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Abstrakt 
Bakgrund: Varje år insjuknar cirka 9000 kvinnor i Sverige i bröstcancer. En 
bröstcancerdiagnos ger upphov till en rad känslor och reaktioner, vilka kan 
komma att försätta den drabbade kvinnan i kris. Sjuksköterskans bemötande är 
av värde för kvinnan och påverkar hur hon upplever och hanterar sin nya 
tillvaro som sjuk individ. Syfte: Syftet med studien var att undersöka och 
identifiera hur kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer upplever 
sjuksköterskans bemötande de sex första månaderna efter bröstcancerbeskedet. 
Metod: Studien har utförts som en kvalitativ litteraturstudie innehållande 
vetenskapliga artiklar som strategiskt sökts fram i databaserna PubMed och 
Cinahl. Insamlad data har granskats och analyserats utifrån integrerad 
analysmetod. Resultat: Utifrån analysen identifierades fyra kategorier. 
Kvinnorna ansåg att sjuksköterskans bemötande ska genomsyras av ett genuint 
intresse för dem som person. Kontinuitet var även något som flera av 
kvinnorna värdesatte, då det bidrog till att de kände sig trygga. Sjuksköterskan 
var den vårdprofession som bidrog till en god kontinuitet i vården utifrån 
kvinnornas perspektiv. Sjuksköterskan var även den vårdprofession som bistod 
kvinnorna med anpassad och lättförståelig information. 
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Introduktion 
Problemområde 
Landmark och Wahl (2002) beskriver att diagnosen bröstcancer kan försätta den drabbade 

kvinnan i kris, då hon initialt upplever chock och emotionellt kaos, samt oförmåga att fungera 

i det vardagliga livet. Bröstcancerbeskedet kan ge upphov till förändrat beteende och 

framkalla overklighetskänslor, rädsla, oro, stress, emotionellt- och mentalt kaos, samt 

oförmåga att identifiera sig som sjuk individ (Curtis, Groarke, McSharry & Kerin, 2014; 

Drageset, Lindstrøm, Giske & Underlid, 2011; Landmark & Wahl, 2002; Berman & Snyder, 

2012). Förändringarna och behoven hos kvinnan kan vara relaterade till hur lång tid som gått 

sedan hon fick sin sjukdom bekräftad (Berman & Snyder, 2012). Enligt Persson (1995) 

befinner sig kvinnan fortfarande i en chock- och reaktionsfas under de sex första månaderna 

efter diagnos. Helgeson (2003) beskriver att behovet av stöd i en krissituation varierar 

beroende på personen i fråga. I studien av Curtis et al. (2014) framgår det dock att 

sjuksköterskor kunde bidra till att reducera kvinnornas oroskänslor i samband med 

bröstcancerdiagnosen. Helgeson (2003) beskriver även att sjuksköterskans emotionella och 

sociala stöd är viktiga komponenter i bemötandet gentemot de drabbade kvinnorna.  

 

Sjuksköterskan innehar en central roll i mötet med patienter med bröstcancer, eftersom hen 

arbetar nära både patient och läkare (Drageset, Lindstrøm, Giske & Underlid, 2012; 

Landmark & Wahl, 2002). Svensk sjuksköterskeförening (2014) anger att sjuksköterskan ska 

utgå ifrån ett trovärdigt, empatiskt, lyhört och respektfullt förhållningssätt i sitt bemötande 

gentemot patienten. Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin och Eriksson (2004) beskriver 

dock att kvinnorna upplevt lidande på grund av att sjuksköterskan bortsåg från det faktum att 

de är egna individer med känslor och individuella behov. Curtis et al. (2014) belyser även att 

delgivandet av information från sjuksköterskan inte överensstämde med 

kvinnornas informationsbehov. Således både efterfrågar kvinnorna, och är i behov av, ett gott 

bemötande i samband med att de har diagnostiserats med bröstcancer. Det kan därför antas att 

det ställer höga krav på sjuksköterskans bemötande för att kunna identifiera kvinnornas 

behov. Omvårdnadsteoretikern Jean Watson (1993) betonar vikten av sjuksköterskans 

bemötande och hur just bemötandet med patienten är präglat av sjuksköterskans självinsikt 

och förhållningssätt gentemot andra människor. Watson menar att en bristande insikt kan leda 

till att patientens behov försummas (Watson, 1993). Det är således relevant att beskriva hur 

kvinnorna faktiskt upplever sjuksköterskans bemötande. Eftersom kvinnornas behov ändras 
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beroende på hur lång tid som gått sedan diagnosen, behöver de första sex månaderna efter 

bröstcancerdiagnos belysas särskilt. 

 

Bakgrund 
Diagnostik och behandling vid bröstcancer 
Enligt Cancerfonden (2017) insjuknade år 2015, 61 100 personer i Sverige i någon form av 

cancerdiagnos. Drygt 9444 av dessa var kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer. 

Bröstcancer är därmed den vanligaste cancerformen hos kvinnor (Cancerfonden, 2017). 

Diagnosen kommer i de flesta fall helt oväntat för kvinnan, då symtomen vid bröstcancer ofta 

är diffusa (Drageset et al., 2011; Curtis et al., 2014). 

 

Diagnostiken vid bröstcancer består av många olika faser, varav mammografi eller ultraljud är 

den första och vanligaste undersökningsmetoden initialt (Morse et al., 2014; Socialstyrelsen, 

2015). Vid misstanke om malignitet genomgår kvinnan ofta sentinel node- diagnostik, vilket 

innebär att en biopsi tas på portvaktskörteln, en lymfkörtel i kvinnans bröst. Metoden används 

som standardmetod för att verifiera om cancern har metastaserat till omkringliggande 

lymfkörtlar (Socialstyrelsen, 2015). Reaktionerna på att genomgå en biopsi varierar hos 

kvinnor. En studie visade att några av dem inte var märkbart påverkade av undersökningen, 

medan andra upplevde att den var obehaglig, smärtsam och att det kändes olustigt att ha en 

nål i bröstet (Morse et al., 2014). När de genomgick biopsin var det flera kvinnor som för 

första gången insåg allvarlighetsgraden i situationen (Morse et al., 2014). 

 

Beroende på cancerns utbredning finns det olika behandlingsalternativ, såsom operation, 

strålning- cytostatika- och/eller hormonell behandling. Vid begränsad bröstcancer är den 

vanligaste åtgärden initialt kirurgi där hela eller delar av bröstet/brösten avlägsnas, så kallad 

mastektomi. Eventuella lymfkörtlar kan avlägsnas samtidigt för att motverka spridning till 

omkringliggande vävnad (Socialstyrelsen, 2015). Studier visar att det inte var enkelt för 

kvinnorna att förlika sig med tanken på att eventuellt behöva genomgå mastektomi eller 

cytostatikabehandling mitt i det emotionella kaos som kvinnorna befinner sig i efter att 

nyligen ha fått bröstcancerdiagnosen (Drageset et al., 2011; Spittler, Pallikathayil & Bott, 

2012). Trots detta uttryckte flera av kvinnorna att de snarast ville påbörja behandling för att så 

snabbt som möjligt börja motarbeta cancern (Spittler et al., 2012). 
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Bröstcancerbeskedet och kvinnornas reaktioner 
Girgis, Sanson-Fisher och Schofield (1999) poängterar vikten av ett professionellt 

tillvägagångssätt vid framförandet av negativa besked, som exempelvis att motta en 

bröstcancerdiagnos. Enligt Patientlagen (SFS, 2014: 821) har patienten rätt till information 

angående behandling, undersökning, hälsotillstånd och vård. Girgis et al. (1999) belyser att 

kvinnorna utgick ifrån att läkare och sjuksköterskor delgav dem den information som var 

relevant och som de var i behov av. Mötet med en vårdprofession, exempelvis med en 

sjuksköterska, uppskattades i samband med att negativa besked skulle framföras (Girgis et al., 

1999).  

 

Väntan på att få ett diagnosbesked innebär för patienten en tid i ovisshet, psykisk stress och 

påtagliga försök att leva livet som normalt i syfte att försöka reducera de oroskänslor som kan 

tillta för var dag som går utan ett besked (Morse, et al., 2014). När beskedet väl kommer är 

det en omtumlande och emotionellt påfrestande upplevelse, vilken kan komma att påverka 

alla i den drabbades närhet (Drageset et al., 2011). Beskedet att man har bröstcancer är många 

gånger både efterlängtat och inte, eftersom kvinnorna är oroliga för vad beskedet ska påvisa. 

Flera av kvinnorna upplevde att de hade svårt att ta in all information som gavs vid 

bröstcancerbeskedet. De kunde inte komma ihåg något mer av samtalet än det faktum att de 

hade drabbats av bröstcancer (Morse et al., 2014). Upplevda känslor i samband med en 

bröstcancerdiagnos är rädsla, ilska, sorg och oro, men även skuld (Curtis et al., 2014; 

Drageset et al., 2011; Landmark & Wahl, 2002; Berman & Snyder, 2012). Skuld över att inte 

ha gått på kontinuerliga hälsokontroller, exempelvis mammografi, och skuld för att orsaka oro 

hos sina närstående (Curtis et al., 2014). Vidare är känslor som chock och misstro vanligt 

förekommande, eftersom det är svårt att förlika sig med den nya verkligheten och kvinnorna 

kan då uppleva att beskedet är ämnat för någon annan (Curtis, et al., 2014). Avsaknaden av 

fysiska symtom gör diagnosen ännu mer obegriplig, då många patienter inte kan förena 

sjukdomen med deras identitet som frisk individ (Curtis, et al., 2014; Drageset et al., 2011 . 

Denna typ av förnekande av diagnosen kan liknas vid bortträngning av känslor, så som 

ångestfyllda och stressande tankar. Bortträngningen var ett omedvetet försök till att leva sitt 

liv som normalt och distansera sig från verkligheten (Drageset, Lindstrøm & Underlid, 2010). 

 

Ovan nämnda studier (Curtis et al., 2014; Drageset et al., 2011; Girgis et al., 1999; Morse et 

al. 2014) har verifierat att tiden både före och efter bröstcancerbeskedet utsätter den drabbade 

kvinnan för omfattande mentala- och emotionella påfrestningar. Efter diagnosbeskedet 



 

 5 

befinner sig kvinnan i en chock och reaktionsfas, vilken är mest påtaglig de första sex 

månaderna efter diagnos (Persson, 1995). Det är därför viktigt att sjuksköterskan arbetar 

personcentrerat och erbjuder stöd och hjälp till den drabbade kvinnan i syfte att lindra den 

vånda och oro som kvinnan kan uppleva i anslutning till bröstcancerdiagnosen. Det kan antas 

att kvinnans upplevelser är i överensstämmelse med sjuksköterskans bemötande under hela 

sjukdomsperioden.   

 

Sjuksköterskans bemötande 
Halldorsdóttir (2008) beskriver att patienter värdesätter sjuksköterskor vars bemötande är 

präglat av respekt och ett genuint intresse för den de har framför sig. Bemötande i detta 

avseende definieras som sjuksköterskans sätt att möta en annan individs behov (Berman & 

Snyder, 2012). Sjuksköterskan måste dock först se till sin egen moral när hen hamnar i etiska 

situationer som är känsliga för både patient och sjuksköterska, då moralen kan påverka 

utfallet av mötet och relationen dem emellan (Berman & Snyder, 2012). Svensk 

sjuksköterskeförenings (2014) beskrivning av sjuksköterskans profession överensstämmer 

med det goda bemötande som beskrivs i studien av Halldorsdottir (2008). Sjuksköterskan ska 

visa respekt, medkänsla och vara lyhörd gentemot patientens behov, samt ta hänsyn till 

patientens integritet och kunna identifiera såväl sociala som emotionella behov (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Drageset et al. (2012) belyser kvinnors upplevelser av 

sjuksköterskans bemötande i sin studie, då kvinnorna i samband med framförandet av 

bröstcancerbeskedet upplevde att sjuksköterskan tog sig tid och hjälpte dem att skilja på vad 

som var deras inbillning och vad som var verklighet.  

 

I situationer där tillvaron hastigt förändras är vikten av socialt och emotionellt stöd av stor 

betydelse (Helgeson, 2003). Socialt stöd innebär de psykologiska och praktiska resurser som 

finns att tillgå i en individs omgivning (Cohen, 2004). Syftet med socialt stöd är att lindra 

stress och underlätta hanteringsförmågan i påfrestande situationer som exempelvis att ha fått 

en bröstcancerdiagnos (Cohen, 2004). Emotionellt stöd tar sig uttryck i att kunna visa empati, 

omtanke, inge tröst och förtroende, samt möjliggöra ett tillåtande klimat för djupare samtal 

(Cohen, 2004). Kvinnorna upplevde bristande socialt- och emotionellt stöd vid bemötandet av 

hälso- och sjukvården, vilken även innefattar sjuksköterskor (Arman et al., 2004; Landmark 

& Wahl et al., 2002). Bristen på socialt stöd från sjuksköterskan upplevdes som en extra 

börda utöver att ha fått sin bröstcancerdiagnos (Arman et al., 2004; Landmark & Wahl, 2002). 

Familj och närstående var istället den grupp som försåg kvinnorna med mest socialt stöd, då 
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de framkallade en inre styrka hos kvinnorna och sågs som en motiverande faktor i kampen 

mot sjukdomen. Vidare ansågs det vara ett problem för kvinnorna när de inte gavs den 

nödvändiga information av hälso- och sjukvårdspersonalen som de var i behov av (Arman et 

al., 2004; Landmark & Wahl, 2002). Många kvinnor vände sig därför till sjuksköterskan för 

att tillgodose sitt behov av information (Landmark & Wahl, 2002; Drageset, et al., 2012). 

Sjuksköterskans goda bemötande ansågs därmed vara en viktig del i det stöd som kvinnorna 

upplevde från sjukvården (Drageset, et al, 2010). 

 

Det är tydligt att sjuksköterskans bemötande fyller en viktig funktion i det sociala, 

emotionella och informativa stödet hos kvinnor med nyligen diagnostiserad bröstcancer. 

Stödet som kvinnorna har upplevt från sjuksköterskan i här nämnda studier (Drageset et al., 

2012; Landmark & Wahl, 2002) har varierat. Det är därför av värde att skapa en samlad bild 

över de drabbade kvinnornas upplevelser av sjuksköterskans bemötande de följande sex 

månaderna efter bröstcancerbeskedet.  

 

Watsons omvårdnadsteori 

Enligt Watsons omvårdnadsteori (1993) är målet för omvårdnad att hjälpa patienten att uppnå 

harmoni mellan sinne, kropp och själ. Ett exempel på när det inte råder harmoni kan vara när 

den fysiska kroppen befinner sig i en situation, medan tankarna och känslorna är någon 

annanstans. Patientens medvetenhet om förhållandet kan generera i förbättrad självkännedom, 

självbild och ökad förmåga till egenvård. Enligt Watson bör sjuksköterskan tillämpa mänsklig 

omsorg i omvårdnaden, vilket bland annat kräver att sjuksköterskan har en djup självinsikt 

och en moralisk livssyn. Watson menar att en moralisk livssyn hos sjuksköterskan möjliggör 

en mer personcentrerad vård (Watson, 1993). Haldorsdottir (2008) beskriver att patienter 

värdesätter sjuksköterskor vars bemötande innefattar respekt och att de har förmågan att se 

personen bakom diagnosen. Det överensstämmer med Watsons teori (1993) som belyser att 

sjuksköterskan bör tillämpa mänsklig omsorg i mötet med patienten.  

 

Watson uttrycker vidare att en god relation mellan patient och sjuksköterska är en viktig 

byggsten för omvårdnadsprocessens effekt. Hon betonar att sjuksköterskan, innan 

omvårdnadsprocessen påbörjas, måste komma till insikt i hur hen förhåller sig till andra 

människor (Watson, 1993). Berman och Snyder (2012) belyser att sjuksköterskan genom att 

vara medveten om sin egen moral i etiskt komplicerade situationer kan påverka hur mötet och 

relationen ska komma att utvecklas i kontakten med patienten. Sjuksköterskans insikt om sitt 
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förhållningssätt gentemot patienter kan därför prägla hur patienterna upplever bemötandet av 

sjuksköterskan. Bristande insikt kan därför tänkas leda till att sjuksköterskan inte är observant 

på de signaler som patienten förmedlar, vilket i sin tur kan tänkas orsaka onödigt lidande för 

patienten.  

 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva hur kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer upplever 

bemötandet av sjuksköterskor de följande sex månaderna efter diagnosen.  

 

Metod  
Uppsatsen genomfördes som en kvalitativ litteraturstudie, vilket kännetecknas av att den 

insamlade datan består av primärkällor i form av vetenskapliga artiklar eller avhandlingar. 

Syftet är att skapa sig en översikt och en ökad förståelse för helheten över ett specifikt 

fenomen (Friberg, 2012; Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2017). Kvalitativ forskning utgår 

från att varje människa är unik (Kristensson, 2014). Syftet för kvalitativa litteraturstudier är 

därmed att undersöka en människas upplevelser, erfarenheter, tolkningar, förväntningar 

och/eller behov, samt hur dessa kan mötas (Friberg, 2012; Kristensson, 2014; Polit & Beck, 

2017). 

 

Urval  
Vid insamling av vetenskapliga artiklar har författarna använt sig av databaserna PubMed och 

CINAHL. PubMed innefattar drygt 20 miljoner vetenskapliga artiklar med inriktning mot 

bland annat medicin, omvårdnad och odontologi (Kristensson, 2014; Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). CINAHL, vilket står för Cummulative Index to Nursing and Allied Health 

Litterature, är en något mindre databas än PubMed, då den innehåller ungefär 2,2 miljoner 

vetenskapliga artiklar. Artiklarna utgår från olika vetenskapliga tidningsskrifter vars 

inriktning är omvårdnad (Willman et al., 2011). Valet av ovan nämnda databaser grundades i 

att de båda är vetenskapliga, samt omfattar artiklar vars innehåll är riktat mot omvårdnad, 

vilket överensstämmer med föreliggande studies syfte. 

 

Datainsamling 
För att få fram relevanta artiklar för föreliggande studies resultat har sökord utformats med 

utgångspunkt i uppsatsens syfte. Sökord och sökningar presenteras som tabell 1 och 2 nedan. 
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Kristensson (2014) beskriver de booleska sökoperatörerna, ‘AND’,’OR’ och ‘NOT’, varav 

‘AND’ och ‘OR’ har använts i sökningarna i föreliggande studie för att reducera, samt öka 

antalet sökträffar i databaserna PubMed och CINAHL. Sökorden har skrivits både i fritext och 

i MeSH-termer. MeSH- termer har använts i databasen PubMed för att få korrekt översättning 

från svenska till engelska (Kristensson, 2014). ‘Qualitative study’ valdes att inte skrivas ut i 

fritext, då det resulterade i för många irrelevanta träffar i sökningen.  

 

Inklusionskriterier för valda artiklar var kvinnor, diagnostiserade med bröstcancer och som 

vårdats inom hälso- och sjukvården, samt sjuksköterskor med grundutbildning alternativt 

specialistutbildning. Ett annat inklusionskriterie var att tiden efter bröstcancerdiagnosen inte 

skulle överstigit sex månader. Valet av sex månader beror på att kvinnorna då fortfarande är 

relativt nära själva diagnosbeskedet och kan fortfarande vara både emotionellt och mentalt 

omtumlade av sin nya situation som sjuk individ. Kvinnan befinner sig fortfarande i en chock- 

och reaktionsfas under dessa sex månader (Persson, 1995), varav det kan tänkas att 

bemötandet från sjuksköterskan är av stor betydelse för kvinnans välbefinnande. Författarna 

till föreliggande studie valde att enbart inkludera artiklar med kvalitativ design, då studiens 

syfte var att beskriva kvinnors upplevelser av sjuksköterskans bemötande. Exklusionskriterier 

var artiklar författade på andra språk än engelska och svenska, samt artiklar med kvantitativ 

design. Utvalda artiklar var publicerade inom ramen av tio år. Artiklar som var äldre 

exkluderades med anledning av att deras resultat inte bedömdes som aktuellt med tanke på att 

vården idag skiljer sig från hur den såg ut för tio år sedan. Det kan tänkas att bemötandet 

mellan sjuksköterska och patient förändrats. En artikel som inkluderades i föreliggande studie 

publicerades år 2006. Författarna valde medvetet att inkludera ovan nämnda artikeln, då den 

var i enlighet med föreliggande studies syfte och bara ett år äldre än valt inklusionskriterie. 

Andra artiklar som identifierades i sökningen och som exkluderades för att de var något för 

gamla överensstämde inte heller med studiens syfte. 

 

Utifrån sökträffarna lästes titlar som ansågs vara i enlighet med denna studies syfte. De 

artiklar vars titel och abstrakt stämde överens med föreliggande studies syfte lästes sedan i 

fulltext. I databaserna PubMed och CINAHL förekom dubbletter av artiklar, dessa abstrakt 

lästes mer än en gång. Om artiklarna efter att ha lästs i fulltext fortfarande var i linje med valt 

syfte och ovan nämnda inklusions- och exklusionskriterier genomgick de en 

kvalitetsgranskning. Artiklarna granskades med hjälp av Statens beredning för medicinsk 

utvärderings [SBU] granskningsmall, avsedd för kvalitativ forskningsmetodik (SBU, 2014). 
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SBU:s granskningsmall baseras på Bahtsevani (2008), samt Willman, Stoltz och Bahtsevanis 

(2006) mall för kvalitetsgranskning av kvalitativa studier. Granskningsmallen var modifierad 

för att vara mer i enlighet med SBU:s arbete. I granskningsmallen bedömdes syfte, urval, 

datainsamling, analys och resultat utifrån olika faktorer. Författarna valde att utföra 

granskningen var för sig för att sedan jämföra utfallet. I de fall där författarnas bedömning 

skiljde sig åt fick båda författarna motivera sitt val, för att slutligen enas om en gemensam 

bedömning av artikelns kvalité. Artiklarna var antingen av låg, medelhög eller hög kvalite. De 

artiklar som inkluderades i föreliggande resultat höll samtliga hög eller medelhög kvalitet för 

att upprätthålla en hög kvalité på uppsatsens innehåll. 

 

Tabell 2. Sökschema i databasen CINAHL 2017-04-28 

Databas 

CINAHL 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakts 

Lästa i 

fulltext 

Granskade Inkluderade i 

resultatet 

#1 ”breast cancer” 58 451 	 	 	 	

#2 (MH ”Breast 

neoplasms +”)  

60 467 	 	 	 	

#3 ”breast neoplasms” 66 257 	 	 	 	

#4 #1 OR #2 OR #3 74 744 	 	 	 	

#5 (MH 

"Communication+") 

196 107 	 	 	 	

#6 ”communication” 128 961 	 	 	 	

#7 ”encounter” 11 936 	 	 	 	

#8 ”patient encounter” 7 155 	 	 	 	

#9 ”social interaction” 11 586 	 	 	 	

#10 #5 OR #6 OR #7 OR 

#8 OR #9 

272 488 	 	 	 	

#11 ”nurs*” 743 571 	 	 	 	

#12 ”nurse-patient 

relations”  

23 610 	 	 	 	

#13 (MH "Nurse-Patient 
Relations +")  
 

23 296 	 	 	 	

#14 #11 OR #12 OR #13 743 571 	 	 	 	

#15 (MH "Qualitative 

Studies+") 

101 240 	 	 	 	

#16 #4 AND #10 AND #14 

AND #15* 

100 21 10 3 3 

* Filter: “language English” och “publication date 2007- 2017”. 
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Tabell 1. Sökschema i databasen PubMed 2017-04-28 

Databas 

PubMed 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakts 

Lästa i 

fulltext 

Granskade Inkluderade i 

resultatet 

#1 ”breast cancer” 338 487 	 	 	 	

#2 ”breast neoplasms” 

[MeSH] 

248 761 	 	 	 	

#3 ”breast neoplasms” 285 069 	 	 	 	

#4 #1 OR #2 OR #3 338 487 	 	 	 	

#5 ”encounter” 26 595 	 	 	 	

#6 ”patient encounter” 11 344 	 	 	 	

#7 ”communication” 615 563 	 	 	 	

#8 ”communication” 

[MeSH] 

418 899 	 	 	 	

#9 ”interaction” 657 236 	 	 	 	

#10 ”social interaction” 315 291 	 	 	 	

#11 ”interpersonal 

relations” 

291 672 	 	 	 	

#12 ”interpersonal 

relations” [MeSH] 

289 709 	 	 	 	

#13 #5 OR #6 OR #7 OR 

#8 OR #9 OR #10 OR 

#11 OR #12  

1 465 853 	 	 	 	

#14 ”nurs*” 832 172 	 	 	 	

#15 ”nursing” [MeSH]  237 378 	 	 	 	

#16 ”nurse-patient 

relations” [MeSH] 

33 199 	 	 	 	

#17 #14 OR #15 OR #16 

OR  

838 781 	 	 	 	

#18 ”qualitative research” 

[MeSH] 

31 549 	 	 	 	

#19 #4 AND #13 AND #17 

AND #18 

105    	

#20 #19* 84 41 27 6 6 

*Filter: “language English” och “last 10 years” 

 

Nio artiklar inkluderades (se Bilaga 1, Artikelmatris), vilka genomfördes i länderna Kanada 

(Fitch, Nicoll & Keller- Olaman, 2007; Pedersen, Hack, McClement & Taylor-Brown, 2014), 

Storbritannien (Blows, de Blas Lop, Scanlon, Richardson & Ream, 2011; Lafferty et al., 
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2011; Tsianakas et al., 2012), USA (Dickerson, Alqaissi, Underhill & Lally, 2011), Israel 

(Admi, Zohar & Rudner, 2011), Tyskland (Remmers, Holtgräwe & Pinkert, 2010) och 

Australien (Halkett, Arbon, Scutter & Borg, 2006). Sex av artiklarna analyserade den 

insamlade datan utifrån innehållsanalys (Admi et al., 2011; Fitch et al., 2007; Lafferty et al., 

2011; Pedersen et al., 2014; Remmers et al., 2010; Tsianakas et al., 2012). I en av artiklarna 

användes ramverksanalys (Blows et al., 2011) och två artiklar utgick från hermenutisk 

fenomenologi vid analysen (Dickerson et.al., 2011; Halkett et al., 2006). Deltagarna i 

studierna rekryterades från bröstcancermottagningar (Dickerson, 2011; Remmers, 2010; 

Tsianakas at al., 2012), vårdavdelningar (Admi et al., 2011; Halkett et al., 2006; Laffert, 

2011; Pedersen, et al., 2014) eller från stödgrupper för kvinnor som har eller har haft 

bröstcancer (Blows et al., 2011; Fitch 2007). 

 

Dataanalys 
Datainsamlingen genererade slutligen i nio artiklar som inkluderades i föreliggande studies 

resultat. För att skapa ett överskådligt och tydligt resultat valdes en integrerad analys för 

bearbetning av insamlad data (Kristensson, 2014). Författarna läste artiklarna var för sig för 

att sedan gemensamt gå igenom varje artikel och jämföra dess resultat, samt markera likheter 

respektive skillnader. Utifrån dessa likheter och skillnader framkom fyra tydliga områden. 

Författarna diskuterade essensen i dessa områden, vilka därefter genererade i fyra 

övergripande kategorier. Kategorierna utgjorde grunden för föreliggande studies resultat 

(Friberg, 2012; Kristensson, 2014). 

 

Forskningsetiska avvägningar 
Patienter som nyligen drabbats av bröstcancer är en känslig grupp att bedriva forskning med, 

varav studiens egentliga nytta måste ifrågasättas. Kvinnor som får en bröstcancerdiagnos 

upplever, som tidigare nämnts i studien av Curtis et al. (2014), att deras nya verklighet som 

sjuk individ är omtumlande och emotionellt påfrestande. Uppsatsen innehåller därför artiklar 

som fört ett etiskt resonemang och som fått ett etiskt godkännande. 

 

Ett etiskt godkännande från en forskningsetisk nämnd eller myndighet innebär att studien har 

uppfyllt forskningsetiska kriterier. Kriterierna innefattar att forskaren eller forskarna, i de 

studier som ska komma att användas i föreliggande studie, ska ha utfört sin forskning med 

respekt för människovärdet och deltagarnas mänskliga rättigheter. De forskningsetiska 

principer som alltid ska respekteras och tas i beaktning under en studie som genomförs med 
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människor är autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada-principen och rättviseprincipen 

(World Medical Association [WMA], 2017). Deltagarna i artiklarna ska ha givit ett informerat 

samtycke för sitt deltagande och ska ha friheten att återkalla samtycket när som helst under 

studiens gång, utan att behöva ange orsak. Ett informerat samtycke innebär att deltagaren 

muntligt och/eller skriftligt medger sitt deltagande i studien. Deltagarna ska ha blivit delgivna 

information om studiens syfte, etiska förhållningssätt och eventuella risker som kan komma 

att påverka dem (Polit & Beck, 2017; WMA, 2017). Deltagarna i studien ska försäkras om att 

den information de väljer att delge inte kommer att användas emot dem på något sätt (Polit & 

Beck, 2017). Alla deltagare ska behandlas rättvist och på lika villkor, samt att den data som 

samlas in ska behandlas konfidentiellt av forskarna (Polit & Beck, 2017; WMA, 2017). 

Forskare ska även förvissa sig om att deras studie inte är för påträngande för deltagaren och 

utnyttjande på ett sätt som skulle kunna vara skadligt. Deltagarna ska fortfarande känna att 

deras integritet bevaras (Polit & Beck, 2017).  

 

Författarna till föreliggande studie har även varit trogna insamlade data genom att inte 

förändra eller tolka artiklarnas resultat till sin fördel, då det är ett oetiskt förhållningssätt 

gentemot artiklarnas författare. 

 

Resultat 
Utifrån nio artiklar identifierades fyra kategorier, vilka är ”Att behöva information”, ”Att bli 

bekräftad som en egen individ”, ”Att känna trygghet” och ”Att behöva kontinuitet”.  

 

Att behöva information 
Behovet av information berörs av sju artiklar (Admi et al., 2011; Blows et al., 2011; 

Dickerson et al., 2011; Fitch et al., 2007; Halkett et al., 2006; Pedersen et al., 2014; Remmers 

et al., 2010). Kvinnorna som undersöktes i dessa studier beskrev sjuksköterskan som en viktig 

källa till information.  

 

Oavsett ålder eller tid från diagnosbeskedet lyftes informationsbehovet fram som en viktig del 

i kvinnornas vårdprocess (Blows et al., 2011; Dickerson et al.,2011; Halkett et al., 2006). 

Kvinnorna föredrog att erhålla information av sjuksköterskan, eftersom de upplevde att hen 

försäkrade sig om och var mån om att kvinnorna hade förstått informationen på rätt sätt 

(Admi et al., 2011; Blows et al., 2011; Halkett et al., 2006; Remmers et al., 2010). 
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Sjuksköterskan ansågs, enligt kvinnorna, vara informativ (Dickerson et al., 2011) och gav ett 

förtroendeingivande intryck gentemot kvinnorna, vilket bidrog till att de lättare kunde ta åt sig 

informationen (Blows et al., 2011). Dickerson et al. (2011) och Halkett et al. (2006) belyser 

även att sjuksköterskan, genom att vara medveten om vilka externa informationskällor som 

finns, kan hjälpa kvinnorna med att hantera informationsflödet till det som är väsentligt för 

deras situation. Dickerson et al. (2011) beskriver även att 18 kvinnor på en bröstmottagning i 

USA erhöll strategier av sjuksköterskan i syfte att lättare förstå och komma ihåg den givna 

informationen, såsom att föra dagbok och skriva ner eventuella frågor inför ett samtal.  

 

Pedersen et al. (2014) beskriver i sin studie, som utfördes i Kanada på en cancermottagning, 

att kvinnorna upplevde att det ibland var svårt att veta vem de kunde ställa sina frågor till. 

Sjuksköterskorna upplevdes emellanåt som stressade, varav kvinnorna ibland åsidosatte sitt 

behov av mer information för att skona sjuksköterskorna från mer stress.  

 

I en Kanadensisk studie av Fitch et al. (2007) konstaterade kvinnor som överlevt bröstcancer 

att behovet av information är olika från individ till individ. Dock betonade kvinnorna att 

informationsbehovet kunde förändras över tid och att möjligheten till information inte bör 

begränsas till ett tillfälle. Kvinnornas reaktioner i anslutning till bröstcancerbeskedet 

begränsade deras förmåga att förstå och ta in det som sagts, varav det var bättre att vänta med 

informationen en till två veckor efteråt när de var mer mottagliga (Fitch et al., 2007). 

Framförandet av information är således beroende av sammanhang, men också av 

sjuksköterskans förmåga att vara lyhörd gentemot kvinnans mottaglighet (Admi et al., 2011; 

Fitch et al., 2007; Halkett et al., 2006). Till exempel i den Israeliska studien av Admi et al., 

(2011) analyserades totalt 125 tack-brev skrivna av mestadels kvinnor som vårdats för 

bröstcancer, ett fåtal brev var skrivna av närstående till kvinnorna. Tack-breven var riktade till 

en och samma sjuksköterska som var specialiserad inom bröstcancer. Sjuksköterskans 

lyhördhet för kvinnornas behov upplevdes som en viktig del i bemötandet, då hen hjälpte dem 

att sortera informationen och göra den begriplig. Kvinnorna kallade sjuksköterskan för källan 

till all information (“The source of all information”, s. 510), oberoende av ämne och tidpunkt 

på dygnet (Admi et al., 2011).  

 

Att bli bekräftad som en egen individ 
Betydelsen av att bli bekräftad som en egen individ i bemötandet av sjuksköterskan framgick i 

sex av utvalda artiklar (Admi et al., 2011; Blows et al., 2011; Halkett et al., 2006; Remmers et 
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al., 2010; Lafferty et al., 2011; Tsianakas et al., 2012). Det värdesattes av kvinnorna i 

studierna när sjuksköterskans bemötande anpassades individuellt och fick kvinnorna att känna 

sig sedda och inte som en patient i mängden, vilket var en förutsättning för upplevelsen av 

god omvårdnad (Admi et al., 2011; Blows et al., 2011; Halkett et al., 2006; Lafferty et al., 

2011; Remmers et al., 2010). Dock framkom det att kvinnor kände sig exkluderade och 

avfärdade i situationer där sjuksköterskans bemötande inte bekräftade kvinnan som en egen 

individ (Blows et al., 2011; Tsianakas et al., 2012). Blows et al. (2011) beskriver exempelvis 

att kvinnorna, som deltog i olika stödgrupper för bröstcancerdrabbade, upplevde att de inte 

fick sin röst hörd när olika beslut gällande deras vård skulle tas.  

 

Bemötandet utifrån kvinnornas specifika behov visade sig inte enbart i hur vården anpassades 

individuellt på ett praktiskt och beslutstagande plan, utan även i sjuksköterskans förmåga att 

kunna visa genuin omtanke och intresse för kvinnornas liv. Sjuksköterskan ska ha öga för 

variationer gällande de psykologiska och emotionella behoven likväl som de praktiska som 

kvinnor med bröstcancer kan ha. (Halkett et al., 2006; Admi et al., 2011; Remmers et al., 

2010). Sjuksköterskan lyste igenom i hens bemötande gentemot kvinnorna då hen såg dem 

som människor och egna individer med känslor och specifika behov (Admi et al., 2011; 

Halkett et al., 2006; Lafferty et al., 2011; Remmers et al., 2010). En kvinna i studien av Admi 

et al., (2011) uttryckte att hon upplevde att sjuksköterskan endast var där för hennes skull och 

ingen annan. Sjuksköterskans anpassade bemötande visades även i studien av Halkett et al. 

(2006). Förmågan att visa genuin omtanke ingav trygghet hos kvinnorna, vilket gjorde att de 

kunde prata avslappnat med sin sjuksköterska (Halkett et al., 2006). Annan hälso- och 

sjukvårdspersonal, i jämförelse med sjuksköterskan, upplevdes inte vara lika bra på att förse 

kvinnorna med ett individanpassat bemötande, med anledning av att de sällan hade varit 

delaktiga under kvinnornas vårdprocess (Halkett et al., 2006). 

 

Vid möten med läkare kunde ett medicinskt språk användas, vilket gjorde det svårt för många 

kvinnor att förstå vad som egentligen sades. Sjuksköterskan gjorde informationen mer 

förståelig och anpassade den och sig själv efter kvinnornas personlighet och känslor, vilket 

ökade mottaglighetsförmågan hos kvinnorna (Admi et al., 2011; Halkett et al., 2006). 

 

Att känna trygghet 
Känslan av trygghet grundade sig i det bemötande som gavs av bland annat sjuksköterskan 

och identifierades i sex artiklar (Admi et al., 2011; Blows et al., 2011; Dickerson et al., 2011; 
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Halkett et al., 2006; Lafferty et al., 2011; Remmers et al., 2010; Pedersen et al., 2014). 

Trygghet gestaltades i form av att sjuksköterskan visade emotionellt stöd i form av empati, 

förståelse, noggrannhet och var uppmärksam på kvinnornas behov (Admi et al., 2011; 

Dickerson et al., 2014), samt hade förmågan att uppmuntra dem när det var jobbigt. Vidare 

ingav det trygghet när sjuksköterskan närvarade vid svåra behandlingar och undersökningar 

(Admi et al., 2011; Remmers et al., 2010) eller gjorde små gester som exempelvis beröring 

(Remmers et al., 2010). Detta förhållningssättet genererade att kvinnorna kände sig stärkta, 

och ingav även en känsla av hopp i deras vardag (Admi et al., 2011). Även sjuksköterskans 

närvaro, vid exempelvis läkarsamtal, var av betydelse för kvinnorna då de inte kände sig lika 

utsatta och hade möjlighet att diskutera det som sagts igen med sjuksköterskan (Admi et al., 

2011; Halkett et al., 2006; Lafferty et al., 2011). Det förekom dock missnöje vad gäller det 

emotionella stödet som gavs av bland annat sjuksköterskan, hos kvinnorna i studien av 

Pedersen et al. (2014). De upplevde att sjuksköterskan inte var lyhörd, samt att deras behov 

inte blev tillgodosedda (Pedersen et al., 2014). 

 

Sjuksköterskan upplevdes även som flexibel och hade en koordinerande roll, då hen kunde 

dirigera kvinnorna genom vårdprocessen. Det värdesattes av kvinnorna när sjuksköterskan 

utförde arbete utöver sina egentligen ålagda arbetsuppgifter och tider, då det påskynda olika 

vårdprocesser, samt gav dem en känsla av att de inte glömdes bort och försvann i systemet 

(Admi et al., 2011; Blows et al., 2011; Halkett et al., 2006; Pedersen et al., 2014). 

 

Att behöva kontinuitet 
I fem artiklar betonades vikten av kontinuitet och sjuksköterskans tillgänglighet under 

kvinnornas vårdprocess (Admi et al., 2011; Halkett et al., 2006; Lafferty et al., 2011; 

Pedersen et al., 2014; Remmers et al., 2010). Ett uppskattat bemötande av sjuksköterskan var 

när hen visade och försäkrade kvinnorna om sin tillgänglighet. Kontinuitet av samma 

sjuksköterska möjliggjorde en mer etablerad relation. 

 

Flera av kvinnorna beskrev vikten av kontinuitet i vården, då de värdesatte att inte behöva 

återge sin anamnes eller annan information gång på gång (Lafferty et al., 2011; Pedersen et 

al., 2014). Studierna av Lafferty et al. (2011) och Remmers et al. (2010) belyser olika 

aspekter av sjuksköterskan som kontaktperson. Kvinnorna upplevde att det var betryggande 

att ha någon att vända sig till och att den här personen då var densamma under hela 

vårdprocessen (Lafferty et al., 2011; Remmers, Holtgräwe & Pinkert, 2010). 
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Sjuksköterskorna var måna om att informera kvinnorna om att de fanns tillgängliga och att de 

kunde vara flexibla om så behövdes, för att kvinnorna skulle få det stöd som de efterfrågade 

(Halkett et al., 2006).   

 

Sjuksköterskan var den vårdprofession som försåg kvinnorna med bäst kontinuitet i vården, 

då hen var involverad från diagnostillfället fram till dess att behandlingen var slutförd (Admi 

et al., 2011; Halkett et al., 2006; Lafferty et al., 2011). I studien av Admi et al. (2011) 

uttryckte kvinnorna exempelvis att sjuksköterskan var närvarande och tillgänglig från första 

mötet, till där de nu befann sig, samt visade intresse för kvinnans välbefinnande. Ett annat 

exempel var att kvinnorna upplevde att bemötandet höll högre kvalitet om sjuksköterskan 

hade varit närvarande under hela vårdprocessen (Lafferty et al., 2011). Vid brister i 

kontinuiteten upplevde kvinnorna ovisshet och förvirring kring vem som ansvarade för deras 

vård, samt vem de kunde kontakta vid eventuella frågor (Pedersen et al., 2014).  

 

Diskussion 
Diskussion av vald metod 
Valet av att utföra uppsatsen som en litteraturstudie med kvalitativ ansats var relevant, då 

uppsatsens syfte har kvinnors upplevelser och erfarenheter i fokus. En av utgångspunkterna i 

den kvalitativa forskningen är att undersöka upplevelser (Friberg, 2012; Kristensson, 2014; 

Polit & Beck, 2017).  

 

Författarnas val av databaserna PubMed och CINAHL grundar sig i studiens syfte, som har 

ett omvårdnadsperspektiv. CINAHL är en omvårdnadsinriktad databas med ett utbud av 

artiklar som har ett omvårdnadsfokus. PubMed är en databas inriktad på fler områden än 

omvårdnad, varav författarna selekterat ut de artiklar i sökningen med ett 

omvårdnadsperspektiv och som är relevanta för studiens syfte. CINAHL och PubMed var 

därmed relevanta databaser för föreliggande studies datainsamling. Valet av att inte inkludera 

andra databaser såsom PsychINFO grundar sig i databasens inriktning, psykologi och 

beteendevetenskap, (Kristensson, 2014), vilket inte är i enlighet med denna studiens syfte. 

Författarna gjorde bedömningen att databaserna PubMed och CINAHL räckte för 

datasökning, då de tillsammans genererade ett tillräckligt stort utbud av artiklar som kunde 

besvara studiens syfte. 
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Datainsamlingen i databaserna utfördes med utvalda sökord i både fritext, MeSH-termer och 

subheadings. Valet av att blanda fritext med MeSH-termer respektive subheadings var för att 

få ett tillräckligt brett urval, samt sortera bort de artiklar som var irrelevanta för studiens syfte. 

Inklusionskriteriet om tio år valdes på grund av att vården är i ständig utveckling, varav 

upplevelserna av sjuksköterskans bemötande kan komma att påverkas i takt med att vården 

förändras. Det är därför motiverat att enbart inkludera artiklar publicerade inom tio år, 

eftersom artiklarna utgör föreliggande studies resultat som syftar till att spegla hur 

sjuksköterskans bemötande kan se ut idag. Författarna valde att gå igenom sökträffarna 

enskilt för att inte gå miste om eventuella artiklar som skulle kunna vara av relevans för 

föreliggande studies syfte. Båda författarna läste sedan utvalda artiklar i fulltext, vilket bidrog 

till ett genomarbetat val av artiklar där båda parter var insatta i varje artikels handling.    

 

Författarna valde att inkludera en artikel av Halkett et al., publicerad år 2006, det vill säga ett 

år äldre än vad inklusionskriterierna säger. Övriga artiklar som kom fram på sökningen och 

som var något äldre än tio år hade syften som inte stämde överens med föreliggande studies 

syfte, vilket ovan nämnda artikel av Halkett et al., (2006) gjorde. Det är möjligt att resultatet 

hade blivit annorlunda om ovan nämnda artikel inte inkluderats. De artiklar som var inom 

ramen av tio år identifierade dock likvärdigt resultat som artikeln av Halkett et al., vilket 

stärker dess tillförlitlighet för föreliggande studies syfte. 

 

Artiklarna granskades utifrån SBU:s granskningsmall för kvalitativ forskning (SBU, 2014), 

såsom patientupplevelser. SBU har även bearbetat mallen utifrån vetenskaplig litteratur med 

inriktning mot kvalitativ design och därefter anpassat mallen för att vara i enlighet med deras 

eget arbete. SBU är en statlig myndighet vars arbete går ut på att utvärdera de metoder som 

tillämpas inom hälso- och sjukvården, samt inom tandläkarvården. Utvärderingarna görs i 

form av systematiska litteraturöversikter (SBU, u.å.). SBU:s granskningsmall kräver därmed 

hög kvalitetsnivå för att deras utvärderingar ska vara pålitliga, varför författarna till 

föreliggande studie anser valet av granskningsmall som motiverat. Granskningsmallen var 

även lättförståelig och tydlig i sitt sätt att beskriva vad som skulle bedömas inom varje 

område. Författarna var medvetna om sin egen okunnighet i att granska artiklar och valde 

därför att granska dem var för sig för att därefter jämföra varandras bedömningar. Då 

författarna inte var överens om artikelns kvalitet diskuterades kvalitetsnivån fram 

tillsammans. På detta sätt ökar denna studiens tillförlitlighet, eftersom artiklarnas kvalitet 

diskuterats innan de inkluderades i studiens resultat. Endast artiklar av medelhög eller hög 
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kvalité inkluderades, relaterat till validitet och trovärdighet för föreliggande studies resultat. 

Författarna till föreliggande studie valde att genomföra en integrerad analys i syfte att förstå 

och tolka artiklarnas resultat, samt skapa ett välkommunicerat resultat för läsaren.  

 

Föreliggande studies syfte var att undersöka kvinnors upplevelser under de sex första 

månaderna efter att ha blivit diagnostiserade med bröstcancer. I några av artiklarna fanns 

kvinnor som diagnostiserades för mer än sex månader sedan, och några var även 

friskförklarade. I dessa artiklar sorterade författarna ut resultat som var i enlighet med 

föreliggande studies syfte. De delar som berörde en tid efter sex månader inkluderades inte i 

resultatet.  

 

Det kan ses som en begränsning att författarna endast har valt att inkludera artiklar av 

kvalitativ design. Dock anses valet motiverat och till studiens fördel, då syftet med studien har 

varit att belysa kvinnors upplevelser, vilka bäst förstås om kvinnorna själva fått sätta ord på 

sina upplevelser. En styrka i studien har även varit det nära samarbete som författarna har haft 

under analysförfarandet, eftersom det har bidragit till att artiklarnas innehåll har lästs utifrån 

mer än ett perspektiv. Kategorierna som identifierades uppenbarade sig väldigt tydligt för 

författarna, vilket kan ha medfört att andra tolkningar i artiklarnas resultat föll i skymundan. 

Författarna anser dock att kategorierna är i enlighet med studiens syfte och författarna har 

under skrivandets gång varit trogna artiklarnas innehåll.  

 

Valda sökord och valet av att endast söka i två databaser kan ha begränsat innehållet i 

studiens resultat och därmed fått konsekvenser för studien som helhet. Utifrån de sökningar 

som har gjorts anser dock författarna sitt resultat som välgrundat i litteraturen, samt att det har 

bidragit till ökad kunskap och förståelse vad gäller kvinnor diagnostiserade med bröstcancer 

och deras upplevelser av sjuksköterskans bemötande sex månader efter diagnos.   

 

Diskussion av framtaget resultat 
Författarna till föreliggande studie tolkade kategorin ”Att bli bekräftad som en egen individ” 

till att kvinnorna värdesatte ett bemötande som var personcentrerat. Definitionen av 

personcentrerad vård beskrivs av Ekman (2014) som att “relationen mellan professionell och 

patient underbyggs av centrala värden såsom ömsesidig respekt och förståelse för patientens 

självkänsla och vilja” (s. 79). Personcentrerad vård är ett förhållningssätt till patient och 

övriga medmänniskor som ska prägla och genomsyra bemötandet från sjuksköterskan i alla 
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hens arbetsuppgifter, då varje människa är unik med egna viljor, förmågor och behov, samt 

hanterar traumatiska situationer olika (Berman & Snyder, 2012; Ekman, 2014). Det är därför 

motiverat att tolka det som ett behov av att bli bemött utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt, eftersom definitionen av personcentrerad vård överensstämmer med 

föreliggande studies resultat. 

 

Omvårdnadsteoretikern Watson (1993) belyser relationen mellan sjuksköterska och patient, 

och att målet med omvårdnad är att hjälpa patienten uppnå harmoni mellan sinne, kropp och 

själ. För att hjälpa patienten i denna riktning måste sjuksköterskan ha utvecklat förmåga till 

självinsikt och moralisk livssyn för att applicera en mer personcentrerad vård (Watson, 1993). 

Resultatet i föreliggande studie visade att vid de tillfällen då kvinnorna upplevde 

sjuksköterskans bemötande som bristfälligt handlade det ofta om att sjuksköterskan brast i sin 

förmåga att bekräfta kvinnorna som egna individer, det vill säga tillämpa personcentrerad 

vård. Det kan därför antas att sjuksköterskan i en sådan situation har fallerat i sin förmåga att 

bistå kvinnan med den mänskliga omsorg som Watson (1993) belyser som en central del i 

bemötandet och omvårdnaden. I föreliggande studies resultat visade sjuksköterskan både ett 

bristfälligt och icke bristfälligt bemötande gällande personcentrering hos kvinnor med 

bröstcancer. Det framkom dock att sjuksköterskan var den vårdprofession som var bäst på att 

ge en personcentrerad omvårdnad, vilket även Clarke och Fawcett (2016) redogör för. De 

menar att sjuksköterskan har en betydande roll och är den profession som är ledande vid 

tillämpning av personcentrerad vård. Med anledning av studiens resultat kan det konstateras 

att sjuksköterskan generellt är bra på att tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt i 

omvårdnaden, men att den goda omvårdnaden i form av personcentrering fortfarande kan 

förbättras. 

 

Av framtaget resultat identifierades en koppling mellan personcentrerad vård och kvinnornas 

behov av att känna trygghet. Kvinnorna i artiklarna beskrev att behovet av trygghet handlade 

om det bemötande som gavs av sjuksköterskan, samt vikten av att bemötandet anpassades 

efter kvinnornas behov. Denna koppling lyfts även av Hovey et al. (2011). Personcentrerad 

vård fick patienterna att känna sig hörda, delaktiga i sin vård, det öppnade upp till samtal och 

skapade en trygg relation (Hovey et al., 2011). Trygghet bygger på en god relation mellan 

sjuksköterska och patient, vilket även Watson (1993) betonar i sin teori. Watson menar att en 

god relation möjliggör en positiv effekt av omvårdnadsprocessen. Författarna tolkar därmed 

resultatet att känslan av trygghet uppnås när personcentrerad vård tillämpas. Ett 
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personcentrerat bemötande från sjuksköterskan genererade i att kvinnorna kände sig sedda, 

tagna på allvar och att de var i goda händer. 

 

Resultatet visade även på kvinnornas behov av trygghet och kontinuitet i vården. Watson 

(1993) betonar vikten av en god relation mellan sjuksköterska och patient, samt hur 

sjuksköterskans bemötande kan ligga till grund för hur denna utvecklas (Watson 1993). 

Författarna tolkar, utifrån studiens resultat, att trygghet och kontinuitet hänger samman och att 

en god relation och ett gott bemötande etableras genom kontinuitet, vilket även lyfts fram i 

artikeln av Medina-Mirapeix et al. (2017). Trygghet skapades eftersom vårdgivaren, 

exempelvis sjuksköterskan, var väl insatt i kvinnornas vård. Kvinnorna upplevde därmed 

ingen oro över vårdens kvalitet. Kontinuitet i vården var en viktig källa för trygghet och 

bidrog även till en känsla av sammanhang (Medina-Mirapeix et al., 2017). 

 

Sjuksköterskan ska bistå kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer med såväl socialt som 

emotionellt stöd, vilka kan generera trygghet för den drabbade kvinnan. Dock framkom det i 

denna studie att känslan av trygghet främst skapades av det emotionella stöd som 

sjuksköterskan gav. Det sociala stödet var inte lika framträdande i bemötandet av 

sjuksköterskan, utan till detta bidrog främst kvinnans närstående, såsom familj och vänner 

(Arman et al., 2004; Landmark & Wahl, 2002). Författarna tolkar föreliggande resultat som 

att kvinnorna kanske inte var i behov av det sociala stöd som sjuksköterskan kunde bistå dem 

med eller att sjuksköterskan inte hade möjlighet till att bistå dem med socialt stöd. Kvinnorna 

lyfte istället fram och beskrev den trygghet som de upplevde av det emotionella stödet de fick 

av sjuksköterskan. Artiklarna i resultatet kan även ha valt att inte fokusera på det sociala 

stödet från sjuksköterskan, då det inte framkom i kvinnornas upplevelser. Sjuksköterskans 

förmåga att bistå kvinnorna med socialt stöd kan därför inte ifrågasättas, men väcker således 

nya frågor kring huruvida sjuksköterskan bidrar till socialt stöd gentemot kvinnor som 

diagnostiserats med bröstcancer.  

 

Resultatet visade att kvinnorna betonade vikten av att sjuksköterskan uppmärksammade deras 

behov av att bli delgiven relevant information. Information var ett bestående behov hos 

kvinnorna genom hela deras vårdtid. Dock betonade kvinnorna vikten av tidpunkt, samt 

anpassning av informationen under sjukdomsperioden. Det är uppenbart att information 

behövs, men förmågan att delge information på rätt sätt och vid rätt tidpunkt kan tolkas som 

mer komplex, eftersom det krävs lyhördhet för kvinnans situation. Denna tolkning 
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överensstämmer även med resultatet i Van der Cingels (2014) studie, som visade att förmågan 

att identifiera behovet av information och att kunna delge adekvat information är beroende av 

sjuksköterskans förmåga till lyhördhet. Det är tydligt att sjuksköterskans funktion i 

kvinnornas vårdprocess är av stor betydelse, eftersom hen ska ombesörja flera behov hos 

kvinnorna samtidigt som hen ska fungera som en länk mellan andra vårdprofessioner och 

instanser.  

 

Slutsats och kliniska implikationer 
Det har konstaterats att kvinnor med en nyligen diagnostiserad bröstcancer är en utsatt och 

känslig patientkategori, vilken kräver ett gott bemötande från sjuksköterskan. Det har blivit 

tydligt att det är extra viktigt med en omvårdnad och ett bemötande som uppfyller kvinnornas 

behov av kontinuitet, personcentrering, information och stöd, då detta genererar i en känsla av 

trygghet. Det ställer höga krav på sjuksköterskans lyhördhet att kunna uppfylla dessa behov, 

eftersom kvinnorna befinner sig i en krissituation. Bemötandet kan komma att bli avgörande 

för hur kvinnorna upplever sin sjukdomsperiod. För att kvinnornas upplevelser ska bli så bra 

som möjligt är det viktigt att sjuksköterskan ser personen bakom sjukdomen och 

uppmärksammar hennes individuella behov. Sjuksköterskan är, utifrån föreliggande studies 

resultat, den vårdprofession som är skickligast på att ge kvinnor med bröstcancer en 

personcentrerad vård- och omsorg. Trots detta förekommer brister, vilket innebär att 

föreliggande studies resultat kan vara av betydelse för att förbättra sjuksköterskans 

bemötande.  

 

Resultatet är även överförbart i andra kontext, då det berör områden som är viktiga att ha i 

åtanke även vid mindre allvarliga situationer. Personcentrerad vård ska exempelvis 

genomsyra all kontakt med patienten, då den stärker relationen mellan sjuksköterska och 

patient, samt bidrar till att patienten blir mer delaktig och trygg i vården. Avslutningsvis kan 

det konstateras att föreliggande studie kan vara av värde för sjuksköterskor inom 

bröstcancervården, men även för sjuksköterskor som arbetar med andra livshotande tillstånd. 

Patienters upplevelser är alltid är av värde för att kunna utveckla och förbättra 

sjuksköterskans bemötande, oavsett diagnos.  

 

Författarnas arbetsfördelning 
Arbetet som legat till grund för föreliggande studie har fördelats lika författarna emellan. 

Gemensam bearbetning, analys och produktion av problemområde, bakgrund, metod, resultat 
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och diskussion av insamlad data genomfördes tillsammans och kontinuerligt genom 

skrivandets gång. Delar som inte genomfördes helt tillsammans diskuterades mellan 

författarna.   
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