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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. Kirurgiskt avlägsnande av 

bröst, bröstrekonstruktion med implantat och kemoterapi är några av dem behandlingsformer som 

kvinnan kan få genomgå. Kvinnor upplever ett känslomässigt band till sina bröst och detta kan ge 

emotionell påfrestning i samband med kirurgiskt avlägsnande av bröstet till följd av bröstcancern.  

Syfte: Syftet var att beskriva vilka faktorer som kan påverka det psykiska välbefinnandet hos kvinnor 

med bröstcancer och beskriva vilken roll vårdpersonalen har i vårdandet vid bröstcancer.  

Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes med 11 vetenskapliga artiklar med kvalitativ data och 

analyserades med en innehållsanalys. 

Resultat: Innehållsanalysen resulterade i tre huvudteman och nio subteman. Första temat var: 

Kommunikation, en del av välbefinnandet, andra temat: Det upplevda psykiska måendet och tredje 

temat: fysiska faktorers påverkan på kvinnan. Information var grundläggande för att kvinnan skulle 

kunna lita på vårdpersonalen och fysisk aktivitet upplevdes som hjälpsamt under sjukdomen.                                                                                                                                                                    

Slutsats: Slutsatsen visar att faktorer som kan påverka det psykiska välbefinnandet hos kvinnor med 

bröstcancer är bristen på information, kunskap om sjukdomen och stöd från vårdpersonal. Författarna 

anser att det behövs mer forskning kring ämnet psykisk ohälsa relaterat till bröstcancer hos kvinnor, i 

form av tydligare riktlinjer, protokoll och vidare studier ur ett patientperspektiv. 

  

Nyckelord; Bröstcancer, faktorer, kvinnor, psykiskt välbefinnande, vårdpersonal  



ABSTRACT 

 

Background: Breast cancer is the most common cancer disease among women. Surgical 

removal of breast, breast reconstruction with implants and chemotherapy are some of the 

treatments the woman can undergo. Women have an emotional bond to their breasts that can 

cause emotional stress in correlation to breast cancer.  

Aim: The aim was to describe the factors which can affect the mental well-being of women 

with breast cancer and describe the role of the health care personnel´s care in breast cancer. 

Method: A general literature study was conducted with 11 scientific articles with qualitative 

data, and analyzed with a content analysis. 

Result: The content analysis resulted in three main themes and nine sub-themes. The first 

theme was: Communication, a part of well-being, the second theme: The perceived mental 

feeling and the third theme: The effect of physical factors on the woman. Information was 

essential for the woman to be able to rely on the health care workers and physical activity was 

experienced as helpful during the illness. 

Conclusion: The conclusion shows that factors that can affect the mental well-being of 

women with breast cancer are the lack of information, knowledge of the disease and support 

from health care personnel. The authors believe that more research is needed on the topic of 

mental illness related to breast cancer in women, in the form of clearer guidelines, protocols 

and further studies from a patient perspective. 
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INTRODUKTION                                                                                                                                              

Engagemanget för psykiskt välbefinnande hos kvinnor med bröstcancer väcktes efter en 

verksamhetsförlagd utbildning med placering på kvinnokliniken. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen hade författarna av föreliggande studie regelbundna samtal 

med de kvinnor som drabbats av bröstcancer. Det fanns ett tydligt behov av både psykiskt och 

emotionellt stöd under pågående och avslutad behandling. Det som författarna till 

föreliggande studie uppfattade var bland annat otillräckligt med information och 

omvårdnadsåtgärder utformat för att motverka psykiska ohälsa samt otillräckligt med stöd och 

förstående om bröstcancer och psykisk ohälsa från sjuksköterskan. Utifrån egna erfarenheter 

anser författarna till föreliggande studie att det är viktigt att studera kvinnor med bröstcancer 

och deras erfarenheter av psykiskt välbefinnande kopplat till sjukdomen för att få en förståelse 

om vad kvinnor med bröstcancer är i behov av. Likväl för att få en förståelse för vad som 

krävs av sjuksköterskan för att kunna ge omvårdnad utifrån ett psykiskt och emotionellt 

perspektiv för att tillgodose kvinnans personliga önskemål och utgångspunkt. 
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BAKGRUND 

Bröstcancer som sjukdom 

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor (Akbari, Dortaj, Ranjgar & 

Akbari, 2019; Bray et al., 2018) och den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor i världen (Bray 

et al., 2018). Bröstcancer är också ett växande problem för den globala hälsan (Akbari et al., 

2019). I världen år 2018 hade 11,6 procent kvinnor bröstcancer. Några av de länderna som har 

högst förekomst av bröstcancer är Nederländerna, Frankrike, Italien, Finland, Danmark och 

Sverige. Där incidenten för bröstcancer är som högst i Australien/Nya Zeeland och 

mortaliteten är som högst i Fiji (Bray et al., 2018). Risken för att drabbas av bröstcancer stiger 

med en ökad ålder. Andra riskfaktorer är rökning, alkohol, förstföderska över 30 år och 

genetisk ärftlighet. Amning är däremot en gynnande faktor som minskar risken för 

bröstcancer. Mammografi är den första undersökning som används för att diagnostisera 

bröstcancer. De vanligaste symtomen som kvinnan själv känner är en knöl i bröstet, ökad 

svullnad, en förstoring eller en missfärgning av bröstet (Andegiorgish, Kidane, & Gebrezgi, 

2018). Mastektomi (kirurgisk avlägsnande av ett bröst) är en av de behandlingsformerna som 

används vid bröstcancerbehandling (de Melo Freire et al., 2017), även bröstrekonstruktion 

med implantat och kemoterapi, är två vanliga behandlingsformer vid bröstcancer (Novak, 

Besic, Dzodic, Gazic & Vogrin, 2018). Bröstcancer hos kvinnor beskrivs som ett stadie av att 

vara sjuk och frisk samtidigt, en period kan sjukdomen vara mer uttalad med symtom som 

smärta medan en annan period kan vara symtomfri. Det bidrar med en svårighet att acceptera 

hur bröstcancern ter sig (Drageset, Lindstrøm, Giske & Underlid, 2011). 

Betydelsen av bröst hos kvinnor 

Bröst hos kvinnor upplevs som mer än bara en kroppsdel. Det finns ett känslomässigt band 

mellan kvinnan och hennes bröst. Detta har stor inverkan på hennes upplevda känslor rörande 

moderskap, sexualitet och kvinnlighet (de Melo Freire et al., 2017). Vid alla förändringar av 

hennes bröst finns det en risk för ökad känslomässig påfrestning. Detta kan komma att visa 

sig genom avsaknad kvinnlighet som leder till påverkan på den sexuella hälsan som är en 

bidragande faktor för god livskvalitet gentemot kvinnan och hennes partner (de Melo Freire et 

al., 2017). Förändringar gällande den sexuella hälsan beror främst på sjukdomens påverkan 

mot kvinnans kropp och integritet samt det psykologiska och emotionella stadiet. De 

medicinska behandlingar som ges påverkar direkt det kvinnliga könsorganet och de kvinnliga 

hormonerna (Boquiren et al., 2016). 

Fysisk påverkan av bröstcancerbehandling                                                  

Behandlingen av bröstcancer orsakar flera fysiska förändringar hos kvinnan som ett resultat 

av biverkningarna. Det är inte ovanligt att kvinnan får en eller flera olika biverkningar 

samtidigt som kan vara beroende eller oberoende av varandra och som kan debutera både 

under och efter behandlingsperioden, exempelvis som smärta efter bröstkirurgi (Álvarez-

Salvago et al., 2018). Att drabbas av håravfall under sin kemoterapibehandling är något som 

de flesta är medvetna om, dock upplevs detta som en jobbig del av sjukdomsförloppet och är 

det som främst påminner kvinnan om sin cancer. Att kvinnan därav har möjlighet att få peruk 
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eller bära någon form av huvudbonad ses som positivt. Att håret inte är det enda som faller av 

är en påfrestning hos kvinnan då ögonbrynshår och ögonfransar ses som en del av hennes 

kvinnlighet och struktur av ansiktet. Kvinnan får också svårare att kommunicera genom 

ansiktsuttryck. De kosmetiska förändringarna var svårare att tillfredsställa rent estetiskt 

menade kvinnan. Några använde sig av ögonbrynspenna och lösögonfransar men det önskade 

resultatet kunde inte uppnås och därför valde andra kvinnor att tatuera in sina ögonbryn då de 

inte fick tillbaka sin hårtillväxt (Smith et al., 2018). 

Det är inte ovanligt att kemoterapin orsakar mukosit (inflammation i munhålan) och 

medicinen bidrar även till en metallisk smak i munhålan som avspeglar sig på allt matintag 

och detta är en bidragande faktor till dålig aptit under behandlingsperioden. Kemoterapin ökar 

även nausea (illamående) och vomitus (kräkning), magtarmkanalens flora kan påverkas och 

ge förstoppning och diarréer som följd. Torra läppar är också en vanlig biverkning, likaså att 

naglarna kan bli ömtåliga och sköra samt missfärgning av nageln exempelvis vit eller svart 

färg (Ferrari et al., 2018). Sexuell dysfunktion (påverkan på den befintliga förmågan att utöva 

sexuella aktiviteter) relaterat till sexuell hälsa kan bli en biverkning av genomförd 

bröstcancerbehandling och detta är ett problem som påverkar ca 25 procent av alla kvinnor 

med bröstcancer. Utfallet kan variera beroende på vilken grupp av kvinnor med bröstcancer 

som undersöks. Exempelvis spelar åldersgrupp in, vilken typ av behandling kvinnan 

genomgår och den sexuella dysfunktionens debut (Boquiren et al., 2016). Sexuell ohälsa hos 

kvinnor med bröstcancer förknippas främst med en rädsla för infertilitet, att förlora sin 

sexuella drift och en försämrad mental hälsa. Det går att se sexualitet som en del av individens 

identitet och detta kopplas ihop med personens könstillhörighet i form av sexuellt umgänge, 

intimitet, kärlek och reproduktion. Dessa faktorer påverkar kvinnan i vad som får henne att 

känna sig kvinnlig (Boquiren et al., 2016). 

Det psykiska välbefinnandet                                                                                                                                                            

Definitionen av psykisk ohälsa är de aspekter som påverkar en människas välbefinnande 

negativt exempelvis via nedstämdhet, oro eller sömnbesvär. Begreppet psykisk ohälsa ingår 

även i psykiska sjukdomar som till exempelvis depression och ångest (Socialstyrelsen, 2019). 

Att drabbas av bröstcancer bidrar till en ökad medvetenhet kring döden och flertalet kvinnor 

upplever känslor kopplade till döden under sin bröstcancerdiagnos och behandling. Att 

uppleva sjukdomstiden som en stressig och kaotisk tid är vanligt hos en del kvinnor med 

bröstcancer (Drageset et al., 2011). Flertalet kvinnor är i behov av psykisk support som ofta 

grundar sig i att kvinnan önskar en utökad förståelse och vetskap kring sin sjukdom (Schmid-

Büchi, Halfens, Müller, Dassen & van den Borne, 2013). Att prata om sitt psykiska mående 

kan ibland upplevas som besvärligt och obekvämt och därför väljer flera kvinnor att avstå från 

att söka hjälp. Detta resulterar till ett onödigt lidande hos kvinnan (Milanti, Metsälä & 

Hannula, 2015). Sjuksköterskans kunskap om psykisk ohälsa ger henne förmågan att möta 

kvinnorna med bröstcancer och deras upplevda behov där olika insatser behövs sättas in. 

Exempelvis stödjande uppmärksamhet och samtal kring psykisk ohälsa. Sjuksköterskans 

insatser kan ge positiva utgångspunkter i form av sänkta nivåer av psykologiska besvär hos 

kvinnor med bröstcancer (Milanti, Metsälä & Hannula, 2015). 
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Sjuksköterskans kunskap om bröstcancer 

Allmän kunskap om bröstcancer och de screeningverktyg som finns samt hur en undersökning 

av ett bröst går till vet de flesta sjuksköterskor. Däremot är det ett fåtal som faktiskt utfört en 

klinisk screening i form av mammografi eller ultraljud (Andegiorgish et al., 2018; Tsu-Yin 

Wu, & Shu-Ling Chen, 2017). Arbetsplatsen för sjuksköterskan har inverkan på hennes 

rådande kunskapsbas och skall förse henne med ny information om riskfaktorer och symtom 

som är relevant för omvårdnad av bröstcancer (Andegiorgish et al., 2018). De sjuksköterskor 

som arbetar på en avdelning med inriktning bröstcancer har en bred kunskap om de 

biverkningar som kan uppstå från kemoterapin (cytostatikabehandling) och kan därför ge svar 

gällande biverkningar och egenvård. Den vanligaste frågan sjuksköterskan fick besvara 

handlande om håravfall, hur snabbt allt hår föll av, om det föll av samtidigt och vilka 

huvudbonader som fanns att ta till. Att ge ärliga svar upplevde inte sjuksköterskan som något 

stort problem. Däremot var det svårare att ge svar gällande intima biverkningar som vaginal 

torrhet då kunskapen var begränsad hos sjuksköterskan (Ferrari et al., 2018; Reese et al., 

2017). 

TEORETISKA PERSPEKTIV  

Lidande                                                                                                                  

”Lida” är ett verb som har likheter med substantivet ”lidande”. Det är en ”pina” att lida där 

människan tvingas ”utstå” och ”kämpa” för att övervinna det onda och slippa lida (Eriksson, 

1994). Lidandet utgör en kamp mellan det goda och det onda, mellan lust och lidandet. För 

det mesta sammankopplas lidandet med det onda på grund av att lidandet anses komma från 

något som ses som ont. Lidandet är också motsatsen till lust. Lust står för strävan och rörelsen 

mot något gott, som till slut övervinner lidandet. Det går att se på lidandet som en kamp där 

människan håller kvar i känslor av rädsla, oro eller känslan av ångest inför ett lidande. Ångest 

har ingen koppling till begreppet lidande men individen som lider har ofta ångest (Eriksson, 

1994). En känsla av ångest kan orsaka lidandet och det är en diffus känsla, det är inte ovanligt 

att personen som har ångest upplever hopplöshet som en bieffekt av att ångesten inte avtar. 

När personen väl bestämmer sig för att konfrontera sin ångest, ger hen ångesten en 

bestämning för att så småningom kunna övervinna det onda (Eriksson, 1994). Det går att 

beskriva lidandets kamp som en plåga där människan ofta kämpar emot känslan av upplevd 

förnedring och skam. Om personen inte fastnar i sitt lidande utan ständigt försöker gå framåt i 

lidandet finns det hopp mot att återfinna sin livsglädje. Lidandet kan även anta olika former 

beroende på individens aktuella livssituation och syn på livet och detta ligger till grunden för 

varje persons enskilda lidande och att lidandet inte ser densamma ut mellan olika personer 

(Eriksson, 1994). 

PROBLEMFORMULERING 

Bröstcancer är en vanlig diagnos hos kvinnor och idag är prognosen för överlevnad god, med 

ett ökande antal överlevande kvinnor ökar även upplevd psykisk ohälsa bland dem. De 
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behandlingar som kvinnan kan behöva genomgå är exempelvis kemoterapi och/eller 

mastektomi, dessa behandlingsformer kan tära på kvinnans fysiska, psykiska och emotionella 

välbefinnande. Att förlora ett eller bägge brösten ses som en stor förlust hos kvinnan och detta 

kan komma att påverka henne på ett känslomässigt plan kring känslor som rör moderskap, 

sexualitet och kvinnlighet. Bröstcancerbehandlingen orsakar flera olika fysiska förändringar 

hos kvinnan, dels som biverkningar. Det är inte ovanligt att kvinnan upplever en eller flera 

olika biverkningar samtidigt, dessa biverkningar kan debutera både under och efter avslutad 

behandling. Att drabbas av psykisk ohälsa som följd av sin sjukdom upplevs ofta som 

besvärligt och något som kvinnan har svårt att prata om och dessa faktorer kräver ofta ett 

utvecklat stöd från nära och kära samt sjukvårdspersonalen för att förbättra det psykiska 

välmående. Flera kvinnor drar sig för att söka hjälp gällande sin psykiska ohälsa och detta 

resulterar till ett onödigt lidande för kvinnan. Sjuksköterskans roll att identifiera riskfaktorer 

och hjälpa kvinnan att öka sitt välbefinnande via omvårdnadsinsatser väger tungt. Därav anser 

författarna till föreliggande studie att det är angeläget att skapa en uppfattning av vilka 

faktorer som kan påverka kvinnans psykiska och fysiska välmående och utifrån detta utforma 

relevanta omvårdnadsåtgärder för att minska risken för psykisk ohälsa. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva vilka faktorer som kan påverka det psykiska välbefinnandet hos 

kvinnor med bröstcancer och beskriva vilken roll vårdpersonalen har i vårdandet vid 

bröstcancer.  

METOD 

Design 

Den valda designen var en allmän litteraturstudie med kvalitativ ansats som har baserats på 11 

originalartiklar. En allmän litteraturstudie användes för att undersöka ett forskningsområde 

genom att granska och analysera evidensbaserade studier relaterade till forskningsområdet. En 

kvalitativ ansats användes med dess syfte att samla data från deltagarnas egna berättelser och 

därmed erhålla ett holistiskt helhetsperspektiv (Polit & Beck, 2017). Originalartiklar är 

primärkällor som består av förstahandsinformation, studier som författaren själv skrivit. 

Sekundärkällor var inte av intresse för studien eftersom andrahandskällor består av 

information från redan sammanställda primärkällor (Polit & Beck, 2017).  

Urval 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier användes för att specificera forskningsområdet och 

definiera forskningsdeltagare (Polit & Beck, 2017). Genomgående inklusionskriterier var 

kvinnor diagnostiserade med bröstcancer, kvinnors välbefinnande i samband med bröstcancer 

och kvinnor i alla åldrar med bröstcancer. Tidsavgränsning var mellan publiceringsår år 2011 

och februari 2020, artiklarna var i fulltext, skulle innehålla etiska aspekter och genomgått peer 

review. Peer review är ett kriterium som innebär att artiklarna har genomgått granskning och 
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fått respons av andra forskare (Polit & Beck, 2017). Artiklar med språket engelska söktes 

enbart och inga geografiska avgränsningar gjordes. Exklusionskriterier är kriterier som inte är 

önskvärda för att besvara studiens syfte (Polit & Beck, 2017). Exklusionskriterierna var 

studier med manliga patienter med bröstcancer och studier som inriktar sig på flera olika 

cancerformer.  

Datainsamling 

Artikelsökningar utfördes i databaserna CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied 

Litteratur) och PubMed. Båda databaserna har inriktningen omvårdnadsvetenskap (Polit & 

Beck, 2017). För att få fram relevanta sökord och användbara artiklar relaterat till studiens 

syfte utfördes en kombinerad testsökning i CINAHL och PubMed med årsspannet 2016-

februari 2020. Testsökningen resulterade i svårigheter att få fram relevanta sökträffar i en 

kombinerad sökning i CINAHL. En artikel blev användbar för resultatet som sedan också 

fanns med i den nya sökningen. För att öka sökrelevansen tog författarna hjälp av en 

bibliotekarie på Södertörns högskolebibliotek. Den slutliga sökningen fick årsspannet 2011-

februari 2020 både i CINAHL och PubMed. Sökorden som användes var “Experiences”, 

“Information”, “Communication”, “Mental health”, “Treatment” och huvudsökordet var 

“Breast cancer” (se tabell II). Booleska operatorn AND användes i olika kombinationer och 

citattecken i CINAHL för att specificera och avgränsa sökträffarna (Polit & Beck, 2017) (se 

tabell I). Sökningen resulterade i två sökningar i CINAHL och en i PubMed. Första sökträffen 

på CINAHL resulterade i 99 sökträffar, 25 abstract lästes och 15 artiklar lästes i fulltext. 

Andra sökträffen i CINAHL resulterade i 131 sökträffar, 50 abstract lästes och 30 artiklar 

lästes i fulltext. Tredje sökträffen i PubMed resulterade i 127 sökträffar, 40 abstract lästes och 

20 artiklar lästes i fulltext (se tabell I). Författarna läste först artiklarnas abstract var för sig för 

att sedan analysera innehållet relaterat till studiens syfte, första inläsningen resulterade i 15 

artiklar. Därefter användes en granskningsmall från Statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering som innehåller frågor som ansågs vara användbara för att granska de 

kvalitativa artiklarna i fulltext (SBU, 2014) (se bilaga I). De 15 utvalda artiklarna med fulltext 

delades jämnt upp mellan författarna för granskning och efter första granskningen skiftades 

artiklarna mellan författarna för att åter granska en andra omgång. Kvalitetsgranskningen 

resulterade i att fyra artiklar exkluderades då artiklarna hade fler svagheter än styrkor för att 

kunna inkluderas och författarna till föreliggande studie ansåg att kvaliteten skulle försvagas 

om dessa fyra artiklar skulle inkluderas. Efter kvalitetsgranskningen återstod 11 artiklar till 

litteraturstudien (se bilaga II, artikelmatris), fem stycken artiklar inkluderades från första 

sökträffen i CINAHL och tre stycken artiklar inkluderades från andra sökträffen i CINAHL 

samt att tre stycken artiklar inkluderades från tredje sökträffen i PubMed. En av dessa artiklar 

hade både kvalitativ och kvantitativ data (se bilaga II, artikelmatris) och författarna till 

föreliggande studie tog hänsyn till detta och använde och analyserade därav enbart den 

kvalitativa datan.  

Tabell I. Sökmatris                                                                                                                                                         

Parentes runt sökorden definierar kombinationssökningen. 
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Datum och 

databaser 

Avgränsningar Sökord Sökträffar Lästa 

abstract  

Lästa 

artiklar i 

fulltext  

Inkluderad

e artiklar 

5/2–2020 

CINHAL 

Peer review, 

2011-februari 

2020          

Fulltext, 

Abstract 

(“Breast cancer” 

AND 

Experiences 

AND 

communication 

AND 

information) 

99 25 15 5 

5/2–2020 

CINHAL 

Peer review, 

2011-februari 

2020              

Fulltext, 

Abstract 

(Breast cancer) 

AND               

(Mental health) 

131 50 30 3 

5/2–2020 

PubMed 

Peer review, 

2011-februari 

2020              

Fulltext, 

Abstract  

Human 

Breast cancer 

Treatment 

experiences 

 

127 40  20 3 

 

Dataanalys                                                                                                                                             

De 11 artiklarna har analyserats utifrån Pattons innehållsanalys (2015). En innehållsanalys 

betecknar en analys som används för att identifiera mönster och teman i de 11 artiklarna (Polit 

& Beck, 2017). Innehållsanalysen bidrog med en större förståelse för innehållets mening 

genom att analysera och markera det karakteristiska i artiklarna och sedan dela upp artiklarnas 

innehåll i teman, som blev till subteman (Patton, 2015). I tabell II visas exempel på hur 

dataanalysen har gått till. Innehållsanalysen bestod och genomfördes genom fyra steg, första 

steget bestod av att författarna hade printat ut de 11 artiklarna och delade upp artiklarna jämnt 

mellan sig för inläsning om relevanta teman och markerade det som besvarade den 

föreliggande studiens syfte med olika markeringspennor. Post-it lappar, markeringspennor 

och anteckningar är nödvändigt vid analys för att få ett helhetsperspektiv om relevanta teman 

för att kunna särskilja artiklarna samt se samband mellan dem (Patton, 2015). Post-it-lappar 

användes av författarna till föreliggande studie för att göra anteckningar om vilket tema som 

var mest uttalad för respektive artikel. Andra steget bestod av att författarna åter skiftade 

artiklar och gjorde om första steget utan att se vad respektive författare till föreliggande studie 

hade markerat och antecknat. Det är en fördel att läsa artiklarna självständigt om det är fler än 

en författare, då olika fynd och uppfattningar kan göras utifrån samma artikel (Patton, 2015). 

Tredje steget bestod av att författarna presenterade respektive fynd för varandra, därav 
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ordnades tre antal teman efter relevant innehåll relaterat till studiens syfte, vilka faktorer som 

kan orsaka psykisk ohälsa hos kvinnor med bröstcancer (se bilaga III). I steg fyra 

sammanställdes subteman till respektive tema (se tabell III). Subteman blev till utifrån att 

författarna till föreliggande studie använde sig av markeringspennor med tre olika färger. 

Dessa färger representerade varsitt tema och grön färg stod för kommunikation, en del av 

välbefinnandet, gult stod för det upplevda psykiska måendet och orange färg stod för fysiska 

faktorers påverkan på kvinnan. Utifrån dessa tre färger gjordes anteckningar kopplade till 

färgkoderna. Anteckningarnas innehåll bestod av det relevanta utifrån respektive tema och 

vilka faktorer som var gemensamma hos samtliga 11 artiklar. Då författarna plockat ut och 

sammanfattat de återkommande faktorer från anteckningarna av de 11 artiklar valdes samtliga 

subteman som går att se i resultatet (se tabell III). 

 

Tabell II: Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Tema Subtema 

Although during their stay in 

the hospital, some women 

enjoyed talking to other 

patients with breast cancer, 

they had little wish for 

actively contacting fellow 

patients. Only a few went to 

an organized activity for 

patients with breast cancer: 

swimming or a creative 

afternoon. During these 

activities, the subject came up 

only sparsely. Some women 

explicitly stated that they did 

not want to talk about their 

problems with a group of 

strangers and were therefore 

averse to this kind of support 

(van Ee et al., 2019).  

På sjukhusen fanns det 

tillgång till stödgrupper för 

de kvinnor som ville 

umgås med andra kvinnor i 

samma situation och 

stödgrupperna hade olika 

aktiviteter, exempelvis en 

kreativ eftermiddag eller 

simning. I vissa 

stödgrupper var det få 

kvinnor som dök upp och 

ibland valde kvinnorna att 

bortse från bröstcancern 

och diskutera annat (Van 

Ee et al, 2019). 

Umgås 

i grupp 

och 

tänka 

på 

annat 

Kommunikation

, en del av 

välbefinnandet 

Stödets 

betydelse 

Significance units were 

included in this category, 

which portray women's need 

for guidance and clarification 

of doubts, concerns, anxiety, 

fear of illness and treatment, 

the need for a more 

affectionate reception, and the 

importance of the companion's 

presence in this process. It 

also includes the perception of 

nurses who also point out that 

women with breast cancer are 

Ångest inför sin sjukdom 

och behandling var en 

upplevd känsla som krävde 

mer närhet från 

vårdpersonalen (Trescher 

et al., 2019). 

 

 

Ångest 

och 

känslor 

Det upplevda 

psykiska 

måendet 

 

 

Depression och 

ångest 
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frightened, fearful, anxious 

and with many doubts about 

what they can or can not do 

during the postoperative 

period (Trescher et al., 2019). 

 

Etiska aspekter 

Etiska aspekter har beaktats som ett grundläggande krav för att samtliga inkluderade artiklar 

till litteraturstudien skulle nyttjas (Polit & Beck, 2017). De vetenskapliga artiklarna har haft 

ett godkännande från en etisk kommitté där deltagarnas rättigheter presenterats och där ett 

samtycke från samtliga deltagare funnits. Dessa faktorer ökar även den forskningsetiska 

grunden (Polit & Beck, 2017). Artiklarna innehöll peer reviewed för att öka trovärdigheten 

och minska eventuell risk för vinkling. Författarna till föreliggande studie har under 

skrivandets gång ständigt haft en eftersträvan om att ta del av det väsentliga ur artiklarnas 

resultat och vara objektiva vid inläsning av vetenskapliga artiklar för att undvika egen 

tolkning. Genom både individuell och gemensam inläsning kunde tolkningarna jämföras och 

bidrog till att risken för egna värderingar och feltolkning av text minskade. Att bibehålla ett 

källkritiskt tankesätt genom hela studien gjordes för att läsaren obehindrat ska kunna förstå 

kontexten i arbetet (Polit & Beck, 2017). Samtliga vetenskapliga artiklar var skrivna på 

engelska vilket inte är författarna till föreliggande studies modersmål och för att inte utesluta 

viktig data användes ett digitalt lexikon för textöversättning till svenska. Översättningarna har 

gjorts utan personliga tolkningar, värderingar eller känslor (Polit & Beck, 2017). Författarna 

till föreliggande studie ansåg det som viktigt att inte förvränga forskningsprocessen eller 

plagiera befintlig data från litteraturstudien och på grund av detta får inte material som 

hämtats från andra forskare bearbetas utan angiven källa (Polit & Beck, 2017). 

RESULTATREDOVISNING 

Resultatet presenteras utifrån tre huvudteman med tre subteman vardera som bygger på 

studiens syfte (se tabell III). De nio subteman som författarna valt att använda utformades 

efter de tre förekommande huvudteman och grundar sig i deras relevanta och uttalande 

innehåll (se bilaga III). Det första temat “kommunikation, en del av välbefinnandet” 

presenteras med tillhörande subteman “informationens betydelse för kvinnan”, “patienten och 

vårdpersonalens kunskap om bröstcancer ” och “stödets betydelse”. Tema två “det upplevda 

psykiska mående” presenteras med subteman “depression och ångest”, “stress och rädsla” 

samt “emotionella besvär”. Tema tre “fysiska faktorers påverkan på kvinnan” presenteras med 

subteman “Fatigue’s (trötthet) inverkan på kvinnans välbefinnande” “illamående och 

kräkningars påverkan på kvinnans mående” samt “sexuella besvär”. 
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Tabell III: Resultatmatris  

Tema Subteman 

Kommunikation, en del av välbefinnandet  

  

● Informationens betydelse för kvinnan 

● Patienten och vårdpersonalens kunskap om 

bröstcancer   
● Stödets betydelse 

Det upplevda psykiska måendet  

 

● Depression och ångest 

● Stress och rädsla 

● Emotionella besvär 

Fysiska faktorers påverkan på kvinnan  

 

● Fatigue’s (trötthet) inverkan på kvinnans 

välbefinnande 

● Illamående och kräkningars påverkan på 

kvinnans mående 

● Sexuella besvär 

 

Kommunikationen, en del av välbefinnandet 

Att få väsentlig och tillfredsställande information kring sin sjukdom är grundläggande för att 

kvinnan ska känna sig trygg och kunna lita på vårdpersonalen. Vid flertalet tillfällen 

upplevdes informationen som för enkel och generell. Detta bidrog till att vissa kvinnor själva 

valde att söka upp information via internet för att bli tillfredsställda informationsmässigt. 

Bristfällig kunskap kring aktuella biverkningar var en faktor som rapporterades med jämna 

mellanrum. En del termer och behandlingsformer var svåra för kvinnan att förstå då 

vårdpersonalen gärna presenterar dessa på latin. Att förenkla språket kan leda till en högre 

uppnådd kunskapsbas för patienten hos hennes närstående. Med ett starkt stöd från anhöriga 

och vårdpersonal ökar kvinnans känslor av gemenskap och en kämpaglöd tänds inom henne. 

Att ha personer runt omkring sig som stödjer och frågar om kvinnans mående förbättrar 

hennes chanser till välmående.  

 

Informationens betydelse för kvinnan 

Majoriteten av kvinnorna hade flertalet frågor om sjukdomen, dem flesta tog ett eget ansvar 

att vidhålla ytterligare information (Abt Sacks et al., 2016; Vassbakk-Brovold, Antonsen, 

Berntsen, Kersten & Fegran, 2018), och detta gjordes exempelvis via internet. Annars gavs 

information om sjukdomen och behandlingen via kontakt med sjukhuset (Abt Sacks et al., 

2016; van Ee et al., 2019). Oftast kunde sjuksköterskan förklara behandlingens olika steg och 

kunde svara på frågor som uppkom under behandlingsperioden om eventuella symtom och 

om dessa ansågs vara normala (Abt Sacks et al., 2016; Aunan, Wallgren & Hansen, 2018). I 

ett tidigt skede av bröstcancern hade en del kvinnor svårt att bearbeta stora flöden av 

information kring sjukdomen (Aunan et al., 2018; Campbell-Enns, Woodgate, Chochinov, 

2017; Vassbakk-Brovold et al., 2018) och vissa kvinnor upplevde ett känslomässigt tillstånd 

som bidrog med en oförmåga att ställa frågor och följdfrågor om sjukdomen och 
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behandlingen (Campbell-Enns et al., 2017). För mycket information bidrog till en emotionell 

utmattning (Campbell-Enns et al., 2017; van Ee et al., 2019). En patient förklarade; 

I think he gave me the information I wanted to know, perhaps because he saw how nervous I 

was ... sometimes they have to go more slowly, there’s so much information that your head 

can’t think clearly. But they tell us what we should know. I felt well informed. (van Ee et al., 

2019, s. 6) 

                                                                                                                                                                        

En del kvinnor ansåg informationen relaterat till bröstcancern som bristfällig, medan andra 

var nöjda med den information som gavs (Aunan et al., 2018; van Ee et al., 2019). Ibland 

upplevde även kvinnorna att informationen som gavs av vårdpersonal (exempelvis 

sjuksköterskan) var för empatiska, och detta bidrog till att en del informationen undanhölls 

och blev därför inte personcentrerad (Campbell-Enns et al., 2017). Kvinnorna önskade mer 

individanpassad information (Aunan et al., 2018; Campbell-Enns et al., 2017; Wilhelmsson, 

Roos, Hagberg, Wengström, & Blomberg, 2017). Det var också viktigt att sjuksköterskan 

använde sig av ett neutralt språk i vården (Abt Sacks et al., 2016; Trescher et al., 2019). Den 

information som önskades vara mer utvecklad handlade främst om hur bröstcancern kunde 

påverka den psykiska ohälsan, men även information om uppföljning och biverkningar kring 

behandlingen och hur egenvård skulle utföras. Brist på information under diagnos och 

behandling bidrog med tvivel kring processen (Abt Sacks et al., 2016). 

Patienten och vårdpersonalens kunskap om bröstcancer                                                                               

Det fanns brist på kunskap om diagnos och behandling hos kvinnorna med bröstcancer (Abt et 

al., 2016; Krok-Schoen et al., 2019) och det bidrog till svårigheter att kommunicera och förstå 

symtomen vilket resulterade i ett nedsatt psykiskt välbefinnande (Krok-Schoen et al., 2019). 

Hos kvinnorna fanns även en önskan om att få bättre kunskap och förståelse kring vilka 

biverkningar som kunde uppstå till följd av behandlingen samt hur man botar cancer innan 

deras slutgiltiga val av behandling gjordes (Campbell et al., 2017). Att erhålla minimal 

kunskap kring kemoterapibehandling och dess biverkningar bidrog till osäkerhet hos kvinnan 

(Krok-Schoen et al., 2019). En kvinna upplevdes ha för bristfällig kunskap kring 

behandlingsformen mastektomi och uppfattade förtydligandet kring informationen från 

vårdpersonalen som bristfällig. När kvinnan sedan fick reda på vad mastektomi var förstod 

hon innebörden och det bidrog med en känsla av hemskhet (Abt Sacks et al., 2016). Det fanns 

önskemål om att utbildningsmaterial bör utformas och användas som en kunskapskälla inför 

operation. Exempelvis om operationens tillvägagångssätt, hur den postoperativa vården ser ut 

samt om det var något kvinnan behövde tänka på, i form av betydelsefull information som 

inte skulle glömmas bort (Trescher et al., 2019). Några kvinnor fick tips om regelbunden 

fysisk aktivitet under sjukdomsperioden från andra kvinnor med bröstcancer (Aunan et al, 

2018). En del kvinnor upplevde fysisk aktivitet som hjälpsamt under pågående 

cytostatikabehandling, att kroppen fungerade trots sjukdom och gav ett förbättrat humör 

(Drageset, Lindstrøm, Underlid, 2016; Wilhelmsson et al., 2017). Kvinnor med bröstcancer 

ansåg det som viktigt av vårdpersonalen att ge information rörande fysisk aktivitet (Abt Sacks 

et al., 2016; Wilhelmsson et al., 2017). En patient berättade: ”Someone said that is good and 

that it's not dangerous. I would like to see more specific and targeted information about 
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physical activity to combat the anxiety” (Wilhelmsson et al., 2017, s. 4). Rådgivande samtal 

om fysisk aktivitet till kvinnor med bröstcancer var något sjuksköterskan hade bristfällig 

kunskap om och i vilken utsträckning det skulle ske. Detta bidrog till ett dåligt självförtroende 

hos sjuksköterskan. En del sjuksköterskor letade därav kunskap om rådgivande samtal på 

egen hand, däremot stärktes inte sjuksköterskans förmåga att utföra samtal gällande fysisk 

aktivitet. Sjuksköterskan ansåg att det var av vikt att ge rådgivande samtal om fysisk aktivitet 

i ett tidigt skede av diagnosen (Sabiston, Fong, Faulkner, & Jones, 2018). 

Stödets betydelse                                                                                                                                              

Det var av betydelse för patienten att sjuksköterskans omvårdnadsarbete inkluderade stöd med 

terapeutiskt inslag, uppmärksamt lyssnande och patientutbildning (Trescher et al., 2019). 

Kvinnor med bröstcancer erhöll starkt stöd från sjukhuset, familjen (Drageset et al., 2016; 

Van Ee et al., 2019), från sina barn, vänner, grannar (Van Ee et al., 2019) och kollegor på 

jobbet (Drageset et al., 2016). En del kvinnor tog hjälp från kyrkan och kände där ett stöd från 

Gud, däremot var det ovanligt att kvinnans familjemedlemmar frågade om hennes mående. 

Sjuksköterskan var den som var tillgänglig för kvinnan och hade tid att förklara orosaspekter 

och psykosociala frågor (Van Ee et al., 2019). Sjuksköterskan var också den person som gav 

mest stöd på sjukhuset (Abt Sacks et al., 2016; Aunan et al, 2018; Krok-Schoen et al., 2019; 

Van Ee et a., 2019). Sjuksköterskan och övrig personal gav ett stöd som innebar att patienten 

inte skulle känna sig ensam under sjukdomsperioden och detta medförde trovärdighet, 

tillgivenhet och trygghet hos kvinnan. De hade även tid för att fokusera på kvinnan i sig så att 

hon inte förlorade sitt förstånd. Genom samtal blev kvinnan uppmuntrad under 

behandlingstiden (Abt Sacks et al., 2016). En kvinna med bröstcancer beskrev situationen;                                                  

The nurses were very affectionate. It’s so important to have someone talking to you, 

giving you peace of mind while you are surrounded by machines, someone who 

doesn’t give you injections like you were an apple instead of a patient. That kind- 

ness, that warmth many nurses show ... female patients like me need them, and they 

know it…(Abt Sacks et al., 2016, s. 6) 

På sjukhusen fanns det tillgång till stödgrupper för de kvinnor som ville umgås med andra 

kvinnor i samma situation och stödgrupperna hade olika aktiviteter, exempelvis en kreativ 

eftermiddag eller simning. I vissa stödgrupper var det få kvinnor som dök upp och ibland 

valde kvinnorna att bortse från bröstcancern och diskutera annat (Van Ee et al., 2019). Vissa 

kvinnor menade att de inte tyckte om att prata om sina problem med främlingar (Aunan et al., 

2018; Van Ee et al., 2019) medan en del kvinnor uppskattade stödgrupperna (Aunan et al., 

2018; Drageset et al., 2016) då de fick dela erfarenheter, samtala och slippa känna ensamhet 

rörande sin sjukdom. Kvinnan upplevde det som stort att få dela med sig och fokusera på 

framtiden än det förgångna och kunde uppmuntra andra kvinnor till att blicka framåt (Aunan 

et al., 2018). 

Det upplevda psykiska måendet                                                                                             

Flertalet kvinnor upplevde någon gång under sin behandling psykisk ohälsa i form av 

depression och ångest. Det var långt ifrån alla kvinnor som fick depressiva tankar utan flera 
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kvinnor upplevde en ångestladdad känsla inför behandling och framtid detta gjorde dem extra 

känslosamma. De kvinnor som valde att involvera fysiska aktivitet till sin vardag i samband 

med behandling fick en ökad återhämtning mellan behandlingstillfällen. Flera kvinnor 

upplevde även stress och rädsla inför sin behandling som överväldigande. Kvinnorna var 

rädda för att drabbas av flera jobbiga biverkningar som skulle komma att påverka deras 

vardagliga liv och förändra dem som person. Detta påverkade även kvinnan på ett emotionellt 

plan då kvinnan kände sig uppgiven på grund av den långa behandlingstiden.      

Depression och ångest                                                                                                

Depression var en biverkning som drabbade majoriteten av kvinnorna med bröstcancer och 

uppstod främst i samband med behandling (Drageset et al., 2016; Krok-Schoen et al., 2019). 

Depression kunde också kvarstå efter behandling av kemoterapi (Krok-Schoen et al., 2019). 

Sjukdomen bröstcancer bidrog till att en del kvinnor fick negativa tankar om livet, tankar om 

att de inte skulle leva till nästa år och dessa tankar bidrog till depression (Drageset et al., 

2016). De depressiva tankarna med brist på motivation gjorde så att kvinnan inte kunde 

glädjas åt att få behandling (Abt Sacks et al 2016; Drageset et al., 2016). En del kvinnor blev 

inte deprimerade utan upplevde istället ångestladdade känslor inför behandling och ångesten 

innebar känslomässiga reaktioner som tårar (Krok-Schoen et al., 2019). Ångest inför sin 

sjukdom och behandling var en upplevd känsla som krävde mer närhet från vårdpersonalen 

(Trescher et al., 2019). Några kvinnor som upplevde depression ville självständigt motarbeta 

sin psykiska ohälsa och tackade därför nej till att få läkemedel mot depression (Krok-Schoen 

et al., 2019). Ett fokus på fysisk aktivitet mellan behandlingstillfällen upplevdes som positivt 

av kvinnan (Drageset et al., 2016; Wilhelmsson et al., 2017). Fysisk aktivitet bidrog till bättre 

återhämtning mellan behandlingstillfällen, en ökad känsla av välbefinnande och ett förbättrat 

psykiskt tillstånd (Wilhelmsson et al., 2017). En del tog promenader för att rensa tankarna och 

för att komma ut ur huset och få frisk luft. Andra föredrog att träna då de upplevde att de fick 

använda sin kropp, även om det krävdes mer utav dem. Flera kvinnor såg även den fysiska 

aktiviteten som ett sätt att visa sina familjer att de återhämtade sig ordentligt (Drageset et al., 

2016; Wilhelmsson et al., 2017). En kvinna berättade känslorna kring fysisk aktivitet och 

familjen;  

Every day I took long walks in nature. That improved my mood. Of course, I've had days    

when I felt I had to lie on the couch, but just managing to get out of the front door felt good. I 

pushed myself a bit, because I knew I would feel good. I also wanted to show my family that I 

was getting better. (Drageset et., 2016, s. 4) 

                                                        

Stress och rädsla                                                                                                                                  

Tiden för diagnos och behandling av bröstcancer beskrevs av kvinnan som känslomässig med 

starka känslor av rädsla (Champbell-Enns et al., 2017; Krok-Schoen et al., 2019; Trescher et 

al., 2019). En del kvinnor var rädda för att deras bröstcancerdiagnos skulle ta en för stor del 

av deras liv och upplevde det som skrämmande (Campbell-Enns et al., 2017). Att behöva 

genomlida flertalet biverkningar under behandlingstiden som inte bara påverkade kvinnans 
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psykiska mående utan även hennes vardagliga liv var en överväldigande stressfaktor 

(Wilhelmsson et al., 2017). Majoriteten av kvinnorna upplevde en stark rädsla över att behöva 

avlägsna det ena eller bägge brösten. Kvinnorna upplevde även känslor relaterade till stress 

kring den postoperativ vården av de kirurgiska såren (Trescher et al., 2019; van Ee et al., 

2019). Sjuksköterskorna som arbetade sida vid sida med de kvinnor som drabbats av 

bröstcancer påtalade också kvinnornas starka känslor av rädsla för vad som får och inte får 

göras under den pre- och postoperativa perioden (Trescher et al., 2019). Några av kvinnorna 

tyckte det var hjälpsamt att prata om sin stress och få rådgivning om hur de kunde motverka 

stress (Vassbakk-Brovold et al., 2018). Flertalet av kvinnorna upplevde en stark rädsla för 

återfall och denna känsla var extra påtaglig vid rutinkontrollerna efter avslutad behandling. En 

kvinna förklarade sin rädsla;   

I think a lot about the future, especially when I have togo to check-ups once a year. I 

experienced this when I was here for a mammogram of the other breast and they found 

something. I have this constant fear: have they succeeded in removing my cancer? 

(Drageset et al., 2016, s. 3)  

 Flera av kvinnorna kände att de behövde ta avstånd från allt som rör cancer efter avslutad 

behandling då de enbart associerade denna tid med rädsla och negativitet (Drageset et al., 

2016). Medan ett annat antal kvinnor kände sig utlämnade och ensamma under 

återhämtningsfasen efter att den intensiva behandlingsfasen avslutats vilket ledde till en ökad 

stress och rädsla hos kvinnorna (Aunan et al., 2018). 

Emotionella besvär 

Det sågs som psykiskt och emotionellt påfrestande att drabbas av bröstcancer då behandling- 

och sjukdomsförloppet var långt (Trescher et al., 2019). Efter diagnos och behandling var det 

vanligt med tankar om döden (Abt Sacks et al., 2016; Drageset et al., 2016). En del kvinnor 

tyckte att sjukhusets korridorer gjorde dem emotionella och bidrog med en ökad 

sjukdomskänsla (Drageset et al., 2016). När vårdpersonalen gav känslomässiga synpunkter 

kring val av behandlingsform utifrån egna erfarenheter tog kvinnan enbart hänsyn till vad 

vårdpersonalen sa istället för att bilda sig en egen uppfattning av de olika behandlingsformer 

som erbjöds samt vilken som kunnat lämpa sig bäst för respektive kvinna (Abt Sacks et al., 

2016; Champbell-Enns et al., 2017). Sjukdomsförloppet gjorde kvinnan emotionell 

(Champbell-Enns et al., 2017; van Ee et al., 2019). Flera kvinnor ansåg det som viktigt att gå 

tillbaka till sina arbeten snabbt efter behandlingstillfällen för att kunna koppla bort cancern 

och känna sig normal. En kvinna uttryckte även att detta var ett sätt för henne att få kontroll 

över sin sjukdom och situation. Något hon själv var kapabel att bestämma över. Att arbeta 

eller utöva andra typer av hobbys var ett sätt att koppla bort och rensa sina tankar kring 

cancern och få ett emotionellt lugn för en stund (Drageset et al., 2016; Wilhelmsson et al., 

2017). Några kvinnor ville börja arbeta för att vara omgivna av kollegor trots att den psykiska 

förmågan inte var återställd (Drageset et al., 2016). En del kvinnor upplevde det som 

obekvämt att utöva fysisk aktivitet på offentliga träningsanläggningar på grund av deras 

förändrade utseende (Wilhelmsson et al., 2017). En deltagande kvinna berättade från sina 
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egna erfarenheter; “I would have liked to continue swimming but didn´t dare because of the 

wig. I wish I could have used the hospitals´s swimming hall where I could have swum with or 

without a bathing hat ” (Wilhelmsson et al., 2017, s. 5). Den rådande osäkerheten kring att 

klara sig själv efter avslutad behandling var både skrämmande och emotionellt påfrestande för 

några av kvinnorna. I möten med familj och vänner efter avslutad behandling upplevde flera 

kvinnor att närstående tog för givet att hon skulle få en snabb och normal återhämtning och 

detta var ett irritationsmoment bland en del kvinnor. Kvinnans anhöriga hade svårt att 

acceptera de dolda förändringar som bröstcancerbehandlingen kvarlämnat (Aunan et al., 

2018). 

Fysiska faktorers påverkan på kvinnan 

Fysiska faktorer relaterat till bröstcancer utgör en stor del av kvinnans vardag. Författarna till 

föreliggande studie ville med detta tema påvisa brister och fungerande aspekter runt ämnet. 

Den vanligaste biverkningen generellt hos cancersjuka patienter är illamående och kräkningar 

och detta är även den biverkning som kvinnor med bröstcancer främst rapporterar. Detta leder 

ofta till utmattning och energibrist då kvinna har svårt för att tillgodose näringsrik föda då 

inget går ner. Att leva med en konstant trötthet är påfrestande för kvinnorna och dem blir 

tvungna att prioritera sin vardag för att orka med. kommunikation är något som kvinnan inte 

talar öppet om. Att uppleva sexuell dysfunktion påverkar kvinnans psykiska välbefinnande 

negativt i relation till sig själv om hennes partner. Sjuksköterskorna har dessutom bristande 

kunskap kring området och har svårt att tala om och hjälpa kvinnan.   

                                                                                                                                                

Illamående och kräkningars påverkan på kvinnans mående                                                                                                                    

Kvinnorna betonade illamående och kräkningar som den jobbigaste biverkningen av 

kemoterapin som påverkade deras mående och detta kunde vårdpersonalen också intyga 

(Krok-Schoen et al., 2019). Flera kvinnor upplevde även brist på aptit och viktnedgång som 

en negativ sidoeffekt av illamående och kräkningar (Van Ee et al., 2019). Flertalet patienter 

berättade även att de upplevde konstant illamående (Krok-Schoen et al., 2019; Van Ee et al., 

2019; Vassbakk-Brovold et al., 2018), utan kräkningar (Krok-Schoen et al., 2019). Det fanns 

en önskan från kvinnorna att försöka äta hälsosammare under behandlingen (Aunan et al., 

2018; Vassbakk-Brovold et al., 2018). En kvinna berättade; ‘‘....I felt sick after the treatment 

(chemotherapy), so I couldn’t…. I just ate whatever I managed to eat, and I didn’t really 

consider whether or not it was healthy’’ (Vassbakk-Brovold et al., 2018, s. 4). En del kvinnor 

åt endast mat som var färskvara. Vissa patienter upplevde andra symtom till följd av 

illamående och kräkningar som diarréer. Även vårdpersonalen betonade att illamående och 

kräkningar var ett återkommande och kraftigt problem hos patienterna där många upplevde 

dessa symtom dagligen, ibland flera gånger per dag (Krok-Schoen et al., 2019). Flera av 

kvinnorna rapporterade inte allt för sällan om sina kraftiga besvär av illamående till sin 

ansvariga läkare som ofta ordinerade ett receptbelagt läkemedel mot det rådande illamåendet. 

Trots detta var det få kvinnor som tackade ja till ordinationen på grund av den redan välfyllda 

medicinlistan som ansågs vara tillräcklig vid bröstcancerbehandlingen (Krok-Schoen et al., 

2019). 
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Fatigue’s (trötthet) inverkan på kvinnans välbefinnande                                                                                                                   

Flertalet individer identifierade fatigue (trötthet) som en påtaglig biverkning både under och 

efter deras kemoterapibehandling (Krok-Schoen et al., 2019; Vassbakk-Brovald et al., 2018). 

Fatigue bidrog med att ett flertal kvinnor upplevde en stark känsla av utmattning som 

påverkade deras psykiska välbefinnande negativt. En patient uttryckte att tröttheten var det 

största problemet under behandlingstiden men även efter avslutad behandling. Dock upplevde 

majoriteten av kvinnorna att fatigue inte var ett problem som påverkade deras 

vardagsaktiviteter och de kunde fortfarande gå till sina jobb och fortsätta sitt dagliga liv. 

Klinikerna (läkarna) som deltog bekräftade att fatigue var en vanlig biverkning och symtom 

på kemoterapi. Kvinnorna uppmuntrades till att fortsätta med regelbunden fysisk aktivitet 

eller vardagliga sysslor för att undvika försämring av symtomet (Drageset et al., 2016; Krok-

Schoen et al., 2019). Det fanns en del kvinnor som uppgav en känsla av trötthet men de var 

tvungna att tränga bort symtomet på grund av arbete och/eller familj. Upplevelser om att inte 

känna sig normal till följd av den upplevda tröttheten var ett genomgående svar bland flera 

kvinnor (Trescher et al., 2019). Flertalet kvinnor upplevde att de var tvungna att planera sin 

tid noga på grund av trötthet och begränsad energi. Att få vara ensam och ha tystnad runt 

omkring sig var en faktor som uppskattades bland kvinnorna då de kände sig mer ömtåliga 

under den första fasen av behandlingen (Aunan et al., 2018). En deltagande kvinna beskrev 

sin situation relaterat till trötthet och arbete; 

  

I have a nice but challenging job in a kindergarten. I use all my energy to do the same 

job I did before breast cancer. This lack of energy makes me feel vulnerable. My 

colleagues do not understand. Nobody ask me how I am doing. (Aunan et al., 2018, s. 

5) 

Den påtagliga tröttheten och bristen på energi gjorde det svårt för kvinnorna att vara fysiskt 

aktiva och flertalet av kvinnorna var därför tvungna att minska sin fysiska aktivitet efter 

påbörjad behandling (van Ee et al., 2019; Vassbakk-Brovold et al., 2018). En minskad känsla 

av tillhörighet och minskad självbild tillsammans med förlusten av energi hindrade flera 

kvinnor från att delta i sociala aktiviteter och för kvinnorna var detta en förlust av sig själva 

samt att tappa en del av sin ork och energi (Vassbakk-Brovold et al., 2018). 

Sexuella besvär                                                                                                          

Bröstcancer påverkade både kvinnan och hennes partner i deras dagliga liv (Aunan et al., 

2018; van Ee et al., 2019), en ständig fråga som kvinnor med bröstcancer ställde sig var om 

hennes partner fortfarande var attraherad av henne (Canzona, Fisher & Ledford, 2019). Dessa 

tankar förklarades; “They suggested this stemmed from physical changes created by cancer 

treatments or the belief the cancer experience medicalized partners’ views of women’s 

bodies” (Canzona et al., 2019, s. 4). I och med kirurgisk behandling av bröstcancer kunde det 

innebära att ett bröst togs bort (Drageset et al., 2016; van Ee, 2019), vilket sågs som att en del 

av att kvinnligheten försvann (Drageset et al., 2016). Att kvinnorna ständigt ifrågasatt sin 

partners attraktion för henne påverkade den psykologiska hälsan genom en förändrad 
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kroppsbild och en negativ påverkan på hennes libido, smärta vid samlag, vilket resulterade i 

minskad/avsaknad sexuell aktivitet hos kvinnan (Canzona et al., 2019). Till följd av detta 

upplevde flera kvinnor en känsla av oro inför att partnern skulle känna sig avvisad eller känna 

missnöje kring den rådande sexuella relationen (Canzona et al., 2019; van Ee et al., 2019). 

Partnern till kvinnan rapporterade ofta att de var oroliga över hur hon tog de kroppsliga 

förändringar som blivit samt att kvinnan ofta försökte gömma sin kropp vid sexuella 

aktiviteter, som något hon skämdes över (Canzona et al., 2019). Både kvinnan och hennes 

partner rapporterade att det fanns en stark oroskänsla kring att den förändrade sexuella 

relationen skulle kunna hota deras framtid tillsammans. Det återkommande problemet 

fokuserade på kvinnans oförmåga till samlag på grund av smärta och detta blev ett hinder för 

andra former av intimitet. Exempelvis att kyssas, intim beröring och att hålla hand (Canzona 

et al., 2019). Flertalet kvinnor uttryckte en stark frustration kring de svar partnern gav vid 

direkta frågor om hennes utseende (Aunan et al., 2018; Canzona et al., 2019). Det kvinnan 

fick till svars var att hon fortfarande var vacker och såg bra ut. Kvinnan hade svårt att se dessa 

svar som sannhetsenliga och blev tveksamma gällande partners egentliga tankar. Dock vågade 

inte kvinnan uppmuntra partnern till att avslöja de riktiga tankarna då hon var rädd för svaren 

och påpekade att partnern inte talade sanning (Canzona et al., 2019). En kvinna uttryckte 

frustration över att hon både hade förlorat sitt ena bröst och sitt hår, kvinnan upplevde det som 

om hon hade förlorat en del av sig själv (Vassbakk-Brovold et al., 2018). Partnern 

rapporterade att hen ofta undanhöll sanningen från kvinnan då de var rädda för hur hon skulle 

reagera och hantera sanningen (Canzona et al., 2019). Några kvinnor hade funnit sig i att bara 

ha ett bröst och då hade partnern också accepterat det (Drageset et al., 2015). Kvinnan 

försökte samtala om den sexuella relationen med sin partner men hen tog detta som en 

personlig attack och ett antydande om att deras sexuella relation vars hens fel. Detta var en 

bidragande faktor till att kvinnorna till sist valde att avstå från att samtala om den sexuella 

hälsan och drog sig istället undan från den sexuella relationen som blivit till ett irriterat ämne 

(Canzona et al., 2019). Kvinnorna pratade istället om den sexuella funktionen med andra 

kvinnor som hade drabbats av bröstcancer (Aunan et al., 2018). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion                                                                                                                                    

En allmän litteraturstudie med kvalitativ ansats tillämpades för att få ett resultat baserat på 

erfarenheter och få ett beskrivande samt ett djupare innehåll över det befintliga 

kunskapsområdet. Kvantitativ data exkluderades för att författarna till föreliggande studie 

tyckte att det var svårtolkad data och svårt att applicera den kvantitativa datan till 

litteraturstudiens syfte. Kvantitativ data studerade enbart en smal aspekt av människors 

erfarenheter och presenterade inte orsaker till en specifik händelse (Polit och Beck, 2017), 

vilket författarna till föreliggande studie ansåg inte skulle bidra till att syftet besvarades. En 

artikel hade både kvantitativ och kvalitativ data (se bilaga II, artikelmatris), vilket författarna 

tog hänsyn till men författarna använde sig enbart av den kvalitativa datan för att behålla 

kontinuitet och tillförlitligheten genom föreliggande studie. En intervjustudie blev inte aktuell 
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eftersom författarna till föreliggande studie inte tyckte att det fanns tillräckligt med tid. Det 

skulle bli svårt att inhämta tillräckligt med information och material av hög kvalité. Intervjuer 

med personer kräver tid medan databaser som CINAHL och PubMed är tillgängliga dygnet 

runt (Polit och Beck, 2017). 

De styrkor som fanns med i den föreliggande litteraturstudien var att författarna till 

föreliggande studie använde sig av SBU:s granskningsmall som används vid granskning av 

kvalitativa artiklar (SBU, 2014). Mallen användes för att vidhålla en högre trovärdighet i 

studien. Detta gjordes genom att studera artiklarnas kvalitativa ansats och för att ta reda på om 

artiklarna var vetenskapligt skrivna och om kvaliteten samt relevansen överensstämde med 

studiens syfte. Vid kvalitetsgranskningen tog författarna hänsyn till om artiklarna var 

vetenskapliga originalartiklar, primärkällor som var peer-reviewed och erhöll ett etiskt 

godkännande för ytterligare trovärdighet (Polit & Beck, 2017). Ett etiskt godkännande av de 

vetenskapliga artiklarna värderades högt av författarna till föreliggande studie, eftersom alla 

11 artiklar innehöll information om kvinnor som drabbats av bröstcancer och deras 

välbefinnande.  

Författarna till föreliggande studie anade ett stort omfång av artiklar inom sökordet ”breast 

cancer” och planerade därför att ha ett smalt tidsspann mellan år 2016-februari 2020 för att 

begränsa antalet sökträffar. Trovärdigheten hos artiklarna ökar desto nyare/närmare i år dem 

är relaterat till nutid (Polit & Beck, 2017). Tidsspannet ändrades till år 2011– till februari 

2020 då författarna inte fick tillräckligt med artiklar som svarade på studiens syfte. 

Tidsspannet blev istället en tioårsperiod för att fortsätta ha tillgång till aktuell forskning och 

huvudsökordet kunde fortfarande vara ”breast cancer”. Vid artikelsökningen användes 

databaserna CINAHL och PubMed av författarna för att kunna få en bredare sökning och 

ökad pålitlighet. Pålitligheten stärktes genom användning av flera databaser i sökningen (Polit 

& Beck, 2017). När en artikel inte kunde öppnas via CINAHL användes istället PubMed och 

tvärtom. 

Pålitligheten stärktes genom att författarna till föreliggande studie använde sig av en 

innehållsanalys med teman och subteman. Detta gjordes genom individuell och gemensam 

inläsning för att finna relevanta teman som blev till subteman. En innehållsanalys bidrog med 

en fördjupad förståelse för innehållet och författarna till föreliggande studie kunde med hjälp 

av innehållsanalysen reflektera och dra slutsater av innehållet. Tillförlitligheten hos studien 

ökade då författarna aktivt diskuterat och haft kamratrespons med klasskamrater (Polit & 

Beck, 2017). 

Litteraturstudien innehöll både text och tabeller i form av en sökmatris, artikelmatris, 

temamatris och en resultatmatris. När tillvägagångssättet i en litteraturstudie redovisas i både 

text och tabellform ökar trovärdigheten. En tabell med exempel på analysprocessen ökade 

både trovärdigheten och transparensen ytterligare (Polit & Beck, 2017). 

Författarna till föreliggande studie valde att använda artiklar skrivna på engelska trots att 

svenska är författarnas modersmål. Studiens trovärdighet ökade genom att författarna läste 
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artiklarna var för sig för att inte bli påverkade av varandras tolkningar. Författarna gick sedan 

igenom artiklarna tillsammans för att stämma av och få en gemensam tolkning av artiklarna 

då dem var skrivna på engelska. Engelskspråkiga artiklar blev aktuellt för att få tillgång till ett 

bredare omfång av artiklar relaterat till studiens syfte. När artiklarna som granskades inte var 

skrivna på författarnas modersmål fanns risk för omedveten feltolkning av data vilket kunde 

komma att minska studiens trovärdighet (Polit & Beck, 2017). Författarna använde Tyda.se 

regelbundet som är ett digitalt svensk-engelskt lexikon vid textöversättning och webbläsaren 

synonymer.se för att minimera risken för feltolkning och öka trovärdigheten. 

Artiklarna som användes i föreliggande studie var utförda i Sverige och internationella länder. 

Det såg författarna till föreliggande studie som en styrka i studien då de erhåller ett globalt 

perspektiv gällande problemområdet psykiskt välbefinnande hos kvinnor med bröstcancer.  

Svagheterna med litteraturstudien var att inklusionskriterierna fokuserade enbart på kvinnor 

med bröstcancer och exkluderade män som drabbats av bröstcancer. Anledningen till att 

författarna till föreliggande studie valde att exkludera män med bröstcancer var på grund av 

att författarna hade tidigare kunskaper om att bröstcancer vanligtvis drabbar fler kvinnor än 

män. Om författarna istället hade valt att inkludera både män och kvinnor hade 

överförbarheten ökat, studien kunde då ha använts generellt inom ämnet bröstcancer och inte 

begränsats till en specifik grupp. 

8 av 11 artiklar studerade kemoterapi som behandlingsform och dess påverkan på kvinnans 

mående i relation till behandlingen. Denna faktor upplevde författarna till föreliggande studie 

som relevant då dem fick en större inblick i vilka biverkningar som är vanligast samt flertalet 

kvinnor rapporterar om dessa. De subteman som blev aktuella för resultatet går därför att 

koppla samman med studierna som fokuserar på kemoterapi som behandlingsform då 

författarna får en helhetssyn kring behandlingsform och orsak till kvinnans mående.  

Författarna till föreliggande studie hade trots två databaser och ändrat tidsspann svårt att hitta 

artiklar som besvarade studiens syfte. En eventuell felsökning kan förklara problematiken då 

författarna inte använt sig av MeSh-termer som till exempel “Breast neoplasm”, författarna 

valde istället att använda sökordet “Breast cancer”. Författarna tog hjälp av en bibliotekarie på 

Södertörns högskolebibliotek som berättade att sökningen gick att genomföra utan MeSh-

termer. Däremot bidrar Mesh-termer med ett bredare sökutbud inom det relevanta ämnet och 

går att använda i databaser som CINAHL och PubMed. Författarna använde sig även av 

fulltext vilket ses som en svaghet. Fulltext bidrog till ett bortfall av artiklar (Polit & Beck, 

2017).  
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Resultatdiskussion                                                                                              

Diskussionens upplägg följde tre teman “Kommunikationen blir lidande vid försämrad tillit”, 

“Psykisk ohälsa, en kamp mellan det goda och det onda” och “Går det fysiska måendet att 

förändra?”. Dessa teman har diskuterats för att kunna avgöra vilka faktorer som kan påverka 

det psykiska välbefinnandet hos kvinnor med bröstcancer och vilken roll vårdpersonalen har i 

vårdandet av bröstcancer. De tre temana är sammanflätade och varje tema är beroende utav 

den andra och tvärtom. I resultatet till föreliggande studie framkom det hur bröstcancer hos 

kvinnor påverkade det psykiska välbefinnandet negativt. Men även om hur det psykiska 

välbefinnandet går att förebygga / förbättra genom att fokusera på omvårdnad och på så sätt 

lindra lidandet.  

Kommunikationen blir lidande vid försämrad tillit                                                                          

Föreliggande studie påvisade att kommunikation med delgivning av information, kunskap och 

stöd ses som viktiga faktorer genom hela behandlingsförloppet för kvinnor med bröstcancer. 

Individanpassad information var önskvärt hos kvinnorna och information om hur bröstcancer 

kunde påverka det psykiska välbefinnandet. En del kvinnor uppskattade informationen de fick 

av vårdpersonalen medan andra tyckte att den var bristfällig och sökte gärna information på 

egen hand till exempel via internet. Kugbey, Meyer-Weitz och Oppong Asante (2019) 

förklarar att hälsolitteracitet beskriver en människas förmåga att samla och hitta information 

om sin hälsa och hur det avspeglar sig på individens livskvalitet. En bristande hälsolitteracitet 

kan påverka livskvaliteten generellt men också i form av depression och ångest. Påståendet 

styrks av Schmid-Büchi et al. (2013) som menar att tydlig information och stöd var uppskattat 

och nödvändigt hos kvinnor med bröstcancer. Kvinnorna med bröstcancer hade ett stort behov 

av både psykiskt och fysiskt stöd kring det dagliga livet i form av information och hjälp från 

sjukvården under deras bröstcancerbehandling. Drageset et al. (2011) bekräftar tidigare 

uttalanden men menar att det var brist på information om sjukdomsprocessen innan kvinnan 

fick en tid för operation. Det bidrog till att kvinnor med bröstcancer upplevde det som svårt 

att hantera situationen. Föreliggande studie påvisade att flertalet kvinnor önskade sig 

information om bröstcancer generellt men också information om hur bröstcancern kan sprida 

sig samt hur planen ser ut för start av behandling efter att bröstcancern diagnostiserats. 

Drageset et al. (2011) fortsätter att styrka detta med att flera kvinnor hade tankar kring sin 

bröstcancer och dessa sågs ofta som skrämmande. Men inte allt för sällan släppte kvinnans 

rädsla och ångest i samband med en bekräftad tid för operation då detta medförde ett lugn hos 

henne (Drageset et al., 2011). Att flera kvinnor önskade sig information skriftligt gällande 

operation och anestesi grundar sig i att kvinnorna tappra försök att behålla kontrollen över sin 

situation och detta är något som Krigel, Myers, Befort, Krebill & Klemp (2014); Drageset et 

al. (2011) bekräftar. Föreliggande studie påvisade att det var brist på information om egenvård 

gällande symtom och biverkningar av kemoterapin. En del kvinnor upplevde också att dem 

inte hade någon att prata med om sina biverkningar. Däremot menar Ferrari et al. (2018) att 

sjuksköterskan ofta har kunskap kring riktlinjer om hur hon bör bemöta kvinnor som skall 

påbörja sin kemoterapibehandling och hantering av situationen då det är vanligt med 

klagomål kring behandlingen och dess biverkningar. Andegiorgish et al. (2018) tillägger att 

sjuksköterskan hade en allmän kunskap om vad vilka faktorer som kan orsaka bröstcancer och 
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vilka de vanligaste symtomen var. Eriksson (1994) förklarar att lidande kan uppstå om 

patienten inte tas på allvar och en förutsättning för att minska lidande är en god vårdkultur där 

patienten får vara patient och känna sig välkommen samt respekterad. Föreliggande studie 

visade att stöd var viktigt för att kvinnorna med bröstcancer inte skulle känna sig ensamma 

under sjukdomsperioden. Kvinnorna kunde vända sig både till familj och ansvarig 

sjuksköterska för vidare stöd. Suwankhong & Liamputtong (2018) förklarar att stöd från 

familjemedlemmarna bidrog till att kvinnan fick ökad motivation till att fortsätta leva och 

kämpa mot sin bröstcancer. Schmid-Büchi et al. (2013) bekräftar tidigare uttalande genom att 

förklara att stöd från familjemedlemmar upplevdes som värdefullt då stödet fanns tillgängligt 

hela tiden under både bättre och sämre tider av behandlingen (Schmid-Büchi et al., 2013). 

Drageset et al. (2011) bekräftar och styrker påståendet då kvinnorna med bröstcancer 

upplevde stödet från familj och vänner som bäst. Däremot hade kvinnorna svårt att berätta att 

de drabbats av bröstcancer och upplevde det som svårt att ge vidare information om 

situationen till familj och vänner. Kvinnorna hade en allmän rädsla kring att informationen 

om bröstcancer skulle skrämma hennes familj och vänner. I föreliggande studie påvisades det 

att stödgrupper var något som också var uppskattat bland kvinnorna som drabbats av 

bröstcancer. Kvinnorna rapporterade upplevelsen som positiv då dem hade något gemensamt 

med andra kvinnor i liknande situationer och där dem fick möjlighet till att prata ut och delge 

sina egna erfarenheter av sjukdomen med andra personer än familjen. En stödgrupp innebar 

utbyte av information om exempelvis det negativa med sin behandlingsform, få stöttning vid 

behandling från annat håll samt att slippa känna sig ensamhet i sjukdomsförloppet. Detta 

uttalande bekräftas dessutom av Brandão, Tavares, Schulz, Matos (2019) som menar att 

stödgrupper fick fler kvinnor med bröstcancer att öppna upp sig och våga prata om sina 

känslor med andra kvinnor som drabbats av bröstcancer. Krigel et al. (2014) styrker 

påståendet och menar att kvinnor med bröstcancer hade en önskan om att hjälpa andra 

kvinnor med bröstcancer genom att ge tröst och förtroende om att dem inte är ensamma i sin 

sjukdom.  

Psykisk ohälsa en kamp mellan det goda och det onda                                                                                                            

Föreliggande studie påvisade att symtom och biverkningar till olika behandlingsformer ansågs 

vara bidragande faktorer till att psykisk ohälsa kan komma att utvecklas. Depression var en 

biverkning som majoriteten av kvinnorna drabbades av. Ångest och emotionella besvär 

ansågs också tillhöra vanliga biverkningar. Uttalandet styrks av Suwankhong & Liamputton 

(2018) som förklarar att flera kvinnor rapporterade att premenopausa (före klimakteriet) 

symtom i samband med bröstcancern bidrog till depressiva tankar och ökade känslor som 

ångest och irritabilitet. Wondimagegnehu, Abebe, Abraham & Teferra (2019) förklarar att 

ålder var en generell faktor som påverkade kvinnans utveckling av depression under 

bröstcancer. Det är vanligare att kvinnor i åldrarna 30 år och uppåt drabbades av depression 

gentemot kvinnor i åldrarna 20–29 år. Föreliggande studie påvisade att fysisk aktivitet kunde 

utföras för att motverka psykisk ohälsa och öka kvinnornas välbefinnande. Kvinnorna ansåg 

att den fysiska aktiviteten hade en positiv inverkan på deras välbefinnande och detta 

resulterade i att fler kvinnor var öppna för att lägga till fysisk aktivitet till sin vardag. Krigel et 

al. (2014) ville upplysa om att kvinnor som upplevde en oförmåga till att genomföra vissa 
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dagliga aktiviteter som följd av energibrist uppfattade situationen som besvärlig och detta 

ökade hennes depressiva symtom. Huang, Lai & Huang, (2019); Krigel et al. (2014) styrker 

uttalandet och menar att det fanns ett samband mellan utveckling av depression kopplat till 

ångest som kommer från oförmågan att utföra dagliga aktiviteter. Eriksson (1994) tillägger att 

ångest kan bidra till lidande och kan i sin tur orsaka känslor av hopplöshet om ångesten inte 

avtar. Krigel et al. (2014) förklarar vidare att inte kunna fortsätta jobba heltid eller att förlora 

sin tidigare roll i familjen var frustrerande för flera av kvinnorna. Suwankhong & 

Liamputtong (2018) styrker tidigare påståenden om att regelbunden motion främjar hälsan 

och att det var något som flertalet kvinnor uppmärksammat och valt att tillämpa. Det 

påståendet styrks av Álvarez-Salvago et al. (2018) som förklarar att regelbunden motion 

minskade nivåerna av stress och ångest hos flera kvinnor. Det var inte ovanligt att kvinnorna 

kände att dem behövde tid för att smälta sin nya diagnos och hur bröstcancern skulle komma 

att påverka hennes nya vardag. Drageset et al. (2011) styrker uttalandet då flera kvinnor 

upplevde att dem behövde tid för att bearbeta bröstcancerns sjukdoms - och 

behandlingsförlopp. Detta var dessutom något som genererade en stark känsla av ovisshet 

inför framtiden och hur livet skulle bli efter genomförd operation. Dessa tankar bidrog med 

känslor som osäkerhet och rädsla hos flertalet kvinnor. Krigel et al. (2014) styrker det 

uttalandet genom att kvinnorna upplevde rädsla för att själva utsätta sig för stress då de ansåg 

att stress kunde vara en bidragande faktor till att utveckla eller få återfall av cancer. Schmid-

Büchi et al. (2013) styrker också tidigare uttalande genom att utveckla med att rädslan för att 

bröstcancern skulle sprida sig eller komma tillbaka är stor likaså osäkerheten kring framtiden. 

Föreliggande studie påvisade att en del kvinnor uppfattade det som jobbigt att vistas på 

allmänna platser på grund av sitt förändrade utseende till följd av sin behandling och det 

fysiska biverkningar som blivit. Suwankhong & Liamputtong (2018) bekräftar och stärker 

uttalandet genom att berätta att förändringar av det fysiska utseendet efter kemoterapin 

medförde stigmatisering hos kvinnorna. Detta för att behandlingsformen medförde synliga 

förändringar hos kvinnan som gör att det blir lätt att se skillnad mellan friska och “sjuka” 

kvinnor. Dessa förändringar medförde en rädsla för att bli behandlad annorlunda till följd av 

bröstcancerdiagnosen och därav valde flera kvinnor att dölja sina synliga förändringar. Detta 

kan relateras till Erikssons (1994) teori om lidande där sjukdomslidande kan uppkomma i 

samband med sjukdom och behandling. Situationen med ohälsa och sjukdom påverkar 

människans liv och resulterar i ett livslidande. Föreliggande studie påvisade också att 

kvinnans familj och vänner hade förutfattade meningar och förväntningar kring hennes 

återhämtning och i vilken takt detta borde ha skett i. Suwankhong & Liamputtong (2018) 

förklarar att flertalet kvinnor försökte finna ett sätt att hantera sitt nuvarande välbefinnande 

och accepterade sin sjukdom för att återfå ett någorlunda normalt liv anpassat efter 

bröstcancerbehandlingen. Vilket även Eriksson (1994) påvisar med att lidandet kan utspela 

sig som en kamp och genom att kämpa emot känslor av lidande kan livsglädjen åter öka. 

Går det fysiska måendet att förändra?  

Föreliggande studie påvisade att fysiska besvär som illamående och kräkningar var en vanlig 

biverkning hos kvinnor med bröstcancer som genomgått kemoterapi som behandlingsform. 

Ferrari et al. (2018); Suwankhong & Liamputtong (2018) styrker det tidigare uttalandet och 
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menar att illamående och kräkningar var den vanligaste biverkningen som följd av 

kemoterapi. Detta medförde ofta viktnedgång, brist på aptit och svårigheter i att avnjuta 

måltider hos flera av kvinnorna som sedan kom att avspegla sig i ett nedsatt psykiskt 

välbefinnande. Ferrari et al. (2018) styrker det påståendet genom att förklara att flertalet 

kvinnor tappade aptiten helt och upplevde en saknad känsla av hunger. Även Suwankhong & 

Liamputtong (2018) bekräftar också påståendet och lägger till att dessa faktorer bidrog till att 

kvinnorna fick en synlig viktnedgång och förlust all sin energi. Ferrari et al. (2018) påvisar 

också att födointaget bör ske varannan till var tredje timme i små mängder för att bibehålla 

näringsintaget. Kvinnorna upplevde även besvär gällande smaklöshet på de livsmedel dem 

valde att äta. Majoriteten av dessa kvinnor kände även en stark metallsmak i munnen som 

förstörde matens konsistens och denna biverkning tycktes komma från de ordinerade 

läkemedlen mot cancern. Det var även flera kvinnor som uppvisade symtom på uttorkning på 

grund av att dem hade svårt att få i sig tillräckligt med vätska. Ferrari et al. (2018) fortsätter 

och menar att det fanns rekommendationer från sjuksköterskorna uppmanade kvinnorna till att 

dricka minst två till tre liter vätska per dygn i samband med kemoterapin för att på så sätt 

påskynda utdrivningen av läkemedlet från kroppen och minska dess biverkningar. Flera 

kvinnor rapporterade också att illamående och kräkningar påverkade deras sömn och vila 

negativt. Detta var något som den föreliggande studien också påvisade att fatigue (trötthet) 

var en negativ faktor som kom att påverka kvinnornas vardagliga liv och på grund av 

tröttheten var kvinnorna tvungna att planera och begränsa sina fysiska aktiviteter under 

dagarna för att orka med. Suwankhong & Liamputtong (2018) bevisar att fatigue (trötthet) var 

en vanlig biverkning till följd av kemoterapi som behandlingsform. Att ständigt behöva 

prioritera bland sina aktiviteter till följd av den konstanta tröttheten bidrog till att flertalet av 

kvinnorna kände sig onormala. Det fanns dock en liten andel kvinnor som inte fick några 

specifika biverkningar till följd av sin bröstcancerbehandling och kunde därför fortsätta leva 

normalt och jobba som innan hon blev sjuk. Suwankhong & Liamputton (2018) förklarar att 

flera kvinnor fick erfara trötthet som biverkning rätt snabbt efter första behandlingstillfället 

medan det tog något längre tid för andra kvinnor. Den upplevda trötthetens svårighetsgrad 

varierande beroende på kvinnans behandlingsform och intensitet. Flera kvinnor upplevde det 

som svårt att hinna återhämta sig mellan behandlingstillfällen innan det åter var dags för nästa 

kemoterapibehandling vilket åter resulterade i konstant trötthet. Mackereth, Bardy, Finnegan - 

John, Farrell & Klemp (2015) styrker uttalandet genom att förklara att flera kvinnor 

rapporterat att dem vaknade mer trötta än när dem gick och la sig. Föreliggande studie visade 

att trötthet begränsade kvinnorna både fysiskt och emotionellt då hon upplever svårigheter 

med att utföra vardagliga aktiviteter. Det resulterade i att kvinnorna ofta behövde minska sina 

fysiska aktiviteter efter att behandlingen satts in. Mackereth et al. (2015) styrker uttalandet 

genom att påvisa att flera kvinnor upplevde sig själva som aktiva innan behandlingen 

påbörjats men efter start av behandling rapporterade kvinnorna att dem blivit alldeles för 

trötta och nu var dem tvungna att begränsa sina sociala aktiviteter. Föreliggande studie 

påvisade rapporteringar från kvinnor som upplevt olika former av sexuella dysfunktioner både 

under och efter sin behandling av bröstcancer. Dessa besvär påverkade inte bara kvinnan själv 

utan också hennes partner och deras gemensamma sexuella förhållande. Krigel et al. (2014) 

styrker tidigare uttalanden och menar att kvinnan upplevde vaginal torrhet till följd av att 
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behandlingen inducerat klimakterium samt en minskning av kvinnans libido. Detta resulterade 

i att flera kvinnor rapporterade om brist på intimitet med sin partner exempelvis på grund av 

smärta vid samlag. Boquiren et al. (2016) styrker uttalandet genom att påvisa och återberätta 

detta genom att flera kvinnor rapporterade problem med vaginal torrhet och smärta i samband 

med samlag. I samband med bröstcancerbehandlingen hände det att mastektomi blev aktuellt 

för att öka kvinnans prognos för överlevnad och minska risken för spridning. När en kvinna 

behövde genomgå denna typ av behandling kunde det generera i känslor av avsaknad 

kvinnlighet hos kvinnan. Krigel et al. (2014) bekräftar och stärker tillsammans med Dragetes 

et al. (2011) att kvinnor generellt var rädda för att förlora ett bröst på grund av att hon var 

rädd för att en del av hennes kvinnlighet skulle försvinna med bröstet. Schmid-Büchi et al. 

(2013) styrker uttalandet ytterligare med fakta om att problem som relateras till kvinnors 

kroppsbild vanligtvis grundar sig i en förändring av hennes kroppsliga utseende. Föreliggande 

studie tog upp och påvisade att kvinnor med bröstcancer var oroliga över hur hennes partnern 

skulle reagera efter att hon genomfört en mastektomi och om partnerns bild av kvinnan skulle 

komma att påverkas. En försämrad sexuell hälsa kan komma att stanna kvar i flera år efter 

avslutad behandling. Boquiren et al. (2016) styrker delvis uttalandet men vill även lägga till 

att det är högst individuellt och drabbar olika kvinnor olika hårt och länge men att den 

försämrade sexuella hälsan inte bara påverkar kvinnans sexuella välbefinnande utan också 

hennes partners. Föreliggande studie visade också att det inte var ovanligt att kvinnorna 

upplevde det som svårt att ta upp och prata om den gemensamma sexuella hälsan med sin 

partner och på grund av det valde fler kvinnor att vända sig och ta hjälp ifrån stödgrupper för 

att ta hjälp av andra kvinnor i liknande situationer. Boquiren et al. (2016) fortsätter att berätta 

att det var inte bara partnern kvinnan hade svårt att prata med om sexuell dysfunktion utan 

flera kvinnor upplevde dessutom uteblivet stöd och omvårdnadsåtgärder från sjuksköterskans 

sida. Krigel et al. (2014) styrker uttalandet och menar att kvinnor med bröstcancer kände en 

stark frustration kring det bristande stödet och saknad av hjälp från sjuksköterskorna till följd 

av hennes försämrade sexuella hälsa. Boquiren et al. (2016) utvecklar uttalandet ytterligare 

och styrker det med att majoriteten av sjuksköterskorna hade för liten eller ingen utbildning 

alls kring bedömning och behandling av den omvårdnad som borde genomförts men uteblev 

hos de kvinnor som upplevt en försämrad sexuell hälsa till följd av sin bröstcancerbehandling. 

Eriksson (1994) berättar att vårdlidande kan uppstå om vården uteblir eller om ett lidande 

uppstår i vårdrelaterade sammanhang. Vårdlidande i form av utebliven vård kan uppkomma 

när vårdpersonalen inte ser patientens behov. Vårdpersonalen ska se och bedöma patientens 

behov men också vara öppen för patienten önskemål.  

SLUTSATS 

Författarna till föreliggande studie har kommit fram till är att det är viktigt med 

kommunikation och tydlig information från vårdpersonal då det finns brister i 

behandlingsprocessen som orsakar kunskapsluckor. Kvinnan är i stort behov av stöd under 

hela sjukdomsförloppet både från anhöriga och vårdpersonalen. Det ses som psykisk och 

emotionellt påfrestande att drabbas av bröstcancer då behandlings - och sjukdomsförloppet är 

långt. Efter bekräftad diagnos är det vanligt att kvinnan får tankar om döden som bidrar till 



25 

depression och ångest. Uppkomsten av stress och rädsla kommer från okunskap kring 

sjukdomen och dess behandlingsformer och detta bidrar till psykisk ohälsa. Illamående och 

kräkningar är en besvärlig biverkning som bidrar till fatigue samt att sexuella besvär också 

kan ses som en biverkning av kemoterapibehandlingen. Dessa faktorer leder till nedsatt 

psykiskt välbefinnande hos kvinnan med bröstcancer på grund av bristande kunskap och 

åtgärder. Slutsatsen visar att faktorer som påverkar det psykiska välbefinnandet hos kvinnor 

med bröstcancer är bristen på information, kunskap om sjukdomen och stöd från 

vårdpersonalen. Författarna anser att det behövs ytterligare forskning kring ämnet psykisk 

ohälsa hos kvinnor med bröstcancer då sjuksköterskan ofta saknar kunskap kring hur hon ska 

bemöta den lidande kvinnan samt saknar verktyg för att förebygga psykisk ohälsa och öka det 

psykiska välbefinnandet. Det behövs tydligare riktlinjer och protokoll kring vården av psykisk 

ohälsa i samband med bröstcancer hos kvinnor då det finns kunskapsluckor som försvårar 

sjuksköterskan arbete med att möta kvinnan och hjälpa henne återfå sitt välbefinnande. 

Författarna till föreliggande studie anser också att vårdpersonal borde ta del av studier och 

självbiografier där kvinnor med bröstcancer har beskrivit hur och vad som påverkat det 

psykiska välbefinnandet under bröstcancern för att vårdpersonal ska få större förståelse om 

vad för omvårdnadsåtgärder som behövs för den individuella patienten. Implementeringen av 

detta skulle bidra till bättre identifiering av psykisk ohälsa i samband med bröstcancer hos 

kvinnor och kunna vidta åtgärder i tid för att minska ett nedsatt psykiskt välbefinnande. 

Åtgärder i form av stöd och ökad information är av betydelse. 
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inkluderade upplevelserna av 

stöd under behandlingen från 

anhöriga och 

sjuksköterskorna, tema fyra 

fokuserade på hur diagnosen 

och behandlingstiden kommer 

att påverka det dagliga livet.  

Vassbakk-Brovold, K., J. 

Antonsen, A., Berntsen, 

S., Kersten, C., & 

Fegran, L.  

 

År: 2018  

Land: Norge 

Tidskrift: Cancer 

Nursing 

Experiences of 

Patients With 

Breast Cancer of 

Participating in a 

Lifestyle 

Intervention Study 

While Receiving 

Adjuvant 

Chemotherapy 
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design med 
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