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SAMMANFATTNING 

  

Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna hos kvinnor. Behandlingen 

av bröstcancerpatienter var mer likartad förr men idag är den mer varierande. Vid 

bröstcancerdiagnos utlöses en livskris och patienten hamnar i chocktillstånd. Enligt Cullberg 

(2003) påbörjar detta en process bestående av fyra olika faser: chockfasen, reaktionsfasen, 

bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Att få diagnosen innebär en stor omställning i 

kvinnornas liv och de har alla olika behov av information och emotionellt stöd under hela 

sjukdomsförloppet. Syfte: Belysa vilka behov kvinnor med nydiagnostiserad bröstcancer har av 

information och emotionellt stöd i förhållande till sjuksköterskan från diagnos till behandling. 

Metod: En allmän litteraturstudie bestående av 11 kvalitativa artiklar. Resultat: Två teman 

konstaterades: “information” och ”emotionellt stöd”. Dessa delades i två subteman; ”vid 

diagnos” och ”inför behandling”, för att särskilja behovet av information och emotionellt stöd 

vid olika tidpunkter. Slutsats: Denna studie har givit en förståelse för kvinnor som har drabbats 

av bröstcancer samt givit svar på vilken information och emotionellt stöd kvinnorna har eller 

inte har fått av sjuksköterskan. Att erhålla adekvat information samt ett gott emotionellt stöd är 

av stor vikt från diagnos fram till behandling av dessa kvinnor. Behovet av olika typer av 

information och emotionellt stöd varierade under denna period. Det kräver att sjuksköterskan är 

medveten om detta. Klinisk betydelse: Patienten hamnar i chock när hon får beskedet om 

bröstcancer och är inte alltid mottaglig för information vilket antyder att sjuksköterskan bör vara 

försiktig om hur mycket information som ges. Mer omfattande information kan ges närmre 

behandlingen. 

 

 

Nyckelord: Information, emotionellt stöd, bröstcancer, patienter, upplevelser 

 



ABSTRACT 

 

Background: Breast cancer is one of the most common cancers among women. Today women 

have many more treatment options than in the past. When receiving the breast cancer diagnosis 

women are often shocked and go through a psychological crisis. According to Cullberg (2003), a 

process starts consisting of four phases: shock phase, reaction phase, processing phase, and 

reorientation phase. Breast cancer diagnosis causes a big readjustment in women’s lives and they 

have different needs in relation to information and emotional support during the whole course of 

the disease. Aim: To Highlight the needs of information and emotional support for women with 

a recent diagnosis of breast cancer in relation to nurses from diagnosis up till treatment. 

Method: A general literature study based on 11 peer reviewed articles. Results: Two primary 

themes were identified; “information” and “emotional Support”. In addition there were two 

subthemes for both information and emotional support; “upon diagnosis” and “prior to 

treatment” to define the needs of information and emotional support at different times. 

Conclusion: This study has improved our understanding of women’s needs in the context of a 

breast cancer diagnosis and highlighted what information and emotional support nurses have or 

have not provided. It is clear that women appreciate adequate information and emotional support 

in association with a breast cancer diagnosis. Patient’s informational needs varied requiring that 

nurses be attentive to each patients specific needs. Clinical Implication: Patients are initially 

shocked and unreceptive to the first diagnostic information which suggests caution on how much 

information should be provided. More information can be provided at a later time when the 

patient is more receptive. 

 

 

Key words: Information, emotional support, breast cancer, experiences 
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        INLEDNING 

Det är högst sannolikt att vi som sjuksköterskor kommer att möta kvinnor med 

bröstcancer inom vården. Detta gör det mycket viktigt för sjuksköterskor att förstå hur 

man ska bemöta, stödja och informera bröstcancerpatienter på bästa möjliga sätt. För att 

kunna ge en optimal vård finns det många aspekter man bör ha i åtanke. Genom att vara 

medveten om cancerpatientens behov samt hur sjuksköterskans omhändertagande 

påverkar patienten kan man bättre förstå vad omvårdnaden har för betydelse. Vi har 

bägge två någon i vår bekantskap som har eller har haft bröstcancer vilket har påverkat 

oss i hög grad och därför har vi valt denna patientgrupp. Förhoppningen är att vi genom 

denna studie ska få kunskaper som vi som nyblivna sjuksköterskor har nytta av i mötet 

med dessa patienter.  
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BAKGRUND 

Epidemiologi 

Det finns ungefär 200 olika cancersorter varav bröstcancer är den vanligaste bland kvinnor 

(Nilsson, 2010). Globalt sett varierar incidensen av bröstcancer. Incidensen i Nordamerika är 

99,4 per 100 000 invånare. I Östeuropa, Sydamerika, södra Afrika och västra Asien ökar 

incidensen ständigt. De lägsta incidenserna återfinns i Afrika men även där ökar incidensen 

(WHO, 2012). Överlevnaden för patienter med bröstcancer varierar kraftigt över hela världen. I 

Sverige, Nordamerika och Japan är överlevnaden 80 % och uppåt medan den i 

medelinkomstländer är 60 % och under 40 % i låginkomstländer (Coleman et al., 2008). Var 

tionde kvinna i Sverige kommer att utveckla bröstcancer någon gång under sin livstid (Nilsson, 

2010). I genomsnitt har det totala antalet kvinnliga bröstcancerpatienter i Sverige ökat med 0,5 

% årligen de senaste tjugo åren (Bergh et al., 2007)  

  

Faser vid bröstcancerdiagnos 

Enligt Cullberg (2003) utlöser bröstcancerdiagnosen en livskris och patienten hamnar i chock. 

Detta påbörjar en process bestående av fyra faser. Den första är chock, därefter reaktionsfasen, 

därnäst bearbetningsfasen och till sist nyorienteringsfasen. Chocken resulterar i att patienten 

inte finner ord och känner sig tom känslomässigt. När chocken lagt sig kommer reaktionsfasen. 

I denna fas kan kvinnan känna både hopp och förtvivlan. Hon kan leta efter en förklaring eller 

orsaker till att hon har drabbats. Cullberg förklarar att i bearbetningsfasen bearbetar patienten 

beskedet om sin diagnos då hon fått tillräckligt mycket information om sin bröstcancer. Här 

känner patienten ofta behov att prata med någon om sjukdomen. Cullberg beskriver att de tre 

första faserna ofta ses hos nydiagnostiserade bröstcancerpatienter. Nyorienteringsfasen uppstår 

ofta när patienten slutfört sina behandlingar. Denna fas ses hos de patienter som tillfälligt eller 

nyligen har tillfrisknat. Enligt Cullberg har patienterna fortfarande svårt med 

sjukdomsupplevelsen även efter att de har återgått till sina vardagliga aktiviteter. 

 

Behandlingar och Biverkningar 

Enligt Nilsson (2010) var behandlingarna för bröstcancerpatienter mer likartade förr. Idag är de 

mer varierande. Det som kan ingå i behandling av bröstcancer är cytostatika, strålning, kirurgi 

och hormonbehandling. Eftersom cytostatika skadar friska celler orsakar det biverkningar. 

Enligt Engelbrecht och Kulinski (2006) är biverkningar av cytostatikabehandling bland annat; 

depression, håravfall, orkeslöshet, illamående, kräkningar, aptitlöshet och försämrad 

fruktsamhet. En annan behandlingsmetod är strålbehandling som är vanligt förekommande. 
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Ibland används strålbehandling som enda behandlingsmetod men vanligtvis kombineras 

metoden med operation och/eller cytostatikabehandling (But- Hadzi, 2010). Tidiga biverkningar 

av strålbehandling kan vara trötthet, illamående och hudrodnad. Patienten kan också tappa 

aptiten och gå ner i vikt. Sena biverkningar kan ibland påverka tarmar och blåsa och resultera i 

inkontinens (Ekfors & Petersson, 2004). De flesta patienter genomgår kirurgisk behandling i 

kombination med strålning. Mastektomi är den vanligaste behandlingsformen (Wang et al., 

2010). Två tredjedelar av alla bröstcancerformer är hormonberoende. Hormonbehandling 

erbjuds patienter som har östrogenreceptorpositiv bröstcancer där cancern inte är direkt 

livshotande. Patientens menopausala status avgör typ av hormonbehandling (Beaumont & 

Leadbeater, 2011). En vanlig biverkan vid hormonbehandling är svettningar och 

värmevallningar och vid lägre nivåer av östrogen i blodet kan också risken för benskörhet öka 

(Karolinska, 2012). 

 

Copingstrategier 

Att få diagnosen bröstcancer orsakar en stor omställning i kvinnans liv. Det finns olika 

copingstrategier kvinnor kan utnyttja. En studie av Drageset, Lindstrom och Underlid (2009) 

visar att vanliga strategier är steg för steg, fokusering på något annat, arbeta som vanligt, njuta 

av livet, hantera känslor, förbereda sig för det värsta och fokusera på det positiva. Steg för steg 

strategin innebär att försöka fokusera på den nuvarande situationen och att ignorera problem 

som kan uppstå senare. Enligt Drageset et al. och Carver (1997) så används steg för steg 

strategin för att undvika att bli överväldigad av hotfulla tankar och känslor samt att reducera 

oro. Fokus på något annat strategin inkluderar att lägga fokus på exempelvis intressen, musik 

samt att vara fysiskt aktiv (Drageset et al., 2009). De flesta kvinnorna i studien av Drageset et 

al. hanterade sin sjukdom genom att leva ett normalt liv vilket innebar att fortsätta yrkesarbeta. 

Detta gav kvinnorna en känsla av att ha kontroll över något i sitt liv. Andra tyckte att det 

viktigaste var att njuta av livet och att det innebar att bli sjukskriven för att kunna fokusera på 

det som var meningsfullt i livet. Studien visade även att kvinnorna hanterade sina känslor på två 

olika sätt. En del kvinnor var öppna med sina känslor medan andra inte ville uttrycka sina 

känslor. De som ville vara öppna med sina känslor, delade antingen med sig till personer som 

de kände kunde ge stöd och de kvinnor som inte ville uttryckta sina känslor gjorde det i 

ensamhet genom att exempelvis skriva i sina dagböcker eller gråta utan att någon såg. Att 

förbereda sig för det värsta var också en strategi som beskrevs av patienterna. Några förberedde 

sig mentalt och utgick ifrån att bröstcancern hade spridit sig och var obotlig. Studien visade att 

det också fanns patienter som fokuserade på det positiva genom att vara optimistiska eller 

genom att ta till sig uppmuntran. De fick styrkan att vara optimistiska genom att tänka på andra 
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tidigare svåra situationer där de varit tvungna att vara starka. Uppmuntran från anhöriga är 

också en viktig aspekt för att få kvinnor att må bättre (Drageset et al., 2009).  I Henderson, 

Gore, Davis och Condon (2003) studie framkommer det samma strategi om att fokusera på 

det positiva och beskriver ytterligare en coping strategi som går ut på att undvika negativa 

personer i sina liv. 

 

Pedagogisk kompetens 

Klang Söderkvist (2007) beskriver att om patienten ska kunna tillgodogöra all information som 

ges krävs det god patientundervisning. Sjuksköterskan använder inte begrepp som undervisning 

utan hon/han beskriver undervisning som att informera, berätta, lära ut, ge råd, upplysa, 

klargöra, förklara, uppmuntra, hjälpa och prata. Vidare anses sjuksköterskan styrande genom att 

ställa frågor för att bekräfta kunskap, upplysa eller kontrollera där enbart svar med ja eller nej 

krävs (ibid). Enligt Klang Söderkvist får ofta sjuksköterskan sin pedagogiska kompetens genom 

andras erfarenheter, genom personlig kompetens, auktoritet, personliga egenskaper och 

kvalifikationer som empati och inlevelse. Om sjuksköterskans sätt att förmedla budskap till 

patienten är en pedagogs, som patienten ska ta till sig, finns risk för avhumanisering och kan 

leda till att patienten oftast inte känner sig delaktig (Klang Söderkvist, 2007). Klang Söderkvist 

beskriver att sjuksköterskans patientundervisning främst sker informellt, oreflekterat, integrerat 

i de dagliga återkommande arbetsuppgifterna, företrädelsevis spontant och uppfattas som rutin 

snarare än problemformulerad undervisning som utgår från patientens erfarenheter. Vidare 

förklarar Klang Söderkvist att den pedagogiska funktionen för sjuksköterskor är relativt osynlig. 

Den finns inte som en medveten funktion på arbetsplatsen och är inte högprioriterad.  

Information staplas på information, där patienten blir passiv mottagare till olika budskap (Klang 

Söderkvist, 2007). Enligt Leydon et al. (2000) vill de flesta kvinnor bli informerade om sin 

sjukdom men önskad mängd information kan variera under sjukdomsförloppet. Enligt Klang 

Söderkvist (2007) finns risken att sjuksköterskan inte definierar patientens tidigare erfarenheter, 

kunskaper, resurser, hinder eller behov. Kommunikation har stor betydelse i arbetet med 

patienter med bröstcancer. Vidare anser Klang Söderkvist att det är viktigt att veta vad man ska 

säga, att lyssna aktivt och att svara på frågor på ett effektivt sätt. För att patientundervisning ska 

kunna bli en naturlig del inom vården har organisationen en stor betydelse där patientens 

livsvärld ska vara en utgångpunkt för läroprocessen (ibid). 

 

Kvinnor med bröstcancer och deras behov från sjuksköterskan  

Wilkes, White, Beale, Cole och Tracy (1999) anser att det är betydande för sjuksköterskan att 

stödja och ge information till kvinnor på ett bra sätt. Att sjuksköterskan ska kunna ge 
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känslomässigt stöd är avgörande för att kunna stötta kvinnor som har drabbats av bröstcancer. 

Wilkes et al. skriver vidare att det känslomässiga stödet ses som väsentligt inom vården av 

kvinnor som har bröstcancer eftersom det påverkar överlevnaden hos dessa. Samtidigt visar 

Bullough (1981) att kvinnor saknar stöd från sjuksköterskor och får mer stöd av sina familjer 

och anhöriga. En studie av Degner et al. (1997) gav ut en enkät till 1012 kvinnor med 

bröstcancer och där resultaten visar att 91 % av kvinnorna med bröstcancer önskade mer 

information om bröstcancern. Trots att det ofta är brist på information och emotionellt stöd 

visar en studie av Butow, Brown, Cogar, Tattersall och Dunn (2002) också att patienter med 

cancer inte alltid ställer direkta frågor, inte uttrycker sina bekymmer eller att de inte begär 

mer information. Det framkom istället att patienterna gav indirekta tecken på att de behöver 

information eller emotionellt stöd, till exempel om de var ängsliga eller oförstående. 

Patienterna gav flera tecken för mer information än emotionellt stöd. Att stödja och ge 

information till kvinnor med bröstcancer på ett bra sätt är väsentligt inom vården och det 

behövs. Det kan ses i studien av Ödling, Norberg och Danielson (2002) där sjuksköterskor 

uttrycker en saknad av information om hur kvinnor kan påverkas av bröstcancerdiagnosen. 

Vidare beskrivs i artikeln att sjuksköterskorna önskar mer utbildning inom detta område. 
 

Teoretisk referensram 

Joyce Travelbees (1977) teori fokuserar på omvårdnadens mellanmänskliga relation. Travelbee 

anser att för att förstå omvårdnaden måste fokus läggas på att förstå hur sjuksköterskans och 

patientens interaktion kan upplevas och vilka konsekvenser detta kan ha för patienten. Det är 

således sjuksköterskan som har ansvar för att relationen skapas och upprätthålls men det går 

samtidigt inte att åstadkomma enskilt. För att uppnå mellanmänsklig interaktion ska man ha gått 

igenom fem olika interaktionsfaser. Faserna som ingår är det första mötet, framväxt av identitet, 

empati, sympati och ömsesidig förståelse och kontakt. Det första mötet mellan två personer 

innebär att man bildar en uppfattning om varandra. Travelbee menar att under denna fas får 

sjuksköterskan ett första intryck av den andras personlighet genom observationer och 

bedömningar. Här är det av stor vikt att sjuksköterskan är medveten om hur de stereotypa 

uppfattningar hon besitter präglar hennes intryck av patienten.  Efterhand utvecklas den andra 

fasen där både sjuksköterskans och patientens identitet gradvis framträder och stereotyperna 

försvinner. En känslomässig anknytning etableras mellan patienten och sjuksköterskan där 

patienten ser sjuksköterskan som en vanlig människa och inte en yrkesroll. Sjuksköterskan får 

en uppfattning om och förståelse för patientens upplevelse av sin situation. Empati uppstår i den 

tredje fasen och betyder förmågan att dela och förstå någon annan människas mentala situation 

vid ett speciellt ögonblick. Sjuksköterskan är en egen person men samtidigt kan hon ha 
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förståelse för den andras känslor och tankar. Under den fjärde fasen uppstår sympati vilket kan 

förstås som önskan om att lindra lidandet och den rymmer äkta medkänsla för den andras 

lidande.  Det är typiskt för den avslutande fasen att både sjuksköterskan och patienten delar 

varandras innersta tankar, känslor och attityder. Travelbee (1977) anser att omvårdnaden 

baseras på att se patienten som en unik individ, lägga tyngdpunkten på patientens egen 

upplevelse av sin situation samt att visa engagemang och respekt gentemot den sjuka individen. 

Vidare berättar Travelbee att omvårdnaden måste återta sin stödjande och upprätthållande roll 

genom att fokus läggs på omfattande kunskap, insikt och färdigheter (ibid). 

PROBLEMFORMULERING 

Att få diagnosen bröstcancer utlöser en livskris hos de berörda kvinnorna. Kvinnorna som får 

bröstcancerdiagnosen går igenom olika faser under sjukdomsperioden och detta leder till en stor 

omställning för dem. Tidigare forskning visar att bröstcancerpatienter inte får den information 

och stöd som behövs inom vården vilket är en följd av brist på kunskap. Däremot framstår det 

att kvinnor med bröstcancer inte alltid uttrycker sina behov av information och stöd. För att 

kunna stödja och informera dessa patienter på bästa möjliga sätt måste sjuksköterskan ta reda på 

exakt vad det är för slags information och emotionellt stöd kvinnorna behöver. 

  

SYFTE 

Belysa vilka behov nydiagnostiserade kvinnor med bröstcancer har av information och 

emotionellt stöd i förhållande till sjuksköterskan från diagnos fram till behandling.  

METOD 

Design 

Denna litteraturstudie har utförts enligt Fribergs (2012) beskrivning som handlar om att skapa 

en översikt över omvårdnadsrelaterade områden.  

Urval 

Inklusionskriterier som ingår är artiklar som handlar om nydiagnostiserade kvinnliga 

bröstcancerpatienters behov av information samt emotionellt stöd från bröstcancerdiagnos fram 

till behandling, sjuksköterskans omvårdnad av dessa bröstcancerpatienter utifrån patientens 

perspektiv samt upplevelser då det synliggör vad det finns för behov. Alla artiklar är kvalitativa 

studier. Enligt Friberg (2012) används kvalitativa studier för att ett fenomen ska förstås på ett 
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djupare sätt. De artiklar som har valts är skrivna på engelska, bedöms vara av god kvalité och 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter mellan åren 1997 och 2012. Författarna har avsett att de 

artiklar som stämmer med syftet och är av god kvalité publicerades mellan dessa årtal. 

Exklusionskriterierna som ingår är artiklar som enbart handlar om tiden före 

bröstcancerbeskedet, till exempel om mammografi, eller efter bröstcancerbehandlingen 

eftersom studiens fokus omfattar perioden från diagnos fram till behandling. Detta för att 

minska studiens omfång. Artiklar skrivna utifrån sjuksköterskans perspektiv valdes bort då det 

inte ingick i studiens syfte. 

Datainsamlingsmetod 

Innan datainsamlingen testade författarna olika sökord för att undersöka vilka sökord som gav 

relevant material. Artikelsökningen inleddes med hjälp av sökord som överensstämde med 

studiens syfte som är behov av information samt emotionellt stöd hos nydiagnostiserade 

kvinnor med bröstcancer. Sökningarna gav 2081 träffar. Titlarna lästes igenom och när titeln 

överensstämde med syftet lästes även abstraktet. Om artikeln var relevant lästes den noggrant 

och inkluderades i studien om den mötte inklusionskriterierna. Sökorden som har använts är: 

information, support, breast cancer, women, newly diagnosed, experience, needs, patients, 

nursing, diagnosis, role, first year och surgery i sökmotorerna EBSCO och PubMed. Sökorden 

har kombinerats på olika sätt med booleanska söktermer vilket presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1. Sökmatris 
Sökord Träffar 

 

n = 2081 

Lästa Abstrakter 

 

n = 130 

Utvalda för 

genomläsning 

n = 23 

Utvalda artiklar 

 

(n = 11) 

Artikel nr 

Databas 

 

 

Information AND 

support AND breast 

cancer 

155 2 1 10 EBSCO 

Women AND newly 

diagnosed AND breast 

cancer AND 

experience 

57 2 2 6 PubMed 

Information needs 

AND breast cancer 

AND patients  

35 5 1 3 EBSCO 

Information needs 

AND breast cancer 

61 10 4 4,5 EBSCO 

Nursing AND breast 

cancer AND needs 

59 15 3 1 EBSCO 

Breast cancer AND 

information AND 

diagnosis 

174 32 3 7 EBSC0 

Role AND breast 

cancer AND nursing 

592 49 5  8 PubMed 

Women experience 

AND first year AND 

breast cancer 

3 2 1  2 EBSCO 

Surgery AND breast 

cancer 

645 8 1  9 EBSCO 

Breast cancer and 

nursing and patients 

300 5 2 11 EBSCO 

 

Dataanalys 

Statens beredning för medicinsk utvärderings (SBU) granskningsmall har använts enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) för granskning av dessa kvalitativa studier (Bilaga 2). 

Kvaliteten beräknades genom hur många ”nej” som besvarades på inklusionskriterierna i 

granskningsmallen. Vissa av kriterierna besvarades med ”oklart” men inga besvarades ”ej 

tillämpbart”. Antalet 0 till 2 nej innebär hög kvalitet, 3-5 innebär medelhög och 6 eller fler 

innebär låg kvalitet (Bilaga 3). Enligt Friberg (2012) kan resultat sammanställas till en ny 

helhet efter granskning och värdering av kvalitet av forskningsartiklar som handlar om samma 

ämne. Vidare beskriver Friberg att det är viktigt att de valda artiklarna läses igenom flera 

gånger innan det är dags för analysarbetet. Efter genomförd kvalitetsgranskning och 

bedömning sammanställdes artiklarna i en artikelmatris (Bilaga 1). 
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Innehållet i artiklarna lästes igenom flera gånger enskilt för att sedan diskutera utifrån två 

perspektiv för att få en helhetsbild. Därefter konstaterades var likheter och olikheter fanns. 

Google translate användes för översättning av vissa begrepp som framkom i resultatet. För att 

få en bättre översikt över materialet användes post it-lappar som klistrades på varje artikel. 

Där skrevs sedan studiernas resultat utifrån studiens syfte. De artiklar som hade samma 

resultat hamnade i ”likheter” högen. Den innehöll likheter om ”informationsbehov” och 

”emotionellt stöd” eller ”reaktioner” vid de två tidpunkterna; diagnos och inför behandling. I 

”skillnader” högen lades artiklar som visade skilda resultat inom samma områden. För att 

kunna särskilja behoven av information och emotionellt stöd vid olika tidpunkter under 

sjukdomsförloppet delades varje huvudtema i två subteman vilka är ”vid diagnos” och ”inför 

behandling”. 

 
 
 
ETISKA ASPEKTER 

Vid en litteraturstudie bör det alltid göras etiska reflektioner (Forsberg & Wengström, 2008). 

Det är lätt att göra oavsiktliga feltolkningar när författarna skriver på ett annat språk än 

originalspråket. De artiklar som inkluderats i studien har godkänts av en etisk kommitté och 

deltagarna i studierna som analyserats har enligt artikelförfattarna blivit tillfrågade om 

informerat samtycke för att delta i forskningen. Artiklarna har analyserats med hänsyn till 

Vetenskapsrådets (2012) Etiska Riktlinjer av befintlig forskning och litteratur och inte 

förvrängts eller plagierats.  

 

RESULTAT 
Inledning  

Vid sammanställningen av resultaten från de vetenskapliga artiklarna kunde tydliga mönster 

utläsas. Teman som information och emotionellt stöd konstaterades. Dessa teman delades sedan 

in i två subteman. Information och emotionellt stöd delades upp vid diagnos och inför 

behandling för att särskilja behovet av information och emotionellt stöd vid olika tidpunkter.  

 

Information  

Vid diagnos 

Informationen om diagnosen förmedlades på olika sätt. Vissa patienter blev underrättade via 

telefon av sina psykologer, andra av kirurgen eller patienternas män. Det gemensamma för 
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dessa kvinnor var att alla reagerade på samma sätt. Det vill säga att de hamnade i ett 

chockliknande tillstånd (Halkett, Arbon, Scutter & Borg, 2006; Saares & Suominen, 2005; 

Landmark, Bohler, Loberg & Wahl, 2008; Lyons, Jacobsen, Prescott, & Oswalt, 2002; 

Landmark & Wahl, 2002). ”It didn’t matter how the news was delivered. Shutting down was a 

mechanism for figuring out what was going on” (Lyons et al., 2002, s.14). En patient uttryckte 

“I was really in the dark, I didn’t know what to do and what to think…” (Saares & Souminen, 

2005,s.46). Kvinnorna behövde tid för att samla sina tankar. Detta bekräftades även i Lallys 

(2009) studie där kvinnorna i studien ville ha lite information i början, och hanterade 

informationen genom att dela upp mängden av information och bestämma när de skulle få 

tillgång till den för att undvika att bli överväldigade. Vidare visar analysen att kvinnorna 

behövde mer ingående information om sin sjukdom efter chockbeskedet. Denna fas infinner sig 

då chocken har lagt sig och kvinnorna blir mer mottagliga för information (Halkett et al., 2006; 

Saares & Suominen, 2005; Landmark, Bohler, Loberg & Wahl, 2008; Lyons, Jacobsen, 

Prescott, & Oswalt, 2002; Landmark & Wahl, 2002). I studien av Landmark et al. (2008) 

beskriver kvinnorna att de behövde detaljerad information från sjuksköterskan som ges på ett 

pedagogiskt sätt för att fullkomligt förstå deras situation. Samtidigt visade en studie av Halkett 

et al. (2006) att bröstcancersjuksköterskans kompetens om bröstcancer påverkade kvinnorna 

positivt. Möjligheten att träffa bröstcancersjuksköterskan efter läkarbesöket där kvinnorna 

kunde diskutera betydelsen av sin diagnos hade positiv inverkan på kvinnorna då de behövde 

återkoppling.  

 

Emotionellt stöd  

Vid diagnos 

Vid diagnos av bröstcancer uppstod det flera emotionella reaktioner som tolkades som en 

traumatisk kris för kvinnorna samt skapade emotionell obalans som påverkade kvinnornas 

förmåga att hantera vardagslivet (Drageset, Lindstrom, Underlid & Giske, 2011; Lyons et al., 

2002; Landmark et al., 2008; Saares & Soumoninen, 2005; Beatty, Oxland, Koczwara, & 

Wade, 2008; Landmark & Wahl, 2002). Dessa reaktioner förändrades med tiden både i karaktär 

och intensitet. De reaktioner som sågs var stress, ångest och rädsla (Saares & Soumoninen, 

2005; Drageset et al., 2011). Vid analysen upptäckte författarna att de kvinnor fick det de 

behövde då de upplevde att de fick ett värdefullt emotionellt stöd från sjuksköterskan och 

beskrev stödet som ett vänskapligt bemötande. Sjuksköterskorna såg kvinnorna som individer 

och visade ett holistiskt bemötande samt presenterade sig som deras sjuksköterska för dagen 

(Saares & Soumoninen, 2005). Vidare beskrevs stödet från en annan studie som värdefullt, då 

sjuksköterskan erbjöd stöd från diagnos fram till behandling, där sjuksköterskan hjälpte sina 
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patienter under hela sjukdomsperioden med kvinnornas behov. Sjuksköterskorna assisterade 

med hjälp att fatta relevanta beslut relaterat till deras individuella situation (Halkett et al., 2006). 

“She gave me a lot of information and emotional support and practical support” (Halkett et al., 

2006, s. 50). I resultatet framgår det även att det fanns negativa upplevelser kopplade till 

sjuksköterskan. En patient uttryckte att hon var osäker vilken roll sjuksköterskan hade. Vid 

diagnosen bestämde hon sig istället att få stöd av sin kurator hon kände sen tidigare då hon 

upplevde att sjuksköterskan inte kunde ge henne det stöd hon var i behov av. 

 

Drageset et al. (2011) beskriver att även om kvinnorna kände sig fysiskt friska vid diagnosen 

fick de beskedet att de hade en allvarlig sjukdom. Kvinnorna spenderade många timmar med att 

tänka på om de var friska eller sjuka.”I’ve understood that with this disease you are well and 

sick at the same time. That’s why things are a bit difficult” (Drageset et al., 2011, s. 1943). 

Majoriteten av kvinnorna kände ingen knöl, smärta eller andra symtom.  

 

Kvinnorna i studien av Drageset et al. (2011) beskrev att det var svårt att behöva berätta för 

andra om diagnosen. I studien av Beatty et al. (2008) uttryckte kvinnorna att de var tvungna att 

hålla en mask inför sina familjer och vänner. Kvinnorna kämpade med frågor som kretsade 

kring vad de skulle berätta och var oroliga över att diagnosen skulle skrämma vänner och familj. 

En deltagare uttryckte sig ”I shrank from telling my daughter, in particular. We are very close. I 

thought she would have problems with her studies afterwards, and that would be my fault” 

(Drageset et al., 2011, s. 1945). I studien av Halkett et al. (2006) beskrivs en liknande situation 

där en patient uttryckte svårigheter med att berätta om diagnosen för sin son och behövde hjälp. 

Bröstcancersjuksköterskan hjälpte henne komma fram till hur hon skulle informera sonen och 

ge honom stöd samtidigt som hon behövde stöd själv. Alla patienterna uttryckte att de behövde 

vara starka inför sin familj, för familjens skull. Gråta var tillåtet men inte att bryta samman. 

Vidare skriver författarna i artikeln att hur nyheten presenteras för kvinnornas familj var viktigt. 

Vissa deltagare informerade först sina män om diagnosbeskedet därefter för andra 

familjemedlemmar. Andra ville inte informera alla familjemedlemmar i syfte att skydda dessa. 

Vissa av kvinnornas familjemedlemmar var rädda och kvinnorna var tvungna att uppmuntra 

samt trösta när de berättade om diagnosen. Stöd från familj samt andra patienter som blivit 

drabbade av samma diagnos uppfattades som viktigt enligt kvinnorna(Landmark et al., 2008, 

Beatty et al., 2008, Greenslade et al., 2010; Saares & Suominen 2005). Vidare framkom i 

resultaten utläsas att kvinnorna inte kände sig ensamma om diagnosen då det fanns andra som 

haft samma diagnos där erfarenheter samt information kunde utbytas. Samtidigt ville de ha 

professionell hjälp för att kunna stödja sina män. Det fanns kvinnor i studien av Tsuchiya och 
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Horn(2009) som upplevade stödet från familjen som otillfredsställande. Familjernas 

missuppfattning angående sjukdomen vållade patienternas känslor som saknad av sympati och 

empati från familjens sida. I studien av Lyons et al. (2002) uttryckte kvinnorna att deras män 

var ett stort stöd.   

 

Information 

Inför behandling 

Vid diagnos av bröstcancer ville kvinnorna oftast få information om alla 

behandlingsmöjligheter. Vissa studier visade att kvinnorna upplevde svårigheter med 

fullbestämmanderätt över behandlingen, till exempel om de skulle ta bort hela bröstet eller en 

del av det, och behövde förslag (Saares & Suominen, 2005;Tsuchiya & Horn, 2009).   

  

I studien av Halkett et al. (2006) berättar patienterna att deras bröstcancersjuksköterskor 

diskuterade utmaningarna de skulle utsättas för och vilka beslut de skulle behöva fatta. Detta 

underlättade deras val av behandling. Däremot visade en studie av Tsuchiya och Horn (2009) att 

även om läkaren gav förslag på behandling ville kvinnorna ändå få information om alternativa 

kirurgiska behandlingar och de blev besvikna när de inte fick välja. Kvinnorna hade behov av 

att få detaljerad information om hur deras situation skulle se ut efter behandlingen. Detta för att 

minimera de negativa konsekvenserna (Tsuchiya & Horn, 2009; Landmark et al., 2008).  

Samtidigt finns det en studie av Greenslade, Elliott och Mandville-Anstey (2010) som visade 

att kvinnorna var väl förberedda inför operationen tack vare sjuksköterskans goda handling. 

Kvinnorna upplevde att de fick informationen de behövde av sjuksköterskan.  

 

When I went to pre admission, the nurse there, she was a sweetheart, she told me 
everything that was going to happen…she even explained almost as to how it was 
going to feel after. She did a good job. She explained everything there was to 
know about it and what to expect and everything (Greenslade et al., 2010, s. 93).  
 

 

En annan studie av Stephens, Osowski, Fidale och Spagnoli (2008) presenterade ett annat 

informationssätt. Bröstcancerpatienterna fick en manual på sjukhuset under den preoperativa 

perioden. Patienterna kände sig nöjda med informationen de fick och var tacksamma för denna 

manual då de kunde titta i den när de behövde mer information. ”The manual is helpful and a 

comfort to have as a resource.” (Stephens et al., 2008, s. 255). Manualen innehöll bland annat 

bröstcancerfakta, definition av de olika rollerna hos vårdpersonalen, kirurgi, sexualitet, 

kemoterapi, medicin, stödgrupper och om hur man kan hantera stress, vilket enligt patienterna 
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var tillräckligt med information. Det var viktigt för patienterna att få detta tidigt i 

sjukdomsförloppet. 

 

Emotionellt stöd 

Inför behandling 

Väntetiden mellan diagnos och behandling orsakade emotionella reaktioner hos kvinnorna 

(Dragestet et al., 2011;Landmark, Bohler, Loberg, & Wahl, 2008). För de flesta kvinnor var 

denna tid fylld av hopplöshet och rädsla och de ville få operationen avklarad omedelbart för att 

kunna gå vidare med sina liv (Drageset et al., 2011). ”Every morning I wake up and think I have 

cancer. You have to wait. It's a terribly hopeless feeling. You are in a catastrophe. I’m terribly 

scared. That has created a great vacuum for me” (Drageset et al., 2011, s. 1944). Några av 

kvinnorna i studien berättar att de var oroliga över att ha blivit glömda under den tid de fick 

vänta på operationsdatum. De behövde försäkra sig om att de stod på operationslistan och 

ringde sjukhuset. Trots att de hade fått skriftlig information om att de var tvungna att vänta på 

att få operationsdatum var de oroliga. Andra var oroliga över att behöva störa sjukhuspersonalen 

och avstod från att ringa sjukhuset. Sedan fanns de som inte ville ringa sjukhuset och eventuellt 

behöva prata med någon de aldrig träffat. Kvinnorna kände att om de hade fått ett 

operationsdatum skulle det reducera deras känslor av ångest, öka känslan av trygghet samt att 

de skulle känna mer kontroll(Drageset et al., 2011).”When I got the date, I felt calmer. That 

helped me greatly. It was much easier once I knew”. En annan deltagare uttryckte ” somebody 

else is involved in my cancer”. (Dragestet et al., 2011, s. 1944). 

 

Även om de flesta kvinnorna kände att väntetiden på operationen var lång så visade studien av 

Landmark et al. (2008) att vissa kvinnor tyckte att tiden före operation var alldeles för kort och 

behövde mer tid för att komma över chocken efter diagnosen vilket ledde till att de kände sig 

emotionellt oförberedda och reagerade starkt efter kirurgin. Kvinnorna i studien av Drageset et 

al. (2011) uttryckte känslor som oro kring den kirurgiska behandlingen samt hur de skulle må 

efter operationen och behövde mer information trots skriftlig information om detta samt 

anestesin. ”I don’t know what I’ll have to go through, and how extensive it will be” (Dragestet 

et al., 2011, s. 1944).  

 

Då patienterna fick stöd från sjuksköterskor vid behandling kände kvinnorna att de inte behövde 

bära på bördan själva och upplevde en lättnad. De beskrev sjuksköterskorna som snälla, 

omsorgsfulla och omtänksamma på den kirurgiska avdelningen(Lyons et al., 2002). I studien av 

Lally (2009) uttryckte kvinnorna att familjen var ett stöd gällande val av behandling. 
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Patienterna berättade för sina män samt resten av familjen om de olika 

behandlingsmöjligheterna och fick stöd av dem vid valet av behandling. Kvinnorna uttryckte 

dock att det i slutändan var deras beslut som avgjorde och familjen var till hjälp.  

DISKUSSION 

 Metoddiskussion 

I början av arbetet var tanken att belysa kvinnors behov vid bröstcancer. Författarna kom 

snabbt underfund med att detta var ett allt för omfattande ämne. Detta ledde till att författarna 

valde att inrikta sig på behovet av informativt och emotionellt stöd. Artiklarna som användes i 

studien var inte äldre än 15 år och de speglar syftet, som författarna valde att belysa. Det fanns 

11 artiklar som överensstämde med syftet. Vid litteraturgenomgången kunde författarna se brist 

på artiklar som belyser nydiagnostiserade bröstcancerpatienters behov av information och 

emotionellt stöd just från diagnos fram till behandling, vilket resulterade i detta val av studie. 

 

Kvalitativa studier användes och datainsamlingsmetoderna var intervjuer och observationer 

eftersom Friberg (2012) framhåller att de ger en ökad förståelse för hur patientupplevelser och 

behov kan mötas bättre. Den begränsade tiden bidrog till att författarna valde att göra en 

litteraturstudie istället för intervjustudie. En intervjustudie hade varit ett lämpligare alternativ 

eftersom fördelen hade varit möjligheten att ställa frågor direkt till kvinnorna för att få svar på 

syftet. Information som erhålls från artiklarna är redan bearbetad och vinklad utifrån 

artikelförfattarnas syfte. Översättningen från engelska till svenska kan också innebära att 

språknyanser går förlorade då det inte alltid finns en bra översättning tillgänglig. Författarna 

har använt sig av Google translate för översättning av vissa begrepp. Detta kan ses som en 

svaghet då översättningen inte blir fullständigt korrekt jämfört med ett godkänt engelskt 

lexikon. Detta gjordes för att få en snabbare översättning. Då en av författarna har engelska 

som modersmål var det lättare att se om översättningen var korrekt. I enstaka fall användes 

alternativa ord då översättningen var felaktig. Från dessa artiklar var författarna noggranna 

med att ta relevant material som överensstämde med vårt syfte. Artiklarna hittades i två 

databaser, EBSCO och Pubmed/Medline. Enligt Polit och Beck (2010) har Cinahl som ingår i 

EBSCO ett stort utbud av omvårdnadsrelaterade artiklar och har stor betydelse för 

sjuksköterskor. Pubmed har direkt anknytning till MEDLINE som också anses vara en primär 

källa för relevant litteratur avseende omvårdnad. SBUs granskningsmall användes för 

granskning av artiklarna då den är erkänd för granskning av kvalitativa studiers kvalitet. 

Fördelen med två författare är möjligheten att diskutera resultatet ur två perspektiv. Båda 

författarna läste och analyserade resultaten enskilt och därefter diskuterades resultaten för att 
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komma till en gemensam slutsats. Det finns alltid en risk att förförståelsen påverkar resultaten 

men författarna har medvetet försökt att inta ett så neutralt förhållningssätt som möjligt. 

Enligt Polit och Beck krävs det att forskarna är neutrala och objektiva inför materialet för att 

öka trovärdigheten. Det finns citat med i resultatdelen vilket styrker trovärdigheten. 

Bröstcancer är ett väl utforskat område vilket har resulterat i ett stort utbud av artiklar. 

Artiklarna i studien är publicerade i olika delar av världen vilket ger en större översikt av 

kunskapsområdet. Författarna såg likheter i studiernas resultat trots att de var från olika länder 

vilket kan ses som en styrka i studien då det ökar överförbarheten. 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att belysa vilka behov nydiagnostiserade kvinnor med bröstcancer har av 

information och emotionellt stöd i förhållande till sjuksköterskan från diagnos fram till 

behandling. Resultaten visade att kvinnorna oftast inte är mottagliga för information som ges 

samtidigt med diagnosbeskedet. Kvinnorna hamnade i chocktillstånd och detta resulterade i att 

informationen blev omöjlig för kvinnorna att hantera. Däremot uppfattades återkoppling som 

något positivt av kvinnorna då sjuksköterskan träffade dem efter läkarbesöken. Här var 

kvinnorna mer mottagliga för informationen. Hälften av kvinnorna tyckte det var besvärligt att 

behöva välja behandling men det fanns även de kvinnor som upplevde motsatsen när de inte 

fick vara med och bestämma behandlingen. Ett intressant fynd var att vissa kvinnor kände sig 

friska även då de fick diagnosen bröstcancer. Detta representeras i olika teman ”inte mottaglig 

vid chock” där resultatet av information och emotionellt stöd vid diagnos tas upp och ”när 

chocken har lagt sig” där resultatet av information och emotionellt stöd inför behandling tas 

upp. ”Att känna sig frisk men ha en allvarlig sjukdom” är en egen rubrik då det är ett intressant 

fynd och skiljer sig från det övriga resultatet. Kvinnorna kände att de inte var i behov av 

emotionellt stöd i lika hög grad. 

Inte mottaglig vid chock 

Vid diagnosen bröstcancer visade kvinnorna i studierna att de kände stress, chock, rädsla och 

ångest. Liknade fynd kan ses i studien av Fu, Xu, Liv och Harber (2008) som handlar om 

kinesiska kvinnors erfarenheter vid bröstcancerdiagnos. För att sjuksköterskan ska kunna ge bra 

information vid nydiagnostisering är det en fördel för sjuksköterskan att känna till dessa 

reaktioner som uppstår hos kvinnorna. Detta underlättar bemötandet av de kvinnliga 

bröstcancerpatienterna. Eftersom reaktioner som stress, chock, rädsla och ångest visar att 

kvinnorna behöver tid för sig själva för att samla sina tankar är det angeläget att sjuksköterskan 

vet att informationsbehovet inte är stort i denna fas. Reaktionerna kan också ses som indirekta 
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tecken enligt Butow, Brown, Cogar, Tattersall och Dunn, (2002) och i det här fallet visar dessa 

tecken att kvinnorna inte ville ha information vid denna tidpunkt och istället mer emotionellt 

stöd. Travelbee (1977) anser att timing är viktigt vilket innebär att förstå i vilka situationer 

sjuksköterskan ska tala och när hon ska vara tyst, eller när hon ska uppmana patienten att tala 

eller att avstå från detta. Sjuksköterskan bör veta när hon ska ingripa eller kommunicera och vad 

som ska sägas till patienten vilket sker genom observation av patienten. Varje interaktion 

förbättrar förståelsen sjuksköterskan har för patienten.  

 

En del kvinnor beskrev chockreaktionen som en mekanism för att förstå det som har hänt. Detta 

kan förstås som en copingstrategi. Enligt Leydon et al. (2000) kan cancerpatienters preferens för 

information härleda från vilken copingstrategi eller attityd de har för att hantera sin cancer. 

Analysen visade att de emotionella reaktionerna tolkades som en traumatisk kris för kvinnorna 

och skapade emotionell obalans som påverkade kvinnornas förmåga att hantera sina vardagliga 

liv. Det framkommer i resultatet att kvinnorna strävar efter att bli sedda som individer och ville 

få individuell behandling utifrån sina behov. Kvinnorna i studien beskrev stödet från 

sjuksköterskan som ett vänskapligt bemötande, sjuksköterskan såg kvinnorna som individer, 

visade en holistisk människosyn och presenterade sig som deras sjuksköterska för dagen. Här 

hade sjuksköterskan en holistisk dimension. En holistisk människosyn betyder att helheten hos 

människan skådas där flera olika dimensioner samverkar varav den fysiska utgör en (Berg & 

Sarvimäki, 2003). Travelbee (1977) påstår att en holistisk människosyn använts för att förstå 

den stödjande relationen mellan patient och sjuksköterska. Hon beskriver att om en 

mellanmänsklig interaktion ska uppnås måste sjuksköterskan och patienten genomgå fem olika 

interaktionsfaser. Den avslutande fasen är att sjuksköterskan och patienten delar varandras 

innersta tankar, känslor och attityder. Travelbee menar att sjuksköterskan ser patientens egen 

upplevelse av sin situation och visar engagemang samt respekt i förhållande till den sjuka 

individen. Här har sjuksköterskan en holistisk människosyn och har lyckats att komma fram till 

den avslutande fasen genom att se sina patienter som enskilda individer med individuella behov.  

 

När chocken har lagt sig 

Resultatet visar att bröstcancersjuksköterskorna hade en positiv inverkan på kvinnorna. 

Kvinnorna fick diskutera sin diagnos med bröstcancersjuksköterskorna efter sina läkarbesök då 

de var mer mottagliga för information. Cullberg (2003) konstaterar att kvinnorna hamnar i 

bearbetningsfasen efter chocktillståndet. Det är under denna fas kvinnorna behöver mer 

information om sin sjukdom för att underlätta bearbetandet. Detta gör kvinnorna genom att få 

tillräcklig information om sjukdomen och känner i bearbetningsfasen att de behöver tala med 
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någon om sin sjukdom. Cullberg berättar att här ska kvinnan känna att det finns en kunnig 

sjuksköterska till hands som kan förklara vad sjukdomen innebär och ge det informativa stödet 

som behövs. Motsatsen till det tidigare nämnda resultat kan bekräftas i studien av Arman, 

Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin och Eriksson (2004) som handlar om svenska och finska 

kvinnliga bröstcancerpatienters upplevelser av lidande relaterat till hälso- och sjukvården från 

etiska, existentiella och onkologiska ställningstaganden. Resultaten visar att när kvinnorna inte 

får tillräckligt mycket information och tid från sjuksköterskan påverkas vårdrelationen negativt. 

Det framkommer i resultatet att patienter hade negativa upplevelser av sjuksköterskan och 

beslutade att få stöd från annat håll eftersom de inte förstod vad sjuksköterskan hade för roll. 

Travelbee (1977) beskriver att om sjuksköterskan och patienten kan skapa en mellanmänsklig 

relation med ömsesidig förståelse och kontakt ökar tillfrisknandet hos kvinnorna. Vidare 

beskriver Travelbee att sjuksköterskan inte alltid kan känna till individens behov av hjälp 

eftersom individen inte alltid begär assistans från sjuksköterskan. Det är mer sannolikt att 

individen ber om hjälp om hon lär känna sjuksköterskan och inser att det är sjuksköterskans 

avsikt att vara ett stöd. Det kan vara svårt för sjuksköterskan att alltid skapa en mellanmänsklig 

relation med alla kvinnor. Personkemin kan ha en stor betydelse i den mellanmänskliga 

processen. När personkemin inte stämmer är det enligt Travelbee omöjligt att få en framväxt av 

identiteter mellan sjuksköterska och patient. Rollerna sjuksköterska och patient suddas inte ut 

och sjuksköterskan och kvinnan stannar i interaktionsfasen vilket kan påverka vårdrelationen 

negativt. Omvårdnadens mål enligt Travelbee är bland annat att sjuksköterskan ska hjälpa 

kvinnan att förebygga sjukdom och lidande och främja hälsa. Detta kan hon göra genom att 

hjälpa kvinnan att fatta relevanta beslut exempelvis gällande behandlingsmöjligheter. 

Merparten av kvinnorna i resultatet ville känna till alla behandlingsmöjligheter men samtidigt 

hade de svårigheter att avgöra vilken behandling som passade dem bäst efter konsultation med 

läkare. Kvinnorna i en studie kände att sjuksköterskan underlättade beslutsfattandet. Detta 

överensstämmer med Dickerson, Alqaissi, Underhill och Lallys (2011) studie där 

sjuksköterskan även underlättade vid val av behandling och visade att det ingick i deras roll 

att vara ett stöd för kvinnorna angående beslutsfattandet av behandling. Travelbee (1977) 

menar att sjuksköterskan ska kunna hjälpa patienten att hantera sin sjukdom och sitt lidande 

och finna mening i sin situation genom att vara professionell. Detta gör sjuksköterskan genom 

att hon systematiskt tillämpar sin professionella kunskap i syftet att identifiera patientens 

omvårdnadsbehov och genom åtgärder som hjälper patienten att hantera sin sjukdom. Vidare 

anser Travelbee att sjuksköterskan ska strukturera omvårdnadssituationerna så att de möter 

kvinnans behov och hjälpa henne att acceptera sin sjukdom. Genom att informera patienten 

om eventuella biverkningar efter behandlingarna underlättar sjuksköterskan kvinnans förmåga 
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att hantera sin sjukdom. Resultatet visar att kvinnorna ville känna till hur deras behandlingar 

skulle komma att påverka dem efter operation och de ville ha mindre väntetid mellan diagnos 

och operation. I en studie av Gumus och Cam (2008) visar ungefär hälften av deltagarna 

samma behov av att bli informerade om bieffekter samt få minskad väntetid. Många av 

kvinnorna i denna studie kände att de inte fick den information om bieffekter de behövde av 

läkarna efter operation vilket visar hur viktigt det är att sjuksköterska och läkare jobbar i 

samråd med varandra så att patienten inte går miste om viktig information. Travelbee(1977) 

förklarar att allt som kan påverka individens hälsa och välbefinnande faller inom 

sjuksköterskans ansvarsområde. I en studie av Svensson (1996) uppger sjuksköterskorna att 

när en situation uppstår där patienten inte får tillräcklig med information eller där hon inte 

förstår läkarens förklaring känner sjuksköterskan ansvar för patienten. Sjuksköterskan 

förklarade den information som inte varit tillräckligt tydlig för patienten eller bad läkaren att 

kontakta patienten. 

 

Att känna sig frisk men ha allvarlig sjukdom 

Ett intressant fynd var att kvinnorna kände sig friska trots diagnosen bröstcancer vilket kan ses 

som att kvinnorna inte behövde lika mycket emotionellt stöd. Travelbee (1977) upplyser att det 

är viktigare för sjuksköterskan att förhålla sig till individens uppfattning av sjukdom och 

lidande än till sin eller någon annan i vårdpersonalens objektiva bedömning eller 

klassificeringssystem. För att förstå hur individen upplever sin sjukdom måste sjuksköterskan 

tala med vederbörande och lyssna på vad individen säger om sitt tillstånd. En uppfattning om 

individens subjektiva hälsostatus utgår från flera faktorer.  

Exempelvis kan individen uppleva att hon eller han är frisk då denna kan utföra vissa vardagliga 

aktiviteter som får henne att känna sig tillfreds med sin situation. Vissa personer beskriver hälsa 

som att kunna gå till arbetet. Travelbee (1977) beskriver vidare att kärnan i hälsoundervisning 

är att assistera individen till att finna en mening i sin sjukdom samt åtgärda det som behövs för 

att bevara hälsan och kontrollera symtomen av sjukdomen.   

 

Slutsats 

Denna studie ökat förståelsen för kvinnor som har drabbats av bröstcancer och deras behov av 

information och emotionellt stöd.  Vid diagnosen bröstcancer hamnade kvinnorna i ett 

chocktillstånd vilket innebar att de inte kunde tillgodogöra sig all information som gavs. Att 

erhålla adekvat information samt ett gott emotionellt stöd av sjuksköterskan är betydelsefullt 

från diagnos beskedet fram till behandling. Vilken typ av information samt emotionellt stöd 
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varierar under denna period vilket kräver att sjuksköterskan måste vara medveten om 

förändringar hos patienten. 

 

Klinisk betydelse 

Denna studies resultat kan vara till hjälp för sjuksköterskor som möter kvinnor som fått 

diagnosen bröstcancer i praktiken. Det är viktigt för sjuksköterskan att vara lyhörd och förstå de 

olika faserna som patienten genomgår initialt efter att ha fått sin diagnos. Det bör 

uppmärksammas att patienten ofta inte är mottaglig för information då diagnosen ges. Andra 

typer av information och stöd kan behövas. Exempelvis att sjuksköterskan vid diagnosen inte 

ger allt för omfattande information till kvinnan utan istället mer emotionellt stöd. 

Sjuksköterskan bör vara närvarande när läkaren ger information om diagnosen för att undvika 

att patienten går miste om viktig information.  

Förslag på vidare forskning/utveckling 

Ett intressant fynd var att en del av kvinnorna kände sig friska trots diagnosen bröstcancer. 

Detta visar att ytterligare studier krävs som lyfter fram friskfaktorer hos dessa kvinnor. Det 

framkom även i studierna att kvinnorna kände sig övergivna efter att behandlingen var 

avslutad och kände då mindre emotionellt stöd från vårdpersonal och anhöriga. Ytterligare 

forskning är önskvärd om information och emotionellt stöd efter avslutad behandling. 
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Bilaga 1 

Artikelmatris 

Art. Nr Författare, År, 
Titel, Land 

Syfte Metod/Urval 

Antal deltagare (=n) 

Resultat 

1 Beatty, L., Oxland, M., 
Koczwara, B., Wade, T. 
(2008) 

“The Psychosocial concerns 
and needs of women 
recently diagnosed with 
breast cancer: a qualitative 
study of patient, nurse and 
volunteer perspectives” 

Australia 

Genom kvalitativ ansats 
att identifiera koncern 
och behov av 
Australiska kvinnor som 
blivit nyligen 
diagnostiserad med 
bröstcancer 

Metod: Intervjuer, sju fokusgrupper 
intervjuer. 

Urval: Patienter som nyligen blivit 
diagnostiserade för bröstcancer 
inom det senaste året och hade 
stadium 0 till 2, över 18 och kunde 
tala engelska, onkologiska 
bröstcancersjuksköterskor, och 
volontärer som ger stödtjänster för 
kvinnor med bröstcancer.  

n=35 

Patienterna kände stress och reaktioner sågs vid 
diagnos såsom chock, ilska, rädsla och ångest. 
Vid behandling kände de sig isolerade, 
hjälplösa, deprimerade och ingen kontroll. De 
kände att de var tvungna att vara starka inför sin 
familj och vänner. De var också oroliga över 
hur deras partners och barn skulle hantera 
diagnosen. 

2 Lyons, A., Jacobsen, S., 
Prescott, B., Oswalt, D. 
(2002) 

“Women’s experiences 
during the first year 
following diagnosis of 
breast cancer” 

USA 

Ge en förståelse av vad 
ny diagnostiserade 
bröstcancer patienter har 
för erfarenheter 

Metod: Intervjuer, fenomenologisk 
ansats 

Urval: Alla kvinnor har fått 
bröstcancerdiagnosen inom det 
senaste året 

n=20 

Vid diagnosen blev kvinnorna chockade, rädda 
för döden, kirurgin, och kände emotionellt 
lidande.  De kunde inte uttrycka sina känslor för 
sin familj och vänner då de kände att de 
behövde vara starka inför dem. De kände att 
största stödet fick de från sin maka och 
sjuksköterskorna på avdelningen. Där beskrevs 
sjuksköterskorna som snälla, omsorgsfulla och 
omtänksamma. När kvinnorna fick stöd kände 
de att de inte behövde bära på bördan själva. 

3 Stephens, A., Osowski, M., 
Fidale, M., Spagnoli, C. 
(2008) 

”Identifying the educational 
needs and concerns of 
newly diagnosed patients 
with breast cancer after 
surgery” 

USA 

Identifiera 
kunskapsbehoven och 
koncerner av 
nydiagnostiserade 
patienten med 
bröstcancer efter kirurgi. 

Metod: Semi-strukturerade 
intervjuer 

Urval: Nydiagnostiserade kvinnor 
som fått diagnosen inom en månad 
innan kirurgin 

n=199 

Kvinnorna hade ångest gällande framtiden samt 
om behandling. De undrade hur diagnosen 
skulle påverka deras prestation och hur det 
skulle påverka deras ekonomiska situation och 
deras anhöriga. De kände också depression. 
Patienterna kände att de inte behövde 
ytterligare information efter att ha fått en 
manual om bröstcancer men behövde även 
extra stödtjänster. 

4 Tsuchiya, M. och Horn, 
S.A. (2009) 

”An exploration of unmet 
information needs among 
breast cancer patients in 
Japan: a qualitative study” 

Japan 

Beskriva erfarenheterna 
om informations behov 
från 
bröstcancerpatienten 
som fått kirurgi inom de 
senaste två åren 

Metod: Semi-strukturerade 
intervjuer 

Urval: japanska kvinnor med 
bröstcancer som haft kirurgi inom 
de senaste två åren 

n=12 

Patienterna ville ha mer information angående 
olika behandlingar oavsett vilken behandling 
läkaren ansåg var mest lämplig. Vissa patienter 
som blivit tillfrågade om vad för slags 
behandling de ville ha av sina läkare var nöjda 
men andra visste inte vilken behandling de ville 
ha.  

5 Landmark, B., Bohler, A., 
Loberg, K., Wahl, A. (2008) 

”Women with newly 
diagnosed breast cancer and 
their perceptions of needs in 
a health-care context” 

Norge 

Utreda hur kvinnor som 
nyligen diagnostiserats 
med bröstcancer 
upplever deras behov i 
ett vårdsammanhang 

Metod: Intervjuer, 6 gånger under 
10 veckor 

Urval: deltagare med pågående vård 
för bröstcancer, över 20 år gammal, 
utan avlägsna metastaser och 
åtminstone 4 veckor men inte mer 
än 52 veckor efter operation 

n=7 

Patienterna fick fysiska förändringar och de 
ville bli informerad om detta innan 
behandlingen. De kände ilska och förtvivlan vid 
diagnosen och ville ha någon nära för att stödja 
dem. De fick stöd i den preoperativa perioden 
från vårdpersonalen. Tiden mellan diagnos och 
operation var för kort för att komma över 
chocken och triggade emotionella reaktionre 
efter behandlingen. De behövde professionell 
hjälp för att vara stark inför sina anhöriga och 
ville prata med andra som går igenom samma 
situation, 

6 Landmark, B. och Wahl, 
A.(2002) 

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

Att beskriva kvinnornas 
perspektiv om att leva 
med bröstcancer 

Metod: Intervjuer, grounded theory 
ansats 

Urval: Deltagare med 
nydiagnostiserad bröstcancer som 
hade pågående primär behandling, 
över 20 år och inte hade avlägsna 

Diagnosen bröstcancer triggade många 
emotionella reaktioner där chock var en av 
dessa. Sedan kände kvinnorna en okänd styrka 
och hade viljan att överleva eftersom deras liv 
var hotat. Kvinnorna kände att diagnosen 
påverkade hela familjen och de var osäkra på 
hur de skulle berätta för andra om diagnosen. 
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diagnosed breast cancer” 

Norge 

metastaser 

n=10 

Stöd från make och barn stärkte patienternas 
vilja att kämpa mot cancern. Det var också 
jobbigt och svårt gällande val av behandling.  

7 Lally, R. (2009) 

”In the moment: women 
speak about surgical 
treatment decision making 
days after a breast cancer 
diagnosis.” 

USA 

Undersöka kvinnor som 
nyligen fått diagnosen 
bröstcancers tankar och 
beteende om att ta beslut 
inför kirurgi  

Metod: Semistrukturerade 
intervjuer 

Urval: Engelsktalande kvinnor som 
nyligen fått diagnosen bröstcancer 

n=18 

Kvinnorna kände att de fick tillräckligt med 
information men ville bara ha lite i början. 
Information om allt som skulle eller skulle 
kunna hända utlöste rädslor. De flesta kände att 
val av behandling var någorlunda lätt. 
Patienterna kom fram till behandlingen genom 
att bearbeta informationen som de fick, 
överväga alternativen och genom att interagera 
med andra. 

8 Halkett, G., och Arbon, P., 
Scutter, S., & Borg, M. 
(2006) 

”The role of the breast care 
nurse during treatment for 
early breast cancer: The 
patient’s perspective” 

Australien 

Att undersöka 
patienternas perspektiv 
om rollen som 
bröstcancersjuksköterska 

Metod: Intervjuer, Hermeneutik 
fenomenologisk ansats 

Urval: Engelsktalande Kvinnor som 
har avslutat behandling för en tidig 
bröstcancer 

n=18 

Kvinnorna ansåg att 
bröstcancersjuksköterskorna var viktiga från 
diagnos fram till behandling då de gav 
kontinuerligt stöd samt ansågs de vara en söker 
informationskälla. Vidare beskrevs de som lätt 
att prata med, kunniga och avslappnade. 
Kvinnorna kunde diskutera 
behandlingsalternativen med sjuksköterskorna 
och de visade ett genuint intresse i kvinnornas 
individuella liv. Att kunna diskutera diagnosen 
med bröstcancersjuksköterskan efter 
läkarbesöket ansågs som något positivt av 
kvinnorna. 

9 Drageset, A., Lindstrom, T., 
Giske, T., Underlid, K. 
(2011) 

”Being in suspense: 
women’s experiences 
awaiting breast cancer 
surgery” 

Norge 

Kvinnors upplevelse 
efter att ha fått besked 
om diagnosen 
bröstcancer och väntar 
på operation 

Metod: Intervjuer 

Urval: Skulle få mastektomi eller 
lumpektomi, vara äldre än 18 och 
kunde skriva och prata Norska. 

n=21 

Diagnosen kändes overklig för kvinnorna och 
kände att allt blev en kris. De kände sig fysiskt 
friska men hade en väldigt allvarlig sjukdom. 
De kände att det var jobbigt att vänta mellan 
diagnos och kirurgin, de ville få det klart så de 
kunde fortsätta med livet som vanligt. 
Kvinnorna var oroliga över hur cancern skulle 
påverka deras framtid. De kände att familj och 
nära vänner var ett väldigt bra stöd men det var 
svårt att berätta om cancern till dem. Kvinnorna 
kände att de behövde vara starka när de 
informerade andra.  

10 Saares, P. och Suominen, T. 
(2005) 

”Experiences and resources 
of breast cancer patients in 
short-stay surgery.” 

Finland 

Öka förståelsen och 
förbättra kvalitén i 
omvårdnaden av 
bröstcancerpatienter i 
dagkirurgisk avdelning. 

Metod: Semi-strukturerade 
intervjuer som gjorde två månader 
efter operation. 

Urval: Bröstcancerpatienter som 
varit på dagkirurgisk vårdavdelning 

n=8 

Diagnosen orsakade rädsla och ångest. De var 
rädda för kirurgin, smärta, framtiden och döden. 
Det som var besvärligt var att inte veta vad som 
skulle hända. De kände de behövde tid för sig 
själva. De kände att de behövde stödja sin 
familj. Sjuksköterskan gav patienterna hopp 
och gav inga orealistiska förhoppningar. Det 
var svårt att ta beslut om behandling men var 
nöjda att de blev tillfrågade om vad det var för 
behandling de ville ha. 

11 Greenslade, M., Elliott, B., 
Mandville-Anstey, S. (2010) 

”Same-Day Breast Cancer 
Surgery: A Qualitative 
Study of Women’s Lived 
Experiences” 

Canada 

Att förstå erfarenheterna 
av kvinnor som har 
kirurgi på dagkirurgisk 
avdelning och ge 
rekommendationer för 
att assistera 
vårdpersonalen för att 
förbättra kvaliteten av 
vård. 

Metod: Intervjuer som gjordes två 
månader efter operation 

Urval: Bröstcancerpatienter som 
varit på dagkirurgisk vårdavdelning 
och fick gå hem samma dag. 

n=13 

Mer än hälften av deltagarna kände att de var 
förberedda inför operationen medan de andra 
kände att de inte fick tillräcklig information och 
var tvungna att få reda på informationen själv. 
Några tyckte att förberedelsen inför 
behandlingen var given för sent vilket 
resulterade i en negativ upplevelse. De flesta 
kvinnorna kände att familjen var det största 
stödet. 
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Bilaga 2 

Kvalitetsgranskningstabell 

Artikel  Nr1 Nr2 Nr3 N4 Nr5 Nr6 Nr7 Nr8 Nr9 Nr10 Nr11 

Bedömning 
av studie 
kvalitet 

hög hög medel hög hög hög medel medel medel hög medel 

Antalet nej 0 0 4 2 2 1 4 3 3 1 5 
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Bilaga 3 

Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser1 
 

Författare: 

     

 År: 

     

 Artikelnummer: 

     

  

 

Total bedömning av studiekvalitet: 

 Hög   Medelhög   Låg   

 

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 
• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 
• Det finns förtydligande kommentarer till vissa delfrågor. Dessa anges med en fotnot. 

 

 Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

1. Syfte 1 

a) Utgår studien från en väldefinierad 
problemformulering/frågeställning?     

2. Urval 2 

a) Är urvalet relevant?     

b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?     

c) Är kontexten tydligt beskriven?     

d) Finns relevant etiskt resonemang?     

e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven?     

Kommentarer syfte, patientkarakteristika, kontext etc 

     

 

3. Datainsamling 3 

a) Är datainsamlingen tydligt beskriven?     

b) Är datainsamlingen relevant?     

c) Råder datamättnad?     

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  
i relation till datainsamlingen?     

                                                

1 Modifierad version av Bahtsevani 2002-06-18 
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 Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

Kommentarer urval, datainsamling, datamättnad etc 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

4. Analys 4 

a) Är analysen tydligt beskriven?     

b) Är analysförfarandet relevant i relation  
till datainsamlingsmetoden?     

c) Råder analysmättnad?     

d) Har forskaren hanterat sin egen  
förförståelse i relation till analysen?     

Kommentarer analys, analysmättnad etc 

     

 

5. Resultat 5 

a) Är resultatet logiskt?     

b) Är resultatet begripligt?     

c) Är resultatet tydligt beskrivet?     

d) Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?     

e) Genereras hypotes/teori/modell?     

f) Är resultatet överförbart till ett  
liknande sammanhang (kontext)?     

g) Är resultatet överförbart till ett annat sammanhang (kontext)?     

Kommentarer resultatens tydlighet, tillräcklighet etc 
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