
 

 

 

 
 

Kvinnor med bröstcancer 

 
 
 

Upplevelser och behov av stöd 

 
 
 
 

Författare: Argjentina Koci och Isabella Oscarson 
 
 

Handledare: Marie Cedereke 

 
 
 

Kandidatuppsats, Litteraturstudie 
 
 
 
Hösten 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunds universitet  
Medicinska fakulteten 
Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal 
och sexuell hälsa  
Box 157, 221 00 LUND 



 

 

Kvinnor med bröstcancer 

 

Upplevelser och behov av stöd 

 

 
Women with breast cancer   
 
Experiences and need of support 
 
 
 

Författare: Argjentina Koci och Isabella Oscarson 
 

Handledare:  Marie Cedereke 
 
 

Kandidatuppsats, Litteraturstudie 
 

Hösten 2019 
 

Abstrakt 
 

Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige och påverkar 

kvinnors livssituation i hög grad, vilket kan skapa ett lidande. Syfte: Syftet med 

litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelser och behov av stöd när de drabbats 

av bröstcancer. Metod: En litteraturstudie genomfördes inkluderande nio studier av 

kvalitativ ansats och två av kvantitativ ansats. Kvalitetsgranskning och en integrerad 

analys har genomförts. Resultat: Sex kategorier som påverkar välbefinnandet 

identifierades, Fysiska biverkningar, Sexuella- och menopausala förändringar, Rädsla 

och oro, Transformation, Behov av stöd samt Behov av information och god 

vårdrelation. Slutsats: Kvinnor som drabbats av bröstcancer genomgår en 

transformation som innefattar hantering av biverkningar, oro och rädsla, samt behovet 

av stöd, vilket påverkar den upplevda livskvaliteten. Sjuksköterskor bör därför ha 

kunskap om kvinnornas upplevelser för att kunna möta deras behov av stöd under 

sjukdomsprocessen. 
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Introduktion 

 

 

Problemområde 

 

I Sverige har antalet fall av cancer ökat sedan 1970-talet (Bergman et al., 2018). Bröstcancer 

är en av de vanligaste formerna av cancer i Sverige, där 7 558 kvinnor drabbades av 

bröstcancer under år 2016. Det finns en risk på 10 % att kvinnor innan 75 års ålder drabbas av 

bröstcancer och tio-årsöverlevnaden för kvinnorna är 86 % (ibid.). Bäcklund, Sandberg och 

Åhsberg (2016) förklarar att en kvinnas livssituation förändras när hon blir sjuk i bröstcancer 

och kan behöva genomgå olika typer av behandlingar. Hälsorelaterad livskvalitet är en 

subjektiv upplevelse och syftar på den fysiska, mentala och sociala hälsan (Patoo, Allahyari, 

Moradi, Payandeh & Hassani, 2018). Bäcklund et al. (2016) förtydligar att kvinnor som 

drabbas av bröstcancer är beroende av information och omvårdnad, oavsett vilken fas av 

sjukdomen de befinner sig i. Genom att se, lyssna och samtala går det att som sjuksköterska 

trösta och vägleda dessa kvinnor individuellt efter deras behov (ibid.). Sjukdomsprocessen 

kan medföra stora fysiska och psykosociala problem för den drabbade kvinnan (Furmaniak, 

Menig & Markes, 2016; Lahart, Metsios, Nevill & Carmichael, 2018). Enligt Patoo et al. 

(2018) kan kvinnan behöva anpassa sig till en kirurgiskt förändrad kropp, en förändrad 

självbild och sociala begränsningar. 

 

Patienter som genomgår cytostatika och strålbehandling upplever ofta ångest och kan drabbas 

av depressioner både under och efter avslutad behandling (Furmaniak et al, 2016; Lahart et 

al., 2018). Bäcklund et al. (2016) beskriver att sjuksköterskan kan ge ett psykosocialt stöd för 

kvinnor som drabbats av bröstcancer, vilket ökar förutsättningarna för upplevd trygghet och 

välmående. Det är viktigt att som sjuksköterska veta hur bröstcancer kan påverka patienter 

samt att se patienternas situation ur deras perspektiv och vara lyhörd för deras mående. Redan 

vid första mötet bör en god relation skapas till patienten för att främja livskvaliteten (ibid.). 

Enligt Friberg (2017) kan en litteraturstudie utformas när det finns ett behov av att skapa en 

beskrivande sammanställning av ett område. Följaktligen är syftet med litteraturstudien att ge 

sjuksköterskor mer kunskap om kvinnors subjektiva upplevelser av att ha drabbats av 

bröstcancer, vilket kan öka sjuksköterskors förmågor att stödja kvinnorna och därmed främja 

deras livskvalitet. 
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Bakgrund 

 

Bröstcancer är en av de vanligaste formerna av cancer i Sverige (Bäcklund et al., 2016). En 

kvinna som drabbats av bröstcancer behöver anpassa sig till en kirurgiskt förändrad kropp och 

en förändrad upplevd hälsa (ibid.). Muliira, Salas och O’Brien (2016) beskriver att en 

bröstcancerdiagnos ofta innebär förändringar av livssituationen. Bäcklund et al. (2016) och 

Muliira et al. (2016) förklarar att sjukdomen skapar ett lidande hos kvinnan och det påverkar 

hennes upplevda livskvalitet samt att en eventuell förlust av ett/båda bröst/brösten ökar 

lidandet. 

 

 

Teoretisk referensram 

 

Katie Eriksson 

 

Föreliggande studie utgår från ett patientperspektiv. Katie Eriksson är en 

omvårdnadsteoretiker som utformat en egen omvårdnadsteori (Eriksson, 1987). I Erikssons 

teori är människan ett viktigt begrepp som grundar sig i att den levande människan består av 

kropp, själ och ande (ibid.). Begreppet hälsa är knutet till Erikssons människosyn (Eriksson, 

2014). Hälsa är inte ett statiskt tillstånd, utan förändras med tiden och flera faktorer påverkar 

tillståndet. Enligt Eriksson (1986) är hälsa en helhet och helheten avgör människans 

upplevelse av hälsa. Hälsa kan upplevas vid sjukdom, men en person kan också uppleva sig 

sjuk trots att inga sjukdomssymtom finns (ibid.).  

 

Muliira et al. (2016) redogör att välbefinnandet påverkas negativt hos kvinnor med 

bröstcancer. Välbefinnande kan ses som en del av hälsan och välbefinnandet är subjektivt 

(Sandman & Kjellström, 2013). Eriksson (1994) definierar hälsa både som ett bestämt fysiskt 

tillstånd men även upplevelser av kroppsligt, själsligt och andligt välbefinnande. World 

Health Organization (WHO, 2019a) har definierat hälsa som ett tillstånd som innefattar ett 

fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande, inte enbart frånvaro av sjukdom. Enligt Muliira et 

al. (2016) kan välbefinnandet bedömas utifrån tre utgångspunkter, det sociala, psykiska och 

fysiska välbefinnandet och det är kvinnans individuella upplevelser som avgör hennes 

välbefinnande. 
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Lidandet 

 

Eriksson förklarar i sin teori tre innebörder av lidande, livslidandet, sjukdomslidandet och 

vårdlidandet (Eriksson, 1994). Lidandet är en subjektiv upplevelse av obehag, därför kan den 

vård och behandling som patienten får eller inte får påverka personens upplevda livskvalitet 

(Sandman & Kjellström, 2013). Eriksson (1994) förklarar att lidandet är en del av livet och att 

människan existerar medför i sig ett lidande. Lidande kan innebära att människan inte 

uppfyller det de känner att de är ämnade för. Lidandet är därför unikt och individuellt. När en 

person drabbas av sjukdom och ohälsa påverkas livssituationen, eftersom det tidigare livet 

förändras och den drabbade personen behöver hitta ett nytt sammanhang. Detta lidande 

förklarar Eriksson som ett livslidande, vilket ingår i människans liv (ibid.). Arman (2017) 

beskriver att sjukdom, obehag och smärta är faktorer som skapar ett lidande och att drabbas 

av bröstcancer medför ett sådant lidande. Hotet om att dö, men inte veta när, innebär också ett 

stort lidande för den sjuka människan (Eriksson, 1994).  

 

Eriksson (1994) belyser att sjukdom och behandling orsakar lidande för patienten, oftast 

genom att patienten har en kroppslig smärta, som inom vården bör reduceras. En sjukdom 

behöver inte medföra smärta och smärta är inte identiskt med lidande, fenomenet har Eriksson 

benämnt som ett sjukdomslidande. Enligt Eriksson ligger sjukdomslidandet nära vårdlidandet. 

Vårdlidande kan uppstå vid väntade eller vid oväntade händelser som kan ge upphov till 

lidande som kan medföra rädsla, osäkerhet och ensamhet. Lidande kan orsakas av given vård 

eller utebliven vård. Att inte bli sedd, att betraktas som något en person inte är eller inte vill 

vara är kränkande och kan ge upphov till skam, skuld och förtvivlan (ibid.). Bröstcancer 

skapar ett lidande hos den drabbade kvinnan (Bäcklund et al., 2016; Muliira et al., 2016). 

Katie Erikssons teori om lidande kan därför anses vara en lämplig teoretisk referensram för 

föreliggande studie. 

 

 

Livskvalitet och välbefinnande  

 

Begreppet livskvalitet är komplext och begreppet hälsa relateras ofta till livskvaliteten 

(Wärnå-Furu, 2017). Livskvaliteten är en subjektiv och individuell upplevelse av 

välbefinnandet (ibid.), World Health Organization (WHO, 2019b) definierar livskvalitet som 

en individuell uppfattning av var en person befinner sig i sitt liv med hänsyn till den kulturella 
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omgivningen och dess värdesystem. Människan kan leva sitt liv i förhållande till sina 

drömmar och mål, förväntningar och svårigheter. Livskvaliteten påverkas av individens 

fysiska hälsa, psykiska tillstånd, personliga övertygelser, sociala relationer och omgivande 

miljö (ibid.). Muliira et al. (2016) beskriver tre parametrar som kan användas för att utvärdera 

livskvaliteten bland cancerpatienter, det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet. Att som 

kvinna drabbas av bröstcancer påverkar livet och kan förhindra henne från att uppnå ett 

meningsfullt liv (ibid.). Sandman och Kjellström (2013) redogör också att välbefinnandet 

grundas i ett meningsfullt liv, där en person ska kunna göra det som de tidigare kunnat för att 

uppleva mening i livet. Muliira et al. (2016) förtydligar att både livskvaliteten och 

välbefinnandet handlar om subjektiva och individuella upplevelser, därför kan två personer 

med liknande hälsotillstånd uppleva livskvaliteten och välbefinnandet helt olika (ibid.).  

 

 

Bröstcancer 

 

Cancer är en sjukdom där en mängd kroppsceller okontrollerat delar på sig, som slutligen 

bildar en växande tumör (Bergman et al., 2018). Om tumören inte avlägsnas, finns det en risk 

att cancercellerna sprider sig till andra kroppsorgan. Bröstcancer utvecklas i de flesta fall i 

bröstets mjölkgångar eller i mjölkkörtlarna. År 2016 drabbades 7 558 kvinnor och 58 män av 

bröstcancer. Tidig pubertet, sent klimakterium, hormonersättningsbehandling i och efter 

klimakteriet, övervikt och fetma efter klimakteriet, stor alkoholkonsumtion samt mycket 

bröstkörtelvävnad är riskfaktorer för bröstcancer (ibid.). Idag är tio-årsöverlevnaden 86 %, där 

den ökade överlevnaden främst beror på att diagnoser kan ställas i tidiga sjukdomsstadier 

genom mammografiscreening (Bäcklund et al., 2016). De förbättrade strål-, hormon- och 

cytostatikabehandlingarna har också ökat överlevnadsantalet. I Sverige rekommenderas alla 

kvinnor mellan 40 och 74 år att regelbundet genomföra mammografier. Screeningmetoden 

upptäcker drygt hälften av alla nya cancerfall, ofta i tidiga skeden. Kvinnor rekommenderas 

att undersöka sig själva och vara uppmärksamma på sjukdomssymtom, som en knuta i bröstet, 

indragning av hud eller bröstvårta, eksem och sekretion från bröstvårtan. Om en kvinna 

upptäcker en knuta eller andra symtom från bröstet bör trippeldiagnostik tillämpas vid 

utredning, vilket innefattar kliniska undersökningar, bilddiagnostik och punktion (ibid.).  

 

Socialstyrelsens (2015) nationella riktlinjer anger att behandlingen vid bröstcancer omfattas 

både av kirurgi, lokal strålbehandling och eventuell tilläggsbehandling. Tilläggsbehandling 
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kan både vara neoadjuvant och adjuvant behandling, det vill säga behandling som består av 

antiöstrogener, cytostatika och antikroppar. Det är tumörens egenskaper, såsom storlek, 

växtsätt och eventuell spridning till närliggande lymfkörtlar, som avgör vilken behandling 

som blir aktuell. Om bröstcancern är spridd till närliggande lymfkörtlar påverkas prognosen 

negativt (ibid.). Planck och Palmgren (2016) nämner biverkningar som kan uppstå vid 

cytostatikabehandling, bland annat illamående, trötthet, ångest, depression, smärta, håravfall 

samt påverkade slemhinnor i munnen, svalget och mag- och tarmkanalen. Andra vanliga 

upplevelser vid bröstcancer är en förändrad självbild och påverkan på sociala relationer 

(Cramer et al., 2017; McCaughan, Parahoo, Heuter, Northouse & Bradbury, 2017). Vid 

strålbehandling kan det uppstå tidiga och sena biverkningar (Planck & Palmgren, 2016). 

Tidiga biverkningar kan exempelvis vara trötthet, hudreaktioner samt övergående svullnad 

inom det strålbehandlade området. Sena biverkningar kan uppkomma flera månader eller år 

efter avslutad behandling, exempelvis smärtsamma hudförändringar och kvarstående smärta i 

bestrålat område (ibid.). Bäcklund et al. (2016) förklarar att uppföljning efter avslutad 

behandling innefattar att upptäcka eventuella återfall och hantering av biverkningar hos 

kvinnor med bröstcancer. Uppföljningen består också av att hjälpa kvinnan att återfå sin 

självbild och förenas med den förändrade kroppen (ibid.). 

 

 

Omvårdnad 

 

För att säkerställa en tillfredsställande vård behövs det att en fungerande kommunikation 

mellan patienter och sjukvårdspersonal finns (Statens offentliga utredningar, 2009). En grund 

för en fungerande kommunikation är en tillitsfull relation mellan vårdgivaren och patienten 

(Sandman & Kjellström, 2013). I Statens offentliga utredningar (2009) beskrivs det att 

patientens delaktighet bör prioriteras för att förbättra kommunikationen, vilket kan göras 

genom att patienten får en fast kontaktperson, en kontaktsjuksköterska. En 

kontaktsjuksköterska kan förbättra omhändertagandet av patienten, säkra kontinuiteten i 

vårdkedjan samt öka den upplevda tryggheten och tilliten bland patienter och deras närstående 

(ibid.). Eriksson (2014) belyser att syftet med hälso- och sjukvården är att samtliga människor 

ska uppnå en optimal hälsa. Socialstyrelsen (2015) rekommenderar att hälso- och sjukvården 

bör erbjuda personer med bröstcancer en kontaktsjuksköterska, för att ge patienterna 

psykosocialt stöd och råd vid symtomlindring. Eriksson (2014) beskriver att det är i en 

vårdrelation som patienten får möjligheter att uttrycka sina behov och problem, vilket ökar 
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möjligheterna för en fungerande vårdprocess (ibid.). Att ha tillgång till en 

kontaktsjuksköterska ger patienten möjlighet att få svar på bekymrande frågor och på sådant 

sätt kan patientens livskvalitet öka (Follin & Nyström, 2016; Socialstyrelsen, 2015). Enligt 

Socialstyrelsen (2015) har uppföljning med en kontaktsjuksköterska betydelse för patientens 

upplevelser av sin sjukdom och för möjligheterna att bearbeta den kris som uppstår i samband 

med sjukdomen. Behovet av en kontaktsjuksköterska finns under hela behandlingstiden och 

kontaktsjuksköterskan kan även ordna att det finns tillgång till mer stöd vid behov, eller när 

närstående är i behov av stöd (ibid.). En del av sjuksköterskans ansvarsområde är att främja 

hälsa och lindra lidande för att uppnå det bästa möjliga välbefinnandet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012; Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskans roll kan 

därmed bidra till en bättre upplevelse av välbefinnandet och en ökad livskvalitet hos 

patienterna. 

 

 

Syfte 

 

Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelser och behov av stöd när de 

drabbats av bröstcancer. 

 

 

 

Metod  

 

Studien utformades som en litteraturstudie, vilket innebär att studien är byggd på vetenskaplig 

litteratur (Kristensson, 2014). En litteraturstudie går ut på att söka litteratur på ett strukturerat 

sätt för att sedan besvara utformade frågeställningar (ibid.). I den föreliggande 

litteraturstudien sammanställdes relevant kunskap om kvinnors upplevelser av att ha drabbats 

av bröstcancer. Polit och Beck (2018) förklarar att en litteraturstudie kan bidra till 

utvecklandet av kliniskt arbete.  
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Urval  

 

I den befintliga litteraturstudien användes elva vetenskapliga artiklar, där två av artiklarna var 

av kvantitativ ansats och nio var av kvalitativ ansats. Vid sökning via de valda databaserna 

PubMed och CINAHL var inklusionskriterierna att de vetenskapliga artiklarna inte fick vara 

äldre än tio år. En gräns på tio år sattes för att inkludera nyare forskning i litteraturstudien. 

Andra inklusionskriterier var att studierna var skrivna på engelska och etiskt godkända, eller 

förde ett etiskt resonemang. Inkluderade studier belyste antingen upplevelser hos kvinnor med 

bröstcancer, eller kvinnornas behov av stöd under sjukdomsförloppet. Artiklarna 

kvalitetsgranskades och inkluderades sedan i litteraturstudien. 

 

 

Datainsamling 

 

Datainsamling av vetenskapliga artiklar kan ske genom sökningar via olika databaser (Polit & 

Beck, 2018). De databaser som användes i föreliggande studie var PubMed och CINAHL. 

Polit och Beck (2018) beskriver att databasen PubMed använder ett kontrollerat ordförråd 

kallat för MeSH (Medical Subject Headings) för att söka efter specifika vetenskapliga artiklar. 

MeSH-termer används för att avgränsa en sökning till en sökterm med en specifik betydelse. 

Subject headings är motsvarigheten till MeSH och används i databasen CINAHL, en 

elektronisk databas som innehåller referat, flertalet hälso- och omvårdnadsartiklar samt 

bokkapitel. Booleska söktermer kan användas för att avgränsa eller utvidga en sökning. För 

att utvidga sökningen går det att använda sig av AND, medan OR avgränsar sökningen. NOT 

kan också användas för att avgränsa en sökning helt (ibid.). I den befintliga sökningen 

användes MeSH-termerna “Nursing”, “Breast Neoplasms” och “Quality of Life”, “Quality of 

Life” och “Nursing care” som subject headings, samt fritextorden “Breast cancer”, “Quality 

of Life” och “Life experiences”. När sökningen utfördes lästes samtliga titlar och de studier 

som inte ansågs vara relevanta för det valda syftet sorterades bort. Sedan lästes abstracts på de 

studier som ansågs vara relevanta för det valda syftet. Tillslut lästes valda studier som 

bedömdes vara relevanta för det valda syftet i fulltext, för att slutligen bli granskade och 

inkluderade i föreliggande litteraturstudie. Valet av inkluderade studier har skett i enlighet 

med Kristenssons (2014) tillvägagångssätt. Under urvalsprocessen genomfördes alla stegen 

först enskilt, för att sedan diskuteras gemensamt innan nästa steg inleddes.  
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Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har protokoll användbara för 

att granska metoder och insatser inom hälso- och sjukvården, samt inom socialtjänsten 

(Axelsson, 2017). SBU har ett protokoll användbara vid kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ ansats (SBU, 2014). Joanna Briggs Institute, JBI, har protokoll användbara vid 

granskning av litteratur med kvantitativ ansats (JBI, 2017). SBU:s protokoll för studier med 

kvalitativ ansats användes vid kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ ansats och JBI:s 

mall för tvärsnittsstudier användes vid kvalitetsgranskning av studier med kvantitativ ansats. 

De vetenskapliga studier som inkluderades i litteraturstudien uppfyllde efter granskning svaret 

”ja” på 70 % av frågorna. 

 

Tabell 1: Sökschema för sökning i PubMed. 

Databas 

PubMed  

Sökord  Antal träffar  Lästa 

Abstracts  

Lästa i 

fulltext  

Granskade  Inkluderade i 

studien  

#1  “Nursing” [MeSH]  294 433              

#2  “Breast Neoplasms” 

[MeSH]  

282 724              

#3  Breast cancer  394 160              

#4  #2 OR #3  394 160              

#5  “Quality of Life” 

[MeSH]  

183 946              

#6  Quality of Life  376 685              

#7  Life experiences  56 987              

#8  #5 OR #6 OR #7  419 593              

#9  #1 AND #4 AND #8  97  49  15*  6   6   

Limits: English, published in the last 10 years. Sökdatum 2019-11-13. 

*Ytterligare fyra artiklar identifierades som dubbletter och inkluderade därför inte i 

sökningen.  
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Tabell 2: Sökschema för sökning i CINAHL. 

Databas 

CINAHL 

Sökord Antal träffar Lästa 

abstracts 

Lästa i 

fulltext 

Granskade Inkluderade i 

studien 

# 1 ”MM Quality of 

Life” 

47 474         

# 2 Quality of Life 175 511         

# 3 Life Experiences 71 134         

# 4 #1 OR #2 OR #3 226 966         

# 5 Breast cancer 87 265         

# 6 (MH ”Nursing 

Care+”) 

289 965         

# 7 #4 AND #5 AND 

#6 

129 43 12  5  5 

 

Limits: English, published in the last 10 years. Sökdatum: 2019-11-13. 

 

 

Dataanalys 

 

En integrerad analys av litteratur gjordes i enlighet med Fribergs (2017) tre steg. Det första 

steget innebar att de inkluderade studierna lästes flera gånger, för att helheten av studien 

skulle förstås. Det andra steget innebar att en översikt av studierna sammanställdes i en tabell. 

Det tredje steget innebar att innerbördsliga likheter och skillnader i de inkluderade studiernas 

resultat identifierades och sammanställdes i kategorier. 

 

 

Forskningsetiska avvägningar 

 

De studier som inkluderades i litteraturstudien berörde forskning med människor. Enligt 

Sandman och Kjellström (2013) måste det värnas om forskningsetik, människors 

grundläggande värde och rättigheter i de studier där människor inkluderas. En annan del i 

forskningsetiken är att insamlad information hanteras på ett respektfullt sätt (Kristensson, 

2014). Polit och Beck (2018) nämner tre primära etiska principer som är viktiga att uppfylla 

vid etiska forskningsarbeten, att göra rätt, att ha respekt för människans värdighet, och 

rättvisa. Andra etiska principer är att deltagarna har rätt att avstå från risken för skador och 

obehag, de har rätt att skyddas från utnyttjande, rätt till autonomi och fullständig information 

samt en rättvis behandling (Sandman & Kjellström, 2013; The World Medical Association 

[TWMA], 2018). En skyddad integritet, samt att konfidentialiteten upprätthålls, är viktigt då 
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det innebär att en utomstående person inte har möjlighet att identifiera deltagare i studier 

(ibid.). TWMA (2018) beskriver också att det finns sårbara grupper och individer i samhället 

som kan påverkas mer negativt vid deltagande i en studie. Dessa grupper skall tillgodoses 

med de medicinska behov som de har och erbjudas extra skydd om forskare väljer att studera 

dessa individer (ibid.). Polit och Beck (2018) har dock inte listat kvinnor med bröstcancer 

som en utsatt eller sårbar grupp. I Lagen om etikprövning av forskning som avser människor 

(SFS 2003:460) fastställs att forskning endast får utföras om det kan genomföras med respekt 

för människovärdet. Lagen belyser också vikten av att information ges till dem som deltar i 

studien och att samtycke finns (ibid.). Vid utförandet av litteraturstudien har det endast 

inkluderats studier med ett etiskt godkännande eller ett etiskt resonemang. Författarna av den 

föreliggande litteraturstudien har på ett objektivt sätt analyserat och framställt resultatet. I 

enlighet med CODEX (2019), har författarna undvikit plagiering och resultat från granskade 

studier har inte förvrängts.  
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Resultat  

Figur 1. Illustration över kategorier och beskrivande innebörder som framkommit i resultatet i 

relation till tidigare kunskaper om fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 

 

I föreliggande litteraturstudie var syftet att belysa upplevelser och behov av stöd hos kvinnor 

med bröstcancer. Utifrån analysen har sex kategorier framkommit relaterade till det Fysiska, 

Psykiska och Sociala välbefinnandet. Kategorierna var Fysiska biverkningar, Sexuella- och 

menopausala förändringar, Rädsla och oro, Transformation, Behov av stöd, samt Behov av 

information och god vårdrelation. Innebörder som beskriver kategorierna var Påverkan på det 

dagliga livet, Påverkan på det sexuella livet, Oro över sjukdom, behandling och framtid, Att 

ta sig förbi sjukdomen och ta tillbaka sitt liv, Vikten av partner, familj och omgivning, samt 

Att kunna hantera sin sjukdom. 
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Fysiskt välbefinnande 

 

Fysiska biverkningar 

 

Flertalet studier visade att många kvinnor upplevde att deras dagliga liv påverkades i samband 

med att fysiska biverkningar uppstod (Bayram, Durna & Akin, 2014; Cebeci, Yangin & 

Tekeli, 2011; Ee, Smits, Honkoop, Slaets & Hagedoorn, 2019; Grimsbø, Finset & Ruland, 

2011; Lai, Ching & Wong, 2017; Rosedale & Fu, 2010; Sherman, Rosedale & Haber, 2012). 

Bayram et al. (2014) har i deras tvärsnittsstudie (N=105) beskrivit den upplevda livskvaliteten 

bland kvinnor med bröstcancer. Vidare beskrevs det att det fysiska välbefinnandet påverkades 

negativt främst i form av biverkningar från kirurgi och cytostatika-, hormon- eller 

strålningsbehandling (ibid.). Sherman et al. (2012) beskrev i sin kvalitativa intervjustudie 

(N=15) att kvinnorna upplevde smärta och minskad energi. En minskad upplevd energi och en 

ökad upplevd smärta var vanligt förekommande även bland deltagande kvinnor (N=21) i 

intervjustudien av Ee et al. (2019). Håravfall var en påfrestande biverkning från behandling 

som deltagande kvinnor (N=8) kunde erfara i en intervjustudie av Cebeci et al. (2011). Lai et 

al. (2017) har i deras intervjustudie (N=10) redogjort att kvinnornas aptit sänktes och att de 

upplevde förändrade smakupplevelser. Illamående var en biverkning som också var vanligt 

förekommande i en kvalitativ studie (N=60) utförd av Grimsbø et al. (2011). Rosedale och Fu 

(2010) redogjorde i sin kvalitativa studie (N=13) att påverkan på extremiteter kunde 

förekomma i form av neuropati i händer och fötter och att benen kändes tunga. Andra studier 

visade också att koncentrationssvårigheter och minnesförluster var andra vanliga biverkningar 

till följd av cytostatikabehandlingen (Bayram et al., 2014; Grimsbø et al., 2011; Rosedale & 

Fu, 2010; Sherman et al., 2012). I studien utförd av Rosedale och Fu (2010) diskuterades det 

känslor av att biverkningarna aldrig skulle försvinna och de kunde även kvarstå flera år efter 

avslutad behandling. 

 

Studierna visade att biverkningarna påverkades kvinnornas förmåga att ta hand om sig själva, 

oftast i form av att de inte kunde äta själva, behövde hjälp med att klä på och av sig och hjälp 

med toalettbesök (Cebeci et al., 2011; Lai et al., 2017). Studierna beskrev också att kvinnorna 

kunde uppleva att de blivit beroende av sin omgivning (ibid). Andra studier beskrev också att 

kvinnorna kunde uppleva en minskad mängd energi och att kunde vara svårt att få tillbaka den 

energi de en gång haft, vilket kunde ge upphov till ilska och besvikelse bland kvinnorna 

(Grimsbø et al., 2011; Lai et al., 2017; Rosedale & Fu, 2010; Sherman et al., 2012).  
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Sexuella- och menopausala förändringar 

 

Sexuella- och menopausala förändringar påverkade kvinnornas sexuella liv (Cruickshank & 

Hume, 2013; Rosedale & Fu, 2010). Park och Yoon Gyeong (2013) har i deras 

tvärsnittsstudie (N=200) kommit fram till att de vanligaste biverkningar som kvinnorna med 

bröstcancer upplevde under behandlingen var av menopausal karaktär. Studien visade att 73,5 

% av deltagarna upplevde menopausala biverkningar och att 62 % upplevde någon form av 

sexuell dysfunktion. I den sexuella funktionen ingick förmågan till lust, upphetsning, 

lubrikation, orgasm, tillfredsställelse och upplevd smärta vid samlag (ibid.). Cruickshank och 

Hume (2013) belyste i deras kvalitativa intervjustudie (N=14) att yngre kvinnor mer frekvent 

upplevde en förlorad femininitet vid förlust av ett/båda bröst/brösten. Kvinnor upplevde oro 

över att i framtiden inte kunna bli gravida, samt att de ofta upplevde problem under samlag 

(Bayram et al., 2014; Cebeci et al., 2011). 

 

En av de inkluderade studierna beskrev att chock kunde upplevas efter att ett bröst hade 

opererats bort, vilket kunde förekomma en lång tid efter operationen (Ee et al., 2019). 

Rosedale och Fu (2010) beskrev i deras studie att kvinnorna upplevde att de inte förstod vad 

de hade förlorat och vilken betydelse det hade för det sexuella livet, förrän efter 

bröstoperationen. Om bröstvårtan opererades bort kunde det försämra förmågan att bli 

sexuellt upphetsad. Den vaginala torrheten ökade och förmågan till upphetsning och njutning 

minskade ytterligare (ibid.). I samband med sexuella biverkningar, kunde en minskad sexlust 

erfaras och stark oro upplevdes över att den sexuella lusten aldrig skulle återvända (Park & 

Yoon Gyeong, 2013; Rosedale & Fu, 2010). Vanliga biverkningar bland kvinnor med 

bröstcancer som genomgick behandling var symtom på tidig menopaus, som vallningar, 

nattliga svettningar och humörsvängningar (Cruickshank & Hume, 2013; Sherman et al., 

2012). Kvinnorna upplevde även att deras samliv med partnern fick konsekvenser av de 

upplevda biverkningarna (Cruickshank & Hume, 2013; Grimsbø et al., 2011; Sherman et al., 

2012). I studien utförd av Rosedale och Fu (2010) uttryckte kvinnorna en stor önskan av att 

deras partner upplevde dem som sexuellt attraktiva även efter en bröstoperation. 

Livskvaliteten påverkades negativt då en period med sexuella biverkningar ansågs vara svår 

att ta sig igenom (Cruickshank & Hume, 2013; Grimsbø et al., 2011; Sherman et al., 2012). 

Cebeci et al. (2011) beskrev i deras studie att förlusten av bröst gav upphov till skam och 

sorg, där kvinnorna försökte dölja förlusten av ett/båda bröst/brösten och det påverkade 

livskvaliteten negativt.  
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Psykiskt välbefinnande 

 

Rädsla och oro 

 

Kvinnorna upplevde oro och rädsla gällande sjukdomen, behandlingen och framtiden (Cebeci 

et al., 2011; Lai et al., 2017; Rosedale & Fu, 2010). En studie av Park och Yoon Gyeong 

(2013) visade att 55 % av deltagarna drabbades av någon form av depression under 

cancerbehandlingen. Vid diagnosbesked försökte många kvinnor förtränga sanningen och 

ville inte tro att de hade drabbats av cancer (Cebeci et al., 2011; Lai et al., 2017). Kvinnorna 

frågade sig själva varför just de hade drabbats och vad de hade gjort för att förtjäna det (ibid.). 

Morse et al. (2014) har i deras intervjustudie (N=37) belyst att tiden mellan diagnosställning 

och påbörjad behandling var fylld av väntan, vilket kunde ge upphov till oro och osäkerhet 

om hur kommande biverkningar skulle hanteras (Morse et al., 2014). 

 

I studien genomförd av Rosedale och Fu (2010) kom de fram till att biverkningar som kunde 

upplevas efter avslutad behandling skapade ett ökat lidande. Fysiska förändringar, som 

exempelvis nyuppkommen smärta i bröstet och varje liten förändring i kroppen kunde skapa 

orostankar om att cancern var tillbaka eller hade spridit sig (Grimsbø et al., 2011; Lai et al., 

2017; Rosedale & Fu, 2010). Många av de drabbade kvinnorna hade en strävan efter att återgå 

till sitt normala liv (Grimsbø et al., 2011; Morse et al., 2014). Bröstcancern var för många 

kvinnor det första mötet med döden, vilket kunde skapa känslor av att de skulle förlora sin 

roll i familj och andra sociala sammanhang (Bayram et al., 2014; Grimsbø et al., 2011; Lai et 

al., 2017; Morse et al., 2014; Rosedale & Fu, 2010). Rosedale och Fu (2010) belyste att 

kvinnorna oroade sig för att de aldrig skulle återfå sitt tidigare jag. Kvinnorna ställde även 

existentiella frågor om hur sjukdomen skulle påverka livet och deras framtid (Bayram et al., 

2014; Grimsbø et al., 2011; Lai et al., 2017; Morse et al., 2014; Rosedale & Fu, 2010). 

Sherman et al. (2012) beskriver att oro upplevdes även över att systrar eller döttrar skulle ha 

liknande hereditet för att drabbas av samma sjukdom. 

 

 

Transformation 

 

Sherman et al. (2012) redogjorde att en transformation innebar att ta sig förbi sjukdomen och 

ta tillbaka sitt liv. Sjukdomen påverkade kvinnorna fysiskt, emotionellt och socialt (ibid.). 
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Resan innebar att kvinnorna försökte ta kontroll över det de kunde kontrollera (Rosedale & 

Fu, 2010; Sherman et al., 2012). Kvarstående biverkningar efter avslutad behandling 

upplevdes svåra att hantera, eftersom stödet från sjukvården ofta upphörde när kvinnorna blev 

friskförklarade (Cruickshank & Hume, 2013; Grimsbø et al., 2011; Rosedale & Fu, 2010). 

Kvinnorna må ha varit friskförklarade, men kroppen kändes inte frisk, därför sökte kvinnorna 

bekräftelse för de biverkningar de fortsatt upplevde (ibid.). Sjukdomsprocessen kunde för 

många kvinnor innebära att de inte vågade lita på kroppen längre, då de kände sig svikna av 

den (Lai et al., 2017; Morse et al., 2014; Rosedale & Fu, 2010). Sjukdomsprocessen innebar 

för kvinnorna också ett förändrat utseende, en förändrad självbild och en förlorad identitet. 

Det kunde vara svårt för de drabbade kvinnorna att komma tillbaka till livet som varit innan 

och det fanns ständig oro över hur sjukdomen skulle förändra kroppen (ibid.). 

 

Diagnosställningen var en vändpunkt för kvinnorna och de behövde acceptera att 

bröstcancern nu var en del av deras liv (Morse et al., 2014; Rosedale & Fu, 2010; Sherman et 

al., 2012). Kvinnorna behövde lära sig att leva med sjukdomen och bygga upp ett nytt liv efter 

bröstcancern (ibid.). Inställningen till livet och synen på hälsa förändrades, eftersom värdet av 

hälsa inte hade förståtts förrän det förlorades (Cebeci et al., 2011; Sherman et al., 2012). 

Enligt Cebeci et al. (2011) innebar processen att ta sig förbi bilden av sjukdom och känna att 

cancern inte blev slutet på livet.  

 

 

Socialt välbefinnande 

 

Behov av stöd  

 

I en kvalitativ intervjustudie utförd av Drageset, Lindstrøm, Giske och Underlid (2012) 

beskrevs vikten av kvinnorna (N=21) fick stöd från partnern, familjen och omgivningen. En 

annan studie visade att bröstcancern gav upphov till en upplevelse som även berörde den 

drabbades familj, vänner, andra närstående och sjukvårdspersonal (Sherman et al., 2012). 

Flera studier beskrev hur stöd behövdes ur olika sammanhang och att det kunde ges av den 

drabbades familj, sjukvårdspersonal eller via olika internetforum, där kvinnor med 

bröstcancer delade med sig av sina upplevelser till varandra (Cebeci et al., 2011; Cruickshank 

& Hume, 2013; Drageset et al., 2012; Ee et al., 2019; Lai et al., 2017; Morse et al., 2014; 

Sherman et al., 2012). Enligt Rosedale och Fu (2010) gav den drabbades partner ett stort 
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känslomässigt stöd. Ee et al. (2019) beskrev att en annan form av stöd innebar praktisk hjälp, 

exempelvis genom att sjukhuset ordnade transporter. Drageset et al. (2012) belyste att det 

fanns kvinnor som kände ett stort behov av att klara sig själva och att de även kunde uppleva 

det som svårt att acceptera hjälp från andra människor. Att be om hjälp kunde också upplevas 

som att belasta omgivningen (Cruickshank & Hume, 2013). Det kunde exempelvis kännas bra 

att prata med en person som inte var känslomässigt engagerad och det var därför 

betydelsefullt för kvinnorna att känna att de kunde kontakta en sådan person vid behov 

(Drageset et al., 2012). Hjälp som kvinnorna fick från närstående kunde däremot upplevas 

överväldigande och överbeskyddande ibland. Behovet av en balans mellan närhet och distans 

från kvinnornas sociala umgänge fanns (ibid.).  

 

 

Behov av information och god vårdrelation 

 

I studien av Cruickshank och Hume (2013) beskrevs det att behovet av information och en 

god vårdrelation ökade efter att patienterna hade fått sin cancerdiagnos. Drageset et al. (2012) 

och Grimsbø et al. (2011) beskrev att information, kunskap, råd och vägledning från vården 

var viktigt för patienterna, oavsett bakgrund eller ålder. Tryggheten ökade bland kvinnorna 

när de fick tillräckligt med information, eftersom de upplevde att de fick mer kontroll över 

vardagen (ibid.). Informationen kunde innefatta information om sjukdomen, 

behandlingsmöjligheter, behandlingseffekter och information om stödgrupper eller liknande 

(Ee et al., 2019).  

 

Bristfällig information kunde resultera i att dessa kvinnors upplevda ohälsa förvärrades och 

att tilliten till vården minskade (Lai et al., 2017; Rosedale & Fu, 2010). Många kvinnliga 

bröstcancerpatienter upplevde informationen som bristfällig och svårförståelig gällande de 

sexuella biverkningar som kunde uppstå under och efter avslutad behandling (Cruickshank & 

Hume, 2013; Sherman et al., 2012). Cruickshank och Hume (2013) belyste att sexuella- och 

menopausala biverkningar kunde uppkomma snabbt och ansågs vara svåra att hantera, vilket 

gav upphov till stress och en försämrad upplevd livskvalitet. Det var svårt för kvinnorna att 

fråga om problem gällande den sexuella hälsan, vilket ökade den upplevda ångesten (ibid.). 

För att minska ångesten, var det avgörande för patienterna att deras upplevda biverkningar 

togs på allvar (Cruickshank & Hume, 2013; Grimsbø et al., 2011). Bekräftelse om att 
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biverkningar och symtom var förväntade och inte var relaterade till återfall upplevdes som 

lugnande (ibid.). 

 

För att kunna prata om intima ämnen, som menopausala- och sexuella förändringar, var en 

god relation mellan patienten och sjuksköterskan önskvärt (Cruickshank & Hume, 2013). 

Drageset et al. (2012) beskrev att det var viktigt för patienterna att bli bemötta med respekt, 

empati, kärlek och att bli bekräftade. När en trygg relation skapades, kunde patienten enklare 

ställa frågor som annars upplevdes svåra att ta upp (Cruickshank & Hume, 2013). 

 

 

 

Diskussion 

 

 

Diskussion av vald metod 

 

Studien är genomförd som en litteraturstudie. Det huvudsakliga syftet med en litteraturstudie 

är att integrera forskningsresultat för att sedan sammanfatta kunskaper och ge en fördjupning 

inom valt ämnesområde (Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2018). Litteraturstudiens syfte var 

att belysa kvinnors upplevelser och behov av stöd när de drabbats av bröstcancer. Valet av 

metoden litteraturstudie kan i detta fall ge en fördjupad förståelse för det valda syftet. I valet 

av databaser ska syftet beaktas, då det styr vilken litteratur som ska ingå i litteraturstudien 

(Kristensson, 2014). De databaser som användes var PubMed och CINAHL, däremot finns 

det andra databaser som kan användas vid insamling av litteratur. PubMed och CINAHL 

ansågs dock vara relevanta för att hitta litteratur som berörde det valda syftet. Kristensson 

(2014) förklarar att målet med sökorden är att de ska vara så sensitiva och specifika som 

möjligt. Flera strukturerade sökningar med olika kombinationer av sökord gjordes för att öka 

sensitiviteten och specificiteten. Kristensson (2014) förtydligar att sökningen då blir 

känsligare och relevanta studier kan inkluderas, samtidigt som övriga studier kan exkluderas. 

Den slutgiltiga sökningen ansågs vara relevant för det valda syftet. Polit och Beck (2018) 

beskriver att beslut om avgränsningar måste göras vid sökning, exempelvis att lästa studier 

skall vara skrivna på ett visst språk, eller att de är skrivna inom en viss tidsperiod. I den 

befintliga sökningen avgränsades litteraturen till de artiklar som var skrivna de senaste tio 
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åren, för att inkludera aktuella studier. Studier bedömda som utförda med hög kvalitet 

efterfrågades för att öka föreliggande studies trovärdighet. Ett annat kriterium var att studier 

skulle vara skrivna på engelska. Eftersom engelska inte var författarnas modersmål, kan 

eventuella svagheter finnas vid tolkning av nyanser i språket, vilket kan påverka tolkningen 

av det framtagna resultatet.  

 

I den befintliga sökningen sattes inga begränsningar gällande var i världen studierna skulle ha 

genomförts, vilket gav ett globalt perspektiv samtidigt som det kan påverka litteraturstudiens 

trovärdighet. Då deltagarna i de inkluderade studierna genomgått liknande behandlingar 

ansågs urvalet representera kvinnor med liknande erfarenheter. De inkluderade studierna 

ansågs därför vara relevanta, oavsett var i världen de genomfördes. De inkluderade studierna 

utfördes i Storbritannien, Norge, Nederländerna, Turkiet, Kina, Sydkorea, USA och Kanada. 

 

Det kan vara begränsande att inkludera studier av både kvalitativ och kvantitativ ansats 

(Kristensson, 2014). Polit och Beck (2018) förklarar att inkludering av både kvalitativa och 

kvantitativa studier kan resultera i svårigheter vid utförandet av en integrerad analys, eftersom 

studierna har olika ansatser. I föreliggande litteraturstudie användes nio vetenskapliga studier 

med kvalitativ ansats och två av kvantitativ ansats. Eftersom syftet var att beskriva kvinnors 

upplevelser, var det relevant att majoriteten av artiklarna som inkluderats var av kvalitativ 

ansats. Vid studier med kvalitativ ansats är det människans upplevelse av ett tillstånd som 

ligger i fokus och forskarens mål är att få en djupare förståelse för något (Kristensson, 2014; 

Willman, Bahtesevani, Nilsson & Sandström, 2016). Studierna med kvalitativ ansats har i 

denna litteraturstudie bidragit med en djupare förståelse för de upplevelser som kvinnor med 

bröstcancer kan ha. Vid studier med kvantitativ ansats brukar förekomster, likheter, 

skillnader, orsaker, samband eller effekter av ett eller flera fenomen undersökas på ett 

objektivt sätt, där målet är att resultaten ska vara generaliserbara (Kristensson, 2014; Willman 

et al., 2016). Den kvantitativa forskningen har i denna litteraturstudie bidragit med resultat om 

förekomsten av olika upplevelser i samband med att kvinnor har drabbats av bröstcancer. De 

kvantitativa forskningsresultat som inkluderats i litteraturstudien har därmed inte ersatt 

kvalitativa forskningsresultat, utan de har på ett objektivt sätt konstaterat att subjektiva 

upplevelser är vanligt förekommande inom urvalsgruppen. 

 

Litteratur valdes ut genom att relevanta artiklar kvalitetsgranskades. För att en god och 

strukturerad granskning skall göras, bör granskningsmallar användas (Kristensson, 2014). 
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Den granskning som utfördes i den befintliga litteraturstudien skedde med hjälp av en 

granskningsmall från SBU och en från JBI. För att artiklarna skulle inkluderas i 

litteraturstudien bestämdes en gräns där svaret “ja” skulle ha uppnåtts på minst 70 % av 

frågorna i formulären. En kvalitet på 70 % ansågs som en tillfredsställande gräns för att 

inkludera studier av hög kvalitet i den föreliggande litteraturstudien. För att öka tilliten till 

kvalitetsgranskningen, granskades artiklarna enskilt, för att sedan granskas gemensamt. Totalt 

inkluderades elva artiklar i litteraturstudien, vilket ansågs vara tillfredsställande vid 

sammanställning av resultatet. Efter granskning lästes och analyserades litteraturen först 

enskilt och sedan gemensamt, där kategorier identifierades för att representera det framtagna 

resultatet, vilket antas öka studiens trovärdighet.  

 

 

Diskussion av framtaget resultat 

 

Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelser och behov av stöd när de 

drabbats av bröstcancer. Fokus låg inte på att beskriva vilka biverkningar som orsakades av 

en specifik behandling, utan på kvinnornas subjektiva upplevelser av sjukdomsförloppet. I 

analysen framkom följande kategorier, Fysiska biverkningar, Sexuella- och menopausala 

biverkningar, Rädsla och oro, Transformation, Behov av stöd, Behov av information och god 

vårdrelation. I resultatet har kvinnans subjektiva upplevelser av sitt liv beskrivits i 

förhållande till fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. I resultatdiskussionen diskuteras 

kategorierna utifrån begreppen lidande och hanterbarhet.  

 

Att bli sjuk eller uppleva ohälsa berör patientens hela livssituation (Eriksson, 2014). 

Tolkningen av det framtagna resultatet var att kvinnorna som drabbats av bröstcancer 

upplevde ett stort inre lidande. Kvinnorna tydliggjorde att fysiska förändringar, som håravfall 

eller smärta, påverkade dem negativt. Fysiska biverkningar var dock enklare att hantera, 

eftersom kvinnorna fått tillräckligt med information om dem. Informationen om sexuella- och 

menopausala biverkningar upplevdes däremot vara bristfällig, vilket kan ses som en orsak till 

varför kvinnorna upplevde sexuella- och menopausala biverkningar som mer svårhanterliga. 

En annan litteraturöversikt visade också att cancerbehandlingen påverkade kvinnorna psykiskt 

och att den sexuella funktionen var betydande för den upplevda livskvaliteten (Muliira et al., 

2016). I föreliggande litteraturstudie framkom det att kvinnorna upplevde skam över att 

operera bort ett bröst. Kvinnorna upplevde att de inte hade förstått vad de hade förlorat och 
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hur det påverkade samlivet till partnern, förrän efter operationen och det kom som en chock. 

Enligt Muliira et al. (2016) och Pierrisnard et al. (2018) kan den förändrade självbilden 

upplevas påfrestande för kvinnan, främst eftersom många kvinnor kopplar sin femininitet och 

sexualitet till sina bröst. Muliira et al. (2016) beskrev i deras litteraturstudie att samtal om 

sexuella- och menopausala förändringar upplevdes svåra att prata om både för drabbade 

afrikanska kvinnor och för sjukvårdspersonal, eftersom det ansågs för intimt att prata om. 

Olsson, Berglund, Larsson och Athlin (2012) redogjorde för att sjuksköterskor inte kände sig 

bekväma med att diskutera intima problem med sina patienter förutom när det togs upp av 

patienterna själva som ett problem. Ansvaret att ta upp intima samtalsämnen ansågs därför 

ligga på patienten (ibid.). I en annan litteraturstudie gjord av Chang, Chang och Chiu (2019) 

diskuterades det dock att sjukvårdspersonalen bör ha ett större ansvar för att öppna upp intima 

samtalsämnen.  Resultatet i föreliggande studie visade att sexuella- och menopausala 

förändringar var svåra att prata om, både för drabbade kvinnor och för sjukvårdspersonal. Det 

är därför av stor vikt att sexuella- och menopausala förändringar lyfts upp vid samtal, för att 

kunna hjälpa drabbade kvinnor att hantera den nya livssituationen enklare. Enligt Eriksson 

(2014) är relationen mellan patienten och personalen en grund i vårdandet, för att skapa en 

trygg vårdsituation och därmed lindra lidandet. Det är i en trygg relation som patienten får 

möjlighet att uttrycka sina behov och problem. En välfungerande vårdrelation leder därför till 

en bättre fungerande vårdprocess (ibid.). En tolkning av det framtagna resultatet var att om 

relationen mellan den sjuka kvinnan och personalen var god, var det även enklare att prata om 

intima ämnen och kvinnans välbefinnande kunde därmed öka. 

 

En period med menopausala- och sexuella förändringar kan upplevas svår att ta sig igenom 

och det påverkar även partnerns välbefinnande negativt (Socialstyrelsen, 2014). En tolkning 

av det framtagna resultatet var också att en period med menopausala- och sexuella 

förändringar påverkade samlivet med partnern. Eriksson (1994) beskriver att ett lidande kan 

skapas när en människa inte kan uppfylla sina önskningar. I föreliggande litteraturstudie hade 

kvinnorna en stor önskan om att få tillbaka de sexuella funktionerna. Samtidigt fanns ständig 

oro över att det sexuella samlivet aldrig skulle återvända till det som det tidigare varit, vilket 

skapade ett lidande för kvinnorna.  

 

Eriksson (2014) förtydligar att en sjukdom och behandling medför ett sjukdomslidande. Den 

sjuka människan kan uppleva ett stort livslidande när framtiden är oviss och om det finns ett 

hot att dö (Eriksson, 1994). Att inte orka lika mycket som tidigare skapade en stor frustration 
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hos kvinnorna (Grimsbø et al., 2011; Lai et al., 2017; Rosedale & Fu, 2010; Sherman et al., 

2012). Resultatet visade att många kvinnor upplevde oro för framtiden, vilka biverkningar 

som skulle bli bestående, samt om cancern skulle återkomma. Oro var vanligt förekommande 

och gav upphov till lidande. Eriksson (1994) redogör att en sjukdom påverkar hela 

människans livssituation och skapar ett lidande, då det som tidigare upplevdes vara en 

självklar del av livet inte längre är det. I en studie genomförd av Ahadzadeh och Sharif (2018) 

framfördes det att den upplevda livskvaliteten försämrades om patienten inte förstod vilka 

förändringar som kunde komma med sjukdomen, vilket även studien av Kim et al. (2018) 

bekräftar. Socialstyrelsen (2014) förtydligar att behovet av stöd ökar när en patient inte 

förstått innebörden av sjukdomsförloppet. Ahadzadeh och Sharif (2018) belyser att 

sjuksköterskan kan ge information, hjälpa patienten att anpassa sig till nya förändringar och 

ge det stöd patienten behöver för att ta sig igenom svåra upplevelser, vilket även Pierrisnard et 

al. (2018) förtydligar. En tolkning var att tillräckligt med information om sjukdomen och en 

förståelse för sjukdomsprocessens innebörd kunde därmed minska oron hos kvinnorna. 

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskan spelar en stor roll vid givandet av information till 

kvinnorna, vilket bidrog till en ökad trygghet (Drageset et al., 2012; Grimsbø et al., 2011). Att 

minska lidande är ett av sjuksköterskans ansvarsområden (Svensk sjuksköterskeförening, 

2012). En kontaktsjuksköterska kan ge patienten psykosocialt stöd och råd under 

sjukdomsförloppet (Socialstyrelsen, 2015). Patienten kan då få svar på frågor och funderingar, 

vilket i sin tur kan öka den upplevda livskvaliteten (ibid.). Muliira et al. (2016) belyser att 

sjuksköterskor behöver uppmärksamma aktuella och kvarstående biverkningar, som sexuella 

dysfunktioner och en förändrad kroppsbild, vilket överlevande kvinnor kan uppleva. Förutom 

stöd från sjuksköterskan, upplevde kvinnorna att stöd från familjen eller från personer med 

liknande erfarenheter var avgörande för en god psykisk återhämtning. Enligt WHO (2019b) 

påverkas livskvaliteten av en persons sociala relationer. Även studien av Lindberg et al. 

(2015) förtydligar att stöd från familj och vänner förbättrar den upplevda livskvaliteten 

långsiktigt bland kvinnor med bröstcancer. Samtidigt som kvinnorna blev beroende av stöd, 

ville de känna sig självständiga och inte vara en börda för andra människor. Enligt Eriksson 

(1994) kan skamkänslor och lidande uppstå när självständigheten förloras.  

 

Sjukdomsförloppet kunde utifrån resultatet tolkas som en transformation. Eriksson (2014) 

påstår att lidandet är en kamp som måste övervinnas. Om en lidande människa ger upp, 

upphör lidandet. Om lidandet förnekas, förnekas också en del av livet (ibid.). I enlighet med 
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Erikssons teori, pekar resultatet på att kvinnorna måste acceptera sin sjukdom för att komma 

vidare i livet och inte fastna i dåtiden. Kvinnorna beskrev situationen som en resa att ta sig 

igenom sjukdomen och att ta tillbaka sitt liv, på sådant sätt kom de förbi lidandet (Sherman et 

al., 2012). Resultatet visade att de flesta kvinnorna hade en stark vilja att ta sig igenom resan 

och omforma sitt liv. Kvinnorna förändrade sin syn på hälsa och var tacksamma för de nya 

erfarenheter de fått, eftersom det gjorde dem starkare. En studie av Lindberg et al. (2015) 

visade också att deltagande kvinnor upplevde att sjukdomsperioden bidrog med någonting 

gott i slutändan. De lärde sig att prioritera bättre, gjorde mer medvetna val för dem själva och 

levde mer i nuet (ibid.). En transformation var nödvändig för att komma förbi lidandet, inte 

känna oro och för att kunna se positivt på framtiden. 

 

 

Slutsats och kliniska implikationer 

 

Resultatet i litteraturstudien visade att livskvaliteten försämrades och gav upphov till lidande 

både bland drabbade kvinnor och närstående. Det fysiska, psykiska och sociala 

välbefinnandet som delar av livskvaliteten samspelar med varandra hela tiden. I resultatet 

framkom det oväntat många upplevelser gällande det psykosexuella och psykosociala 

välbefinnandet. Det som kvinnorna upplevde mest påfrestande var sexuella förändringar, 

menopausala symtom och oro om ett eventuellt återfall.  Behovet av stöd från sjuksköterskor, 

familj och närstående var stort, dels för att minska lidandet, men även för att lättare kunna 

hantera sjukdomen.  

 

Det som kvinnorna önskade från sjuksköterskor var empati, förståelse och information. 

Sjuksköterskor behöver förstå att en kvinna som drabbats av cancer kommer att genomgå en 

transformation som inte går att undvika. Transformationen påverkar de fysiska, psykiska och 

sociala aspekterna av livskvaliteten, därför bör sjuksköterskan kontinuerligt ge stöd. Utifrån 

resultatet går det att påstå att den största bristen i omvårdnaden berörde stödet vid sexuella 

förändringar och det psykiska välbefinnandet i förhållande till dessa förändringar. Att som 

sjuksköterska veta vad kvinnor känner och tänker är avgörande för att förbättra den upplevda 

livskvaliteten som en helhet. Denna litteraturstudie kan bidra med kunskap om vad en kvinna 

kan uppleva vid bröstcancer. Kunskapen kan sedan underlätta för sjuksköterskor att prata och 

informera patienter om att många drabbade kvinnor i liknande situationer kan uppleva 

liknande känslor. Vidare forskning med fokus på hur kvinnor upplever sin livskvalitet efter 
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avslutad behandling behövs också. Bara för att kvinnorna blir friskförklarade och inte längre 

upplever fysiska biverkningar, betyder det inte att livskvaliteten är återställd. Att drabbas av 

bröstcancer är en kris som tar tid att bearbeta och stöd behövs även när kvinnan inte längre är 

en patient.  

 

 

Författarnas arbetsfördelning 

 

Sammanställningen av litteraturstudien har genomgående utförts gemensamt. Arbetsbördan 

har därmed varit jämn. 
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