ”göra det bästa av 
situationen”. 

Grad I 

(Hög) 

2010 
McCann, L. 
Illing-
worth, N. 
Weng-
ström, Y. 

Hubbard, 
G. 
Kearney, 
N. 
Skottland. 

“Transitional 
experience 
of women 
with breast 
cancer within 
the first year 

following 
diagnosis” 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
kvinnors 
erfarenheter 
av bröstcancer 

inom det 
första året 
efter 
diagnosen. 

Urval: 12 kvinnor som 
diagnostiserats med bröstcancer det 
senaste året.  
Rekrytering: Framkommer inte i 
studien. 
Stadium av cancerutveckling: 

Framkommer inte i studien.  
Ålder: 31-85 år.  
Inklusionskriterier: Kvinnor 
diagnostiserade med bröstcancer 
inom det senaste året. 
Intervjuerna genomfördes: Tid 
mellan diagnos och intervju 

framkommer inte i studien. 

Ansats: Kvalitativ, 
longitudinell 
studie. 
Intervju: 
Individuella 
djupintervjuer som 

ljudinspelats vid 
tre olika tillfällen 
inom ett år. 
Analys: Vid 
analysen användes 
deskriptiv metod. 
Etiskt godkänd. 

Resultatet i studien visade att två 
nyckelbegrepp framstod: 
förändring av identiteten, dvs 
övergången från god hälsa till 
sjukdom samt att genomgå 
förändringen, dvs att leva med 

bröstcancer och gå vidare. Studien 
visar vad bröstcancer kan ha för 
effekter på livet då cancern 
påverkar flera livsområden. 

Grad II 
(Medel) 

 

 

 

 

 



 
 

År 
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2010 

Doumit, M. 
A. A. 
Saghir, N. 
E. 
Huijer, H. 
A-S. 

Kelley, J. 

H. 
Nassar, N. 
Libanon 

”Living with 

breast 
cancer, a 
Lebanese 
experience” 

Syftet med 

studien var att 
ge fördjupad 
förståelse av 
erfarenhet-
erna att leva 
med 

bröstcancer 

hos 
libanesiska 
kvinnor. 

Urval: Tio kvinnor som 

diagnostiserats med bröstcancer.  
Rekrytering: Genom målmedvetet 
urval. 
Stadium av cancerutveckling: I- 
III.  
Ålder: 31-63 år. 

Inklusionskriterier: Libanesisk-

talande, boende i Libanon, >25 år, 
diagnostiserad med bröstcancer 
(stadium I-III), avsaknad av 
metastaser, psykiatriska sjukdomar, 
andra cancersjukdomar eller 
kroniska sjukdomar.  
Intervjuerna genomfördes: 4 

månader – 9 år efter diagnos. 

Ansats: Kvalitativ 

studie. 
Intervju: 
Individuella 
djupintervjuer  
som ljudinspelats 
tillsammans med 

skriftliga 

anteckningar.  
Analys: Vid 
analysen användes 
beskrivande, 
fenomenologisk 
metod. 
Etiskt godkänd. 

Resultatet i studien visade att fyra 

större huvudteman framstod: att 
leva med förlust t ex förlust av 
bröst, hår och det normala livet; 
att leva med skuldkänslor mot 
döttrar och barnbarn; att leva med 
rädsla och osäkerhet samt att leva 

med ett behov av att få reda på 

och dela information.  

Grad I 

(Hög) 

2011 
Cebeci, F. 
Yangin, H. 

B. 
Tekeli, A. 
Turkiet. 

“Life 
experiences 
of women 

with breast 
cancer in 
south 
western 
Turkey: A 
qualitative 
study” 

 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 

samt öka 
medveten-
heten om 
kvinnors 
upplevelser av 
bröstcancer. 

Urval: Åtta kvinnor som 
diagnostiserats med bröstcancer. 
Rekrytering: Målmedvetet urval 

från en ambulatorisk 
cellgiftsavdelning.  
Stadium av cancerutveckling: 
Framkommer inte i studien. 
Ålder: 30-47 år. 
Inklusionskriterier: 
Turkisktalande, cancerdiagnos inom 

senaste året, metastasfri, avsaknad 
från annan typ av cancer, gift, 
frånvaro av psykisk sjukdom eller 
tidigare psykisk ohälsa. 

Intervjuerna genomfördes: 14 
månader - 4 år efter diagnos. 

Ansats: Kvalitativ 
studie.  
Intervju: 

Individuella 
semistrukturerade 
och djupintervjuer 
som ljudinspelats. 
Analys: Vid 
analysen användes 
tematisk metod. 

Etiskt godkänd. 
 

Resultatet i studien visade att tre 
teman uppstod: behov, förluster 
och förändringar. ”Behov” handlar 

om vikten av känslomässigt och 
socialt stöd från familj och att bli 
uppmärksammad. Behov av att få 
kunskap om och att bli informerad 
om vad som komma skall. 
”Förluster” handlar om förlusten 
av bröst och hår. ”Förändringar” 

handlar om att de fysiska och 
psykiska symtomen förändrade 
vardagsrutinerna och på 
självuppfattningen. Sjukdomen 

förändrade kvinnornas syn på god 
hälsa och värderade hälsan samt 
livet högre efter diagnosen. 

Grad II 
(Medel) 

 

 



 
 

År 
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2012 

Joulaee, A.  
Joolaee, S.  
Kadivar, 
M.  
Hajiba-
baee, F. 

Iran 

“Living with 

breast 
cancer: 
Iranian 
women’s 
lived 
experience” 

Syftet med 

studien var att 
fånga 
betydelsen av 
att leva med 
bröstcancer 
genom att få 

ta del av den 

levda 
erfarenheten 
hos iranska 
kvinnor. 

Urval: 13 kvinnor som 

diagnostiserats med bröstcancer. 
Rekrytering: Från en privat 
bröstcancerklinik.  
Stadium av cancerutveckling: 
framkommer inte i studien.  
Ålder: 34-67 år.   

Inklusionskriterier: Kvinnor 

diagnostiserade med bröstcancer.  
Intervjuernas genomfördes: Tid 
mellan diagnos och intervju 
framkommer inte i studien. 

Ansats: Kvalitativ, 

fenomenologisk 
studie. 
Intervju: 
Individuella 
semistrukturerade 
intervjuer som 

ljudinspelats.  

Analys: Vid 
analysen användes 
holistisk, tematisk 
metod. 
Etiskt godkänd. 

Resultatet i studien visade att 

både negativa erfarenheter och 
positiva erfarenheter av 
bröstcancer fanns. De negativa var 
erfarenheter av att förlora något 
viktigt, osäkerhet, att leva i en 
ständig rädsla, en känslomässig 

yrsel samt att vara i behov av 

stöd. Det positiva var att upptäcka 
nya sidor av livet. 

Grad I 

(Hög) 

2013 
Brunet, J. 
Sabiston, 
C. M. 
Burke, S. 
Canada. 

“Surviving 
breast 
cancer: 
Women's 
experiences 
with their 

changed 
bodies” 

Syftet med 
studien var att 
få ta del av 
kvinnors 
erfarenheter 
av sina 

kroppar efter 
bröstcancer- 
behandling. 

Urval: 11 kvinnor som behandlats 
för bröstcancer.  
Rekrytering: Genom snöbollsteknik 
från lokala kliniker och sjukhus. 
Stadium av cancerutveckling: I-
III.  

Ålder: 47-70 år. 
Inklusionskriterier: 
Förstagångsdiagnostiserade kvinnor 
med bröstcancer, behandlats 
kirurgiskt för bröstcancer och 
avslutat cytostatika och/eller 
strålning, kunna tala, skriva och 

läsa på engelska, villig att tala om 
sina erfarenheter.  
Intervjuerna genomfördes: 2-31 
år efter diagnos. 

 
 
 

 
 
 
 

Ansats: Kvalitativ 
studie.  
Intervju:  
Individuella 
intervjuer som 
ljudinspelats. 

Analys: Vid 
analysen användes 
hermeneutisk 
metod. 
Etiskt godkänd. 
 

Resultatet i studien visade att fyra 
tydliga mönster uppstod av 
bröstcancern: synliga och osynliga 
kroppsliga förändringar, 
upplevelse av intensiva tankar och 
känslor, kroppens funktioner för 

hälsa, välbefinnande och socialt 
uttryck samt hantering av de 
fysiska förändrändringarna. 
Sammantaget fanns flera aspekter 
som påverkade uppfattningarna 
om kroppen, tankar, attityder och 
känslor på ett negativt sätt. 

Grad I 
(Hög) 



 
 

År 
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2016 
Drageset, 
S. 
Lindstrøm, 

T. C. 
Underlid, 
K. 

Norge 

“I just have 
to move on: 
Women`s 
coping 

experiences 
and 
reflexions 

following 
their first 
year after 
primary 

breast 
cancer 
surgery.” 

Syftet med 
studien var att 
följa upp 
kvinnors 

individuella 
coping-
strategier 

samt deras 
reflektioner 
och 
erfarenheter 

av det första 
året efter sin 
bröstcancer 
kirurgi. 

Urval: Tio kvinnor som genomgått 
bröstcancerkirurgi.  
Rekrytering: Från ett norskt 
universitetssjukhus.  

Stadium av cancerutveckling: I-
II. 
Ålder: 48-68 år. 

Inklusionskriterier: Kvinnor 
diagnostiserade med bröstcancer, 
genomgått bröstcanceroperation.  
Intervjuerna genomfördes: 1 år 

efter bröstcanceroperationen. 

Ansats: Kvalitativ, 
beskrivande 
design. 
Intervju: 

Individuella 
semistrukturerade 
intervjuer som 

ljudinspelats. 
Analys: Vid 
analysen användes 
fenomenologisk 

metod med 
kondensering. 
Etiskt godkänd. 

Resultatet i studien visade att fyra 
teman uppstod: existentiell oro 
och att hitta mening, sätt att 
tänka och känna om sjukdomen, 

att vidta åtgärder och att återgå 
till ett normalt liv. 
De flesta kvinnorna upplevde en 

ökad uppskattning av livet och en 
större trygghet i sig själva, att de 
blev mer omtänksamma mot 
andra och fokuserade mer mot det 

de prioriterar i livet. Familj och 
vänner blev viktigare. Kvinnorna 
accepterade sin situation och 
gjorde det bästa av den. Generellt 
blev de mer optimistiska trots 
rädslan för återfall av 
bröstcancern. 

Grad I 
(Hög) 

 

 

 

 


