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Sammanfattning    

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. I Sverige insjuknar 15-20 

kvinnor varje dag och var tionde kvinna kommer någon gång att drabbas. Det finns 

ingen direkt kännedom kring den direkta orsaken till bröstcancer utan många olika 

faktorer samspelar. Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser av bröstcancer från det 

att de får diagnosen till att behandlingen inleds. Vi belyser även hur de hanterar sin 

livsvärld och synen på framtiden. Vi valde att analysera åtta kvalitativa artiklar som 

belyste detta ämne. En litteraturstudie har genomförts och vi har valt att använda oss av 

Evans (2002) modell för kvalitativ innehållsanalys. Utifrån analysen skapades tre 

huvudteman, dessa är: ”Att uppleva sig vara hemlös i sin egen kropp”, ”En kamp för 

livet” och ”Konsten att leva vidare”. Fyra subteman identifierades och dessa är: ”Att 

uppleva och bekräfta sitt lidande och sina känslor”, ”Att reflektera över sin nuvarande 

situation”, ”Behov av stöd” och ”Oro inför framtiden”.  Resultatet visar att den första 

tiden efter diagnosen är orosfylld och känslomässigt kaotisk. Många tankar uppstår och 

ett behov av stöd, både från närstående och hälso- och sjukvård, uppkommer. För att 

kvinnorna ska kunna bekräfta sina känslor är det av stor vikt att de tar itu med dem och 

försöker gå vidare i livet. Kvinnorna har olika sätt att hantera sjukdomen men något 

som är gemensamt för dem är att de finner en okänd styrka som hjälper dem att 

prioritera och hantera livet. En oro inför döden och framtiden är central. I diskussionen 

belyser vi vikten av en god vårdrelation i förhållande till hälso- och sjukvården under 

den första sjukdomstiden. Vi belyser även närståendes betydande roll gentemot kvinnan 

och hennes livsvärldsperspektiv. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Bröstcancer, diagnos, upplevelser, hanterbarhet, närstående, sjuksköterskans 

roll, stöd



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

INLEDNING _________________________________________________________ 1 

BAKGRUND _________________________________________________________ 1 

Bröstcancer _______________________________________________________________ 1 

Symtom, diagnos och behandling _____________________________________________ 2 

Att drabbas av bröstcancer __________________________________________________ 2 

Sjuksköterskans roll _______________________________________________________ 3 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 4 

SYFTE ______________________________________________________________ 4 

METOD _____________________________________________________________ 4 

Datainsamling _____________________________________________________________ 4 

Dataanalys _______________________________________________________________ 5 

RESULTAT __________________________________________________________ 6 

Att uppleva sig vara hemlös i sin egen kropp ___________________________________ 6 
Att uppleva och bekräfta sitt lidande och sina känslor ____________________________________ 6 
Att reflektera över sin nuvarande situation ____________________________________________ 7 

En kamp för livet __________________________________________________________ 8 
Behov av stöd___________________________________________________________________ 8 
Oro inför framtiden ______________________________________________________________ 9 

Konsten att leva vidare ____________________________________________________ 10 

DISKUSSION _______________________________________________________ 11 

Metoddiskussion __________________________________________________________ 11 

Resultatdiskussion ________________________________________________________ 12 

SLUTSATSER _______________________________________________________ 14 

REFERENSER ______________________________________________________ 15 
 

 
Bilaga 1 - Sökhistorik 

Bilaga 2 - Artikelgranskning 



 1 

INLEDNING 

Bröstcancer är den cancerform som är mest förekommande bland kvinnor. Det ägnas 

stor uppmärksamhet kring detta ämne genom bland annat Rosa Bandet. Rosa Bandet är 

en kampanj som har som mål att bekämpa bröstcancer och främja forskning inom 

området. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi mött och vårdat patienter 

som har drabbats av bröstcancer och vi har även träffat kvinnor med bröstcancer i vår 

omgivning. Detta har skapat ett intresse hos oss vad gäller sjukdomen och vi har 

uppmärksammat att kvinnor med bröstcancer är i behov av stöd och vägledning från 

hälso- och sjukvården. Hos oss som kvinnor förekommer det en risk att drabbas av 

bröstcancer vilket medför att vi har ett ökat intresse för denna sjukdom. Vi har valt att 

belysa kvinnors upplevelser från då de fått besked om sin bröstcancer fram till dess att 

behandlingen inleds.  

 

BAKGRUND 

Bröstcancer 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i hela världen. Medelåldern för 

att drabbas av bröstcancer är 64 år och sjukdomen drabbar framförallt medelålders och 

äldre kvinnor. Risken att insjukna i bröstcancer under 40 års ålder är cirka fem procent 

och risken ökar med åldern. I Sverige drabbas 7000 kvinnor varje år, vilket innebär att 

15-20 kvinnor får diagnosen varje dag. Var tionde kvinna som bor i Sverige kommer 

någon gång under sin livstid att drabbas av sjukdomen. Även män kan drabbas, cirka 40 

män i Sverige får diagnosen varje år (Nystrand, 2012).  

 

Vid all sorts cancer har den naturliga celldelningen rubbats och kommit i obalans. 

Celldelningen styrs av cellens egna gener och vid felsignalering gällande celldelning 

kan det leda till ohämmad tillväxt, en så kallad tumör uppstår (Holmberg, 2009). Det 

finns två olika typer av tumörer; den godartade (benign) och den elakartade (malign). 

Den maligna tumören kan sprida sig och bilda dottertumörer (metastaser) i andra organ i 

kroppen. Den benigna tumören har ingen förmåga att sprida sig vidare då den saknar 

anlag att tränga sig igenom kroppens vävnader och är därmed godartad (Sköld Nilsson, 

2011).  

 

Enligt Järhult och Offenbartl (2006) finns det ingen direkt kännedom kring orsaken till 

bröstcancer. Nystrand (2012) påvisar att det finns många olika faktorer som samspelar 

där bland annat de kvinnliga hormonerna, progesteron och östrogen, spelar en stor roll i 

uppkomsten. En stor del av de bröstcancertumörer som uppkommer är hormonkänsliga 

mot framförallt östrogen. Östrogen har den effekten att tumören lättare växer. Vidare 

menar Nystrand (2012) att tidig menstruationsdebut och sen menopaus ökar risken att 

drabbas då kvinnan genomgår fler menstruationsperioder. Det framkommer också att 

andra faktorer såsom användning av östrogenhaltiga p-piller under lång tid, barnlöshet 

och ingen amning påverkar uppkomsten av sjukdomen. Järhult och Offenbartl (2006) 

beskriver att ärftlighet är en betydande faktor att drabbas av bröstcancer och tio procent 

av alla kvinnor som drabbas har det genetiska anlaget.  
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Symtom, diagnos och behandling 

Det vanligaste symtomet vid bröstcancer är en eller flera knölar i bröstet samt eventuellt 

i armhålan. Dessa är ofta hårda och de kan vara ömma eller helt smärtfria. Indragen 

bröstvårta och/eller hud, apelsinhud, förstorat/hårt bröst, rodnad och blod eller vätska 

från bröstvårtan är också symtom som kan förekomma. Symtom som kan misstolkas 

som bröstcancer är smärta och ömhet i brösten vilket vanligtvis beror på hormonella 

förändringar i kroppen och är därmed inte farligt. Dock ska detta alltid uppmärksammas 

(Nystrand, 2012). 

 

Sylwan (2010) menar att det är viktigt att alla kvinnor lär känna sina bröst. Om kvinnan 

tidigt upptäcker en förändring i bröstet kan eventuell behandling sättas in tidigare. 

Enligt Almås och Myklebust Sørensen (2011) är trippeldiagnostik den metod som 

används för att diagnostisera bröstcancer. Den innefattar klinisk undersökning, 

bilddiagnostik (mammografi samt ultraljud) och cellprover (biopsi med fin eller grov 

nål). Denna form av diagnostisering har en säkerhet på 98-99 procent. 

 

Den vanligaste behandlingen för all bröstcancer är operation av bröst och/eller 

lymfvävnad. Hur mycket vävnad som tas bort beror på vilket stadium cancern är i och 

hur tidigt den upptäcks. Kompletterande behandling kan behövas i form av cellgifter 

och/eller strålning (Järhult & Offenbartl, 2006). Nystrand (2012) beskriver också att om 

tumören är beroende av hormoner kan antihormoner ges för att hämma tillväxt. Från det 

att kvinnan får diagnosen bröstcancer och fram till operationen är väntetiden mellan en 

till tre veckor (Almås & Myklebust Sørensen, 2011). 

 

Att drabbas av bröstcancer 

För många kvinnor kan perioden mellan diagnos och behandling speglas av chock och 

overklighetskänslor. Deras tankar fylls av ovisshet och rädsla för framtiden och en 

önskan om att överleva är något som tankarna kretsar kring. Alla är olika och därmed 

blir reaktionerna kring sjukdomen individuella. En del kvinnor är lugna och håller oron 

på avstånd medan andra kvinnor upplever stark ångest och rädsla kring sin nuvarande 

situation och framtid (Almås & Myklebust Sørensen, 2011). Liknande fall har beskrivits 

i studien som Kovero och Tykkä (2002) har genomfört. De beskriver i sin studie att de 

första reaktionerna som kvinnorna upplevde efter sitt besked om bröstcancer var 

överraskande och chockerande. Kvinnorna som deltog i studien beskrev att många 

känslor väcktes och att de upplevde stor rädsla och sorg över sin situation, hur de 

upplevde sin situation varierade. Vidare beskriver Almås och Myklebust Sørensen 

(2011) vikten av att erbjuda den enskilda kvinnan telefonkontakt med vården under 

tiden från dess att diagnos fastställs till behandlingen inleds. Detta för att skapa en 

trygghet och etablera en relation med den enskilda kvinnan. 

 

Enligt Merleau-Ponty (1997) är livsvärld den värld och verklighet vi lever i och hur 

varje människa upplever världen är unikt. En förändring i verkligheten hos alla 

individer erfars och upplevs därför olika. Världen erfars genom vår kropp och genom att 

vara medveten om kroppen ges en uppfattning av omvärlden. Då en människa drabbas 

av sjukdom påverkas hela människan och också det synsätt som hon har på omvärlden. 

Enligt Johnsson och Brandberg (2006) kan en bröstcancerdiagnos leda till konsekvenser 

som påverkar olika delar av livet. Det kan till exempel påverka relationen till familj, 
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släkt och vänner samt förmågan att delta i olika sociala aktiviteter, ekonomisk 

problematik och problem i arbetslivet. Livslidande som begrepp enligt Eriksson (1994) 

berör hela människans livssituation. Livslidandet är relaterat till hela människan och allt 

vad det innebär att vara levande och att vara bland andra människor såsom närstående. 

Sköld Nilsson (2011) beskriver att den förändrade situationen påverkar hela kvinnan 

och hennes omvärld. Allt förändras, både kvinnan och de närstående försätts i 

chocktillstånd, vardagen förändras och känslor av overklighet uppkommer. 

 

Sjuksköterskans roll 

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod är det primära ansvaret för 

sjuksköterskan att ge god och säker vård. Det vilar på fyra grundpelare och dessa är: 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007). Landmark, Strandmark och Wahl (2002) visar i sin studie 

att kvinnor med nydiagnostiserad bröstcancer är i stort behov av stöd och information. 

Stödet kan komma från de närstående men också ifrån sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal. Studien visar att kvinnorna upplevde både positiva och negativa sidor av 

vården. Det positiva som upplevdes var att de kände sig sedda och bekräftade. De var 

medvetna om att de var där för att bli friska och kvinnorna påvisade att meningsfulla 

dialoger med sjuksköterska gav en god form av uppmuntran. När kvinnorna i studien 

kände sig osedda och obekräftade av vården blev det en börda för dem. Det uppkom i 

samband med att det inte var någon kontinuitet i vården och vid långa väntetider. 

Kvinnorna påpekade att just väntan var bland det svåraste för dem. De upplevde att de 

var tvungna att ha koll på allt själva och kvinnorna saknade förtroende för 

vårdpersonalen och läkarna. De beskrev det som en ”konstant kamp” mot systemet 

vilket tog mycket energi och ork. Kovero och Tykkä (2002) visar i sin studie att 

information är betydelsefullt och vidare visar studien att det är viktigt att skapa 

förutsättningar där informationsgivande kan frambringa en god vårdrelation. Kvinnorna 

i studien påvisade att ett bra bemötande från sjukvården skapade en känsla av 

delaktighet vilket gav en möjlighet att få kontroll över sin situation. Enligt Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) är en god relation mellan vårdare och 

patient en förutsättning för att god vård ska kunna ges. En relation mellan vårdare och 

patient ökar patientens möjlighet att aktivt delta i sin vård och behandling. För att 

ytterligare öka chansen till delaktighet krävs det att sjuksköterskan är säker i sin roll och 

kan skapa en vårdrelation. Sjuksköterskans roll i detta blir därmed att lindra lidande, 

främja hälsa och öka välbefinnandet. 

 

Studien som Landmark et al. (2002) har utfört visar att väntan skapade ett lidande hos 

kvinnorna. Enligt Eriksson (1994) kan sjukdomslidande uppstå då människan drabbas 

av sjukdom. Symtomen och problemen som sjukdomen medför kan i sig begränsa 

människans känslor och aktiviteter i det dagliga livet. Vid bristande vård och 

behandling kan ett vårdlidande uppstå. Det kan exempelvis uppkomma då 

sjuksköterskan inte lyssnar till patienten eller om utebliven vård skulle ske. 
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PROBLEMFORMULERING 

Att få diagnosen bröstcancer blir dagligen en verklighet för 15-20 kvinnor i Sverige. 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Som sjuksköterska kommer vi 

med stor sannolikhet att vårda dessa kvinnor oavsett vilket område vi arbetar inom. Från 

det att diagnosen fastställs till dess att behandlingen startar kan vara en orosfylld tid för 

kvinnan. Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning uppmärksammat att 

bröstcancer skapar en förändrad syn på den egna kroppen och världen runt omkring. Vi 

har uppmärksammat att det finns för lite kunskap bland sjuksköterskor om hur dessa 

patienter upplever den första tiden efter diagnos. Tidigare forskning visar att det är av 

stor betydelse att etablera en god vårdrelation tidigt i vårdprocessen då kvinnor med 

nydiagnostiserad bröstcancer är i stort behov av stöd och information. Vi vill belysa 

kvinnans känslor och upplevelser under den första sjukdomstiden för att kunna öka 

sjuksköterskans förståelse av patientens livsvärld i vårdandet. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser av bröstcancer från det att de får diagnosen 

till att behandlingen inleds. Hur hanterar kvinnor, som nyligen fått diagnosen 

bröstcancer, sin livsvärld och synen på framtiden innan behandlingen påbörjas?   

 

METOD 

Författarna har valt att göra en litteraturstudie med kvalitativa artiklar. Friberg (2006) 

beskriver att en litteraturstudie skapar den aktuella kunskapen inom ett visst valt område 

genom att författarna tar reda på befintlig forskning inom det valda området. Vidare 

beskriver Friberg (2006) att kvalitativa studier skapar en ökad förståelse för den 

enskilda patientens erfarenheter och upplevelser. Kvalitativa artiklar har analyserats då 

dessa besvarar vårt syfte.  

 

Datainsamling 

Databaserna som använts för att söka material är Cinahl och PubMed. Dessa databaser 

användes då de inriktar sig på vårdvetenskapliga artiklar. Våra inklusionskriterier var att 

artiklarna skulle vara från 2000-talet, de skulle vara Peer Reviewed, artiklarna skulle 

vara av kvalitativ ansats och skrivna på engelska eller svenska. Vidare skulle kvinnan 

vara i fokus och artiklarna skulle vara skrivna utifrån ett patientperspektiv. Dessa 

kriterier valdes då de speglade vår problemformulering och vårt syfte samt att de skulle 

ha vårdvetenskaplig grund och vara aktuella i dagsläget. Den information som kom att 

användas i arbetet skulle komma från perioden mellan bröstcancerbesked och innan 

behandlingen inleds. I de artiklar som innefattade en längre period än den första 

sjukdomstiden valde vi att utesluta all fakta som var utanför vårt syfte. Våra 

exklusionskriterier var mäns perspektiv av att ha bröstcancer, kvantitativa artiklar och 

artiklar som speglade tiden enbart efter första behandling. 

  

De sökord som användes var: breast cancer, qualitative, diagnosis, experience of life, 

newly diagnosed och suffering. Sökorden kombinerades på olika sätt för att hitta flera 

olika artiklar. Vid varje sökning användes alltid sökorden ”breast cancer” och 
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”qualitative” både i Cinahl och i PubMed. Varje sökning bestod av tre sökord och 

”breast cancer” och ”qualitative” utgjorde alltid utgjorde två av dem. Vid första sökning 

tillades sökordet ”diagnosis” i databasen Cinahl och 243 träffar framkom varav tre 

artiklar var av intresse. Vid andra sökningen i Cinahl tillades sökordet ”experience of 

life”, då framkom 19 träffar och en artikel valdes. Vid tredje sökningen i Cinahl tillades 

sökordet ”newly diagnosed”, då framkom 27 träffar och två artiklar valdes. Vid sökning 

i databasen PubMed användes sökorden ”breast cancer”, ”qualitative” samt ”suffering”. 

Detta gav 88 träffar varav en artikel var av intresse. I PubMed användes ingen 

begränsning vad gäller årtal.  

 

Vi har granskat alla artiklar med hjälp av Fribergs (2006) granskningsmodell för 

kvalitativa artiklar, detta för att säkerställa att våra framtagna artiklar var av god 

kvalitet. Under granskningen av artiklarna uppmärksammades det att en av författarna 

skrivit två av de valda artiklarna. Vi ansåg att dessa var av god kvalitet och valde att 

söka på författarens efternamn i Cinahl. Efternamnet ”Landmark” som sökning i 

författar- (AU) fältet gav 15 resultat och ytterligare en artikel valdes. Sökhistoriken kan 

ses i bilaga 1. 

 

När vår sökning påbörjades fick vi fram många olika artiklar och för att välja ut de som 

var av intresse lästes först rubrik och vid vidare intresse lästes även abstract. Efter första 

sökningen valdes 15 artiklar ut för att granskas. Dessa lästes var för sig och 

sammanfattades på separat papper för att tydligare kunna se om de överensstämde med 

vårt syfte. Åtta artiklar exkluderades då de inte besvarade syftet. Totalt kom åtta artiklar 

att användas i resultatet.  

 

Dataanalys 

Författarnas material har analyserats och sammanställts med hjälp av Evans (2002) 

modell för kvalitativ innehållsanalys. Analysmodellen är uppdelad i fyra olika faser. Det 

börjades med att bestämma vilken typ av studier som skulle analyseras och 

sammanställas. Efter det kunde sökningen påbörjas utefter de inklusions- och 

exklusionskriterier som beslutats att ha med i vår studie (se datainsamling).  

 

Det första steget i analysen var att vi skapade oss en helhetsbild av det insamlade 

materialet. Detta frambringade ökad förståelse för innehållet genom att artiklarna lästes 

flera gånger. Vi började läsa de åtta valda artiklarna enskilt och väsentlig information 

punktades upp under läsandets gång. För att få ytterligare perspektiv inleddes det andra 

steget med att stryka under viktig information i artiklarna med olika färgpennor; en färg 

för varje område. Sedan översattes våra områden till svenska vilket skapade synligare 

helhetsbild av våra data. Den nya helhetsbilden skapade förutsättningar att hitta 

nyckelfynd som besvarade studiens syfte. I det tredje steget påbörjades identifierandet 

av likheter och olikheter. Utifrån dessa skapades teman och subteman. För att eliminera 

motsägelser satt vi var för sig och granskade de teman och subteman som framkommit 

vilket skapade en mer komplett bild och gav en ökad förståelse av området. Under 

analysprocessen identifierades sammanlagt tre huvudteman och fyra subteman. Under 

det fjärde steget granskades våra teman och subteman mot originalartiklarna för att se 

att de överensstämde med varandra. Sedan skrevs vårt resultat i löpande text och 

refererades tillbaka till originalartiklarna för att säkerställa ett reslutat av god kvalitet.  
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RESULTAT 

I resultatet tydliggörs kvinnors upplevelser av att drabbas av bröstcancer sett utifrån ett 

livsvärldsperspektiv. Det framkommer även hur kvinnorna förhåller sig till att hantera 

sin livssituation här och nu samt synen på sin framtid. Tre huvudteman samt fyra 

subteman presenteras i tabell 1.  

 

Tabell 1  

Huvudtema Subtema 

Att uppleva sig vara hemlös i sin egen 

kropp 
 Att uppleva och bekräfta sitt 

lidande och sina känslor 

 Att reflektera över sin nuvarande 

situation 

En kamp för livet   Behov av stöd 

 Oro inför framtiden 

Konsten att leva vidare  

 

Att uppleva sig vara hemlös i sin egen kropp 

När en diagnos som bröstcancer ställs kan en känsla av hemlöshet i sin egen kropp 

upplevas vilket medför en jobbig och krävande tid. Livet fylls med många känslor och 

kvinnorna måste kunna hantera alla dessa på en och samma gång. Chock och 

overklighetskänslor blir ofta de första reaktionerna för att sedan lämna plats åt sorg och 

rädsla.   

 

Att uppleva och bekräfta sitt lidande och sina känslor 

Arman, Rehnsfeldt, Lindholm och Hamrin (2002) beskriver i sin studie att de kvinnor 

som deltog upplevde att hela deras liv kretsade kring sjukdomen efter att de fått 

diagnosen bröstcancer. Vidare upplevde kvinnorna att cancern hade förändrat hela 

livssituationen och deras relationer till sina närstående. De uttryckte att allt var förändrat 

och att ingenting i livet upplevdes på samma sätt som tidigare. De upplevde även att det 

var en svår balansgång mellan att uttrycka sitt eget lidande samtidigt som de ville 

skydda sina närmaste närstående från att ta del av deras lidande. Drageset, Lindstrøm, 

Giske och Underlid (2011) visar i sin studie att vid beskedet till närstående om 

diagnosen uppkom många tankar och känslor. Några kvinnor hade svårt att formulera 

sig på vilket sätt de skulle uttrycka sig till sina barn, de hade en rädsla av att skrämma 

sina närstående. En del kvinnor hade skuldkänslor och upplevde att de förde över sin 

egen smärta på sina närstående. Kvinnorna kände att de var tvungna att vara starka och 

samlade när de berättade om sin sjukdom. Andra kvinnor poängterade vikten av hur 

nyheten kom fram. I några av familjerna blev familjemedlemmarna ledsna och då 

behövde kvinnorna vara starka och uppmuntrande. Kvinnorna ansåg det också jobbigt 

att hela tiden behöva uppdatera andra människor i deras omgivning. 

 

Landmark och Wahl (2002) visar att de kvinnor som fick diagnosen bröstcancer 

handskades med många starka känslor. Kvinnorna beskrev det som att hamna i en 

traumatisk kris och diagnosen skapade en emotionell obalans som påverkade deras 

dagliga liv. Chock var den första reaktionen som uppkom men som senare avtog allt 
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som tiden gick. Kvinnorna bar på en önskan om att det dagliga livet skulle vara som 

innan diagnosen ställdes. I studierna (Dickerson Coward & Kahn, 2005; Drageset et al., 

2011) upplevde kvinnorna att deras värld var förändrad och kaotisk och detta beskrevs 

som en emotionell berg- och dalbana.  

 

Vidare beskriver Drageset et al. (2011) att kvinnorna upplevde en känsla av stress och 

att de genomgick en svår tid med ovisshet. De upplevde tiden från diagnos fram till start 

av första behandling som mycket svår att hantera och de beskrev sina känslor som att de 

kom i vågor och att de inte hade någon kontroll över förloppet. För vissa kvinnor 

skapade sjukdomen ett lidande som också påverkade nattsömnen negativt, de låg och 

tänkte på sin situation och de fick ingen inre ro i kroppen. Ångesten och lidandet 

minskade hos kvinnorna då de fick reda på sitt operationsdatum, detta skapade en 

känsla av säkerhet och att ha kontroll över situationen. En del kvinnor beskrev väntan 

på operation som något betydelsefullt då det under denna tid gavs möjlighet att 

förbereda sig för det som komma skall. Andra kvinnor i studien ansåg att väntan 

skapade ett lidande som var svårt att kontrollera. Vad gäller väntan framkommer detta 

även i studien som Landmark, Bøhler, Loberg och Wahl (2008) har genomfört. En del 

kvinnor i studien ansåg att tiden före operation var för kort. De menade att de inte hann 

handskas med alla känslor och reaktioner och de kände de sig emotionellt oförberedda. 

Andra kvinnor upplevde väntetiden som lång och jobbig då deras tankar kretsade kring 

en rädsla om att cancern eventuellt spridit sig till andra delar av kroppen. En del kvinnor 

upplevde sig som ensamma i sin egen värld och att det var de själva som skulle gå 

igenom sjukdomsförloppet.  

  

Drageset, Lindstrøm och Underlid (2010) beskriver att känslorna som kvinnorna 

upplevde uttrycktes och erfors olika. En del kvinnor ville hålla känslorna på säkert 

avstånd medan andra kände lättnad genom att bekräfta dem. Några ville uttrycka dem i 

ensamhet bland annat genom dagboksskrivning. Andra ville uttrycka känslor när de var 

bland människor som de hade gemenskap med. En kvinna uttryckte att hon ansåg att 

terapi var bästa sättet att hantera situationen. I motsats till detta ansåg en del kvinnor att 

det inte alls hjälpte att låta känslorna uttryckas då det reducerade känslan av styrka och 

ökade känslan av självömkan. Detta förebyggde också oönskade frågor och reaktioner 

från andra människor. 

 

Att reflektera över sin nuvarande situation 

De kvinnor som valde att inte prata om sin sjukdom skapade en falsk bild om att de var 

friska och att allt var som vanligt. Genom denna handling reflekterade kvinnorna inte 

över hur sjukdomen påverkade deras eget och familjens liv. De kvinnor som valde att 

sätta ord på sin sjukdom och sin situation fick chansen att se verkligheten med andra 

ögon (Horgan, Holcombe & Salmon, 2011). Arman et al. (2002) beskriver att kvinnorna 

kände att kroppen hade svikit dem. De reflekterade över att de tidigare hade varit friska 

men att de nu över en natt blivit sjuka. Att kroppen hade svikit dem skapade en 

osäkerhet som fick dem att tänka och reflektera över sin existens här och nu. 

Existentiella frågor om livet uppkom hos många kvinnor som en konsekvens av att 

drabbas av bröstcancer. Kvinnorna ändrade uppfattning kring sin existens och själva 

livet. De fick en annan inställning till livet, de gick från att vara medvetna om det yttre 

till att bli medvetna om det inre. Lidandet som kvinnorna upplevde i samband med 
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diagnosen påbörjade en förändring i livet. De kände att de behövde finna svar på 

existentiella frågor och finna en mening med den nuvarande situationen.  

 

Drageset et al. (2011) visar att diagnosen kändes overklig för de flesta kvinnorna. De 

kände sig friska och därmed var diagnosen svår att acceptera och förstå. Många av 

kvinnorna hade inte känt av några tidigare symtom vilket gjorde det ännu svårare för 

dem att acceptera sjukdomen. Förändringen beskrevs som snabb och kaotisk och hela 

deras livssituation var förändrad.  

 

En kamp för livet 

Kvinnor som får diagnosen bröstcancer står inför en jobbig period fylld av oro och sorg 

oberoende hur prognosen ser ut. En kamp för livet startar och allt fokus hamnar på att 

hålla sig levande. Detta är svårt och kvinnorna är i stort behov av stöd, både från hälso- 

och sjukvård men framförallt från närstående, för att orka ta sig igenom alla hinder. En 

oro inför framtiden är ständigt närvarande då kvinnornas liv inte blev som de planerat.  

 

Behov av stöd 

Arman et al. (2002) beskriver att då kvinnorna upplevde ett försummande av hälso- och 

sjukvården var i samband med att personalen endast såg sjukdomen. När 

vårdpersonalen inte uppmärksammade personen bakom sjukdomen upplevde kvinnorna 

att det inte gavs något utrymme att uttrycka sina känslor. På grund av detta blev 

kvinnorna besvikna och de kände inte att de kunde lita på sjukvårdspersonalen. 

Drageset et al. (2011) visar att alla kvinnor hade blivit erbjudna att ringa hälso- och 

sjukvården när som helst på dygnet. Dock var en del kvinnor rädda för att störa 

sjukvården medan andra inte ville ringa och prata med en okänd människa.  

 

Arman et al. (2002) visar att omgivningens reaktioner spelade stor roll. Kvinnorna 

menade att det var nödvändigt men svårt att dela lidandet med sina närstående.  De ville 

undvika att föra över lidandet till andra trots att de var i behov att prata om sin 

livssituation. Drageset et al. (2011) påvisar att kvinnorna ansåg att de reaktioner som 

deras närstående hade var av betydelse för deras egen del. De ansåg att familj och nära 

vänner var det bästa stödet.  

 

I studierna (Landmark, Strandmark & Wahl, 2001; Landmark et al., 2008) framkommer 

det att när kvinnor drabbas av bröstcancer är det av stor vikt att de har någon i sin närhet 

som kan stödja dem. För att kvinnorna ska orka hålla modet uppe har de ett stort behov 

av stöd och nära relationer. Kvinnornas attityd i relation till andra ändrades efter 

diagnosen och de märkte vilka deras sanna vänner var. Då kvinnan hade en partner 

intensifierades deras relation och relationer över lag blev viktigare än materiella ting. 

Kvinnorna började inse lyckan i att vara levande och det blev av större vikt att de 

relationer som de hade var goda och givande. Landmark och Wahl (2002) beskriver att 

bröstcancer är en diagnos som påverkar hela familjen. Socialt stöd i form av närhet var 

viktigt och det ökade kvinnornas vilja att kämpa för livet. Dickerson Coward och Kahn  

(2005) beskriver att kvinnorna uppskattade all hjälp från nära och kära men också från 

hälso- och sjukvårdpersonal och de insåg tidigt att de inte behövde kämpa ensamma.  
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Drageset et al. (2010) beskriver att kvinnorna ansåg att goda relationer med vänner och 

familj, positiv attityd, stödjande och realistisk information om cancer från både 

sjukvårdspersonal och nära vänner hjälpte dem att hantera sin situation. Något som 

uppmuntrade kvinnorna var tidig upptäckt av cancern, förtröstan på doktorer och 

sjukvården, kunskap om bröstcancer och dess prognos. 

 

Oro inför framtiden 

Landmark et al. (2008) visar att det framkommer tankar om framtiden och rädsla för 

döden kom omedelbart efter att diagnosen ställts. Landmark et al. (2001) påvisar att 

kvinnornas vilja att leva framkom när döden tog större plats än framtiden. Kvinnorna 

ville inget annat än att återfå ett normalt liv. Den största rädslan under perioden mellan 

diagnos och behandling var att cancern skulle ha spridit sig till andra delar av kroppen. 

De oroade sig både för att dö men också för att behöva skiljas från sin familj och lämna 

dem kvar ensamma. Kvinnorna började sätta familjen i främsta rummet och började 

värdesätta tiden tillsammans med dem allt mer. Det som kvinnorna i studien hade 

gemensamt var att de skapade en vilja att kämpa mot döden för att överleva. Efter den 

första chocken efter beskedet kunde kvinnorna börja tänka på framtiden även om döden 

hela tiden var närvarande i minnet. Kvinnorna i studien uttryckte en oro och osäkerhet 

för framtiden men samtidigt försökte de hålla negativa tankar på avstånd. Kvinnorna 

ansåg att tankens kraft var viktig och de påpekade att det var viktigt att hålla modet 

uppe och att ha en tro på att framtiden är full av möjligheter. 

 

Landmark och Wahl (2002) visar att kvinnorna hade svårt att föreställa sig en framtid, 

all deras energi riktades istället till en vilja att leva vidare. När kvinnorna fick sin 

diagnos blev de mer medvetna om livet här och nu. De hade mycket tankar om 

framtiden och om hur den skulle yttra sig. Dessa tankar fick fram en tidigare okänd 

styrka att kämpa mot döden. Viljan att leva var relaterad till viljan om en god framtid 

med nära och kära samt andra betydelsefulla ting i livet. 

 

Drageset et al. (2011) visar att de flesta kvinnor ansåg att deras sjukdom påverkade 

deras framtid. De ansåg att framtiden frambringade känslor av osäkerhet, rädsla och 

utmattning. Kvinnorna var även nervösa för den snart kommande framtiden och 

uttryckte en oro och osäkerhet över det preoperativa mötet med läkaren och vad han 

hade att säga. De hade tankar och funderingar över själva operationen och hur de skulle 

må precis efteråt. En del kvinnor oroade sig för hur de skulle se ut efter operationen och 

vissa uttryckte obehagskänslor över att förlora ett bröst. Några kvinnor i studien beskrev 

att det främsta målet var att överleva och därmed var inte förlusten av ett bröst den 

största oron. De flesta kvinnorna i studien uttryckte en ny medvetenhet inför döden. De 

var rädda för att separeras från sin familj speciellt från barn och barnbarn. Några av 

kvinnorna ville se en mening med att drabbas av cancer medan andra erfor att livet blev 

mer viktigt för var dag som gick. En del kvinnor var övertygade om att deras 

upplevelser skulle ge dem mental styrka och värdefulla erfarenheter i framtiden.  

 

Drageset et al. (2010) påvisar att några av kvinnorna var pessimistiska om framtiden 

och förväntade sig emotionella reaktioner efter operationen. Andra förväntade sig en 

tidig död. En del kvinnor hade mentalt förberett sig på det värsta och förväntade sig att 

cancern hade spridit sig och vara totalt obotlig.  
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Konsten att leva vidare 

I studierna (Drageset et al., 2011; Landmark et al., 2001) påvisade kvinnorna att de 

försökte planera för en dag i taget för att kunna hantera sin situation. En del kvinnor 

försökte fokusera på nuet och planerade för framtiden som om sjukdomen inte 

existerade. 

 

Drageset et al. (2010) beskriver att en del kvinnor försökte hantera sin ångest genom att 

trycka iväg sina tankar och känslor dock utan resultat. Däremot var det ofta lyckosamt 

att fokusera på något annat såsom aktiviteter och intressen. Några kvinnor beskrev att 

det var av stor betydelse att undvika ”ältande” kring sin sjukdom. För att hantera sin 

livssituation använde ett fåtal kvinnor sig av andningsteknik och motion. Dessa 

aktiviteter höll uppmärksamheten kring diagnosen borta. De flesta kvinnorna i studien 

hanterade livet genom att leva som vanligt i det dagliga livet vilket skapade en känsla av 

kontroll mitt i allt kaos. Detta innebar för en del bland annat att jobba som vanligt. 

Några kvinnor påpekade även att de anpassade alla dagar utifrån sin egen vilja och sina 

egna behov. Landmark och Wahl (2002) beskriver att kvinnorna försökte se livet som 

mer meningsfullt och de ville genomföra aktiviteter i det dagliga livet som var bra både 

för kropp och själ.  

 

Vidare beskriver Drageset et al. (2010) att en del kvinnor ansåg generellt att god hälsa 

skulle påverka utvecklingen av cancern och framtiden. Att vara optimistisk och hoppfull 

var något som kvinnorna prioriterade högt även fast de var medvetna om det möjliga 

hotet från döden. Kvinnorna lärde sig tidigt i sin sjukdom att olika hanteringsstrategier 

hjälpte dem att hantera nuet vilket fick fram en extra styrka i deras svåra situation. En 

del kvinnor framhävde vikten av att inneha ett gott humör vilket skapade förutsättningar 

att hantera sin sjukdom och att leva vidare. Horgan et al. (2011) visar att kvinnorna som 

fått diagnosen bröstcancer fick ett större självförtroende och att de brydde sig mindre 

om vad omgivningen tyckte. Kvinnorna prioriterade annorlunda än vad de gjort tidigare 

och de fick en bredare syn om vad som var viktigt i livet. Istället för att fokusera på 

triviala saker såsom att hålla huset rent började de istället sätta sig själva och sin 

omgivning i främsta rummet. De fick en mening med sin reflektion då de började 

omvärdera sina prioriteringar och de såg att tidigare värden inte längre var 

betydelsefullt. En del kvinnor påpekade att det var viktigt att acceptera att det var de 

som var sjuka och ingen annan, de såg också till att reflektera över hur de hanterade sin 

sjukdom. Andra kvinnor förnekade sin sjukdom och accepterade därmed den inte som 

sin egen. Detta skapade problem såsom okontrollerbara känslor och förnekande om sin 

livssituation och svårigheter att leva vidare.  

 

Diagnosen bröstcancer framkallade ett hot mot synen på sig själv som en hälsosam 

kvinna. Kvinnorna var tvungna att söka stöd utifrån samt nå insidan av sig själva för att 

vinna styrka och överkomma rädsla. De kvinnor som tidigare gått igenom svåra 

händelser i livet kunde använda sig av tidigare hanteringsstrategier. Dessa kvinnor 

kunde också finna en mening tidigt i sjukdomsprocessen. Trots att ingen av dem 

önskade att få bröstcancer insåg kvinnorna att erfarenheten ledde dem till nya vänner 

och möjligheter (Dickerson Coward & Kahn, 2005). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Uppsatsen är en litteraturstudie med åtta kvalitativa artiklar som har granskats och 

använts i resultatet. Kvalitativa artiklar användes då dessa beskriver kvinnans 

upplevelser av att drabbas av bröstcancer. Kvantitativa artiklar exkluderades då deras 

resultat inte beskriver kvinnors upplevelser i den utsträckning som vi var intresserade 

av. Antalet artiklar ansågs vara tillfredställande för att besvara vårt syfte. Vår 

ursprungliga tanke var att använda fler artiklar men under sökprocessens gång ansågs 

det att de artiklar som framkommit var av tillräckligt god kvalitet. De artiklar som 

framkom i sökprocessen hade egenskaper som besvarade vårt syfte. Beslutet togs att 

inkludera artiklar från 2000-talet. Under vår sökning i PubMed uppkom en osäkerhet 

kring avgränsning av årtalen, detta löstes genom att inte använda artiklar som var äldre 

än från år 2000. Anledningen till att inte äldre artiklar användes var att resultatet skulle 

vara aktuellt och kunna impliceras på kvinnor idag. De exkluderingar som gjordes kom 

som en naturlig följd av de valda inklusionskriterierna. Databaserna Cinahl och PubMed 

har använts då dessa inriktar sig på vårdvetenskapliga artiklar. Det ansågs att dessa 

databaser var tillräckliga då vi under sökprocessen fick fram ett lämpligt utbud. 

Databaserna hade ett liknande utbud och flertalet av våra valda artiklar fanns i både 

Cinahl och PubMed.  

 

Vi hade väntat oss fler artiklar som var skrivna i Sverige. Efter reflektion och diskussion 

är vi dock nöjda med utbudet som framkom. Istället ses det som en positiv resurs som 

skapar ett större perspektiv på hur kvinnor har det i andra länder. En av de valda 

artiklarna är ifrån Sverige, en är ifrån USA, en är ifrån Storbritannien och fem av de 

valda artiklarna är ifrån Norge. Vi såg det som en tillgång att fem av dem var ifrån 

Norge då vi tror att detta kan motsvara svenska kvinnors upplevelser av bröstcancer. 

Dock är vi väl medvetna om att vi lever i ett mångfaldssamhälle och hade gärna velat ha 

med artiklar från fler länder och med kvinnor från andra kulturer. Detta utgjorde dock 

en svårighet då de artiklarna ofta var skrivna på andra språk såsom spanska och 

arabiska. Vidare har det diskuterats för- och nackdelar med att ha tre artiklar skrivna av 

samma författare. Vid granskning av artiklarna kom vi underfund med att artiklarnas 

innehåll hade likheter och skillnader som framkommit tidigare under vår sökning 

samtidigt som de framkom nya infallsvinklar i varje vald artikel. Två fördelar som 

funnits är att författaren inte skrivit artiklarna själv utan det har varit minst en författare 

till samt att författaren har samarbetat med nya personer vid varje artikel. 

 

Att hitta artiklar till uppsatsen gick lättare än förväntat och vår kombination av sökord 

gav goda resultat. Vi funderade i inledningsfasen på att använda oss av skönlitteratur för 

att kunna färga resultatet ytterligare. Beslutet togs att endast använda sig av 

vetenskapligt granskade artiklar. Vi anser att Evans (2002) analysmodell var lämplig att 

använda i uppsatsskrivandet då denna skapar ett överskådligt resultat med teman och 

subteman. Det var enklare än väntat att använda sig av analysmodellen även fast själva 

analysen tog lång tid. Allt arbete som lades ner i analysen ansågs det vara värt i 

slutändan då sammanställning av resultat skulle ske. Vi använde oss av Evans (2002) 

analysmodell då denna använts tidigare under vår studietid.  
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En av studiens styrkor är att vårt resultat besvarar syftet på ett bra sätt. Vi tror att det är 

en fördel att ha många artiklar från Norge då resultatet förmodligen går att implicera på 

kvinnor i Norden. En nackdel är dock att det blir en begränsning då arbetet inte är 

implicerbart på kvinnor som inte kan relatera till västvärldens kultur. Evans (2002) 

analysmodell hjälpte oss att strukturera vårt arbete och därmed kunde vi, med hjälp av 

modellen, frambringa ett lättöverskådligt resultat. Diskussion kring att de flesta artiklar 

har funnits i databasen Cinahl har förekommit och författarna har kommit fram till att 

många av de valda artiklarna även finns att hitta i databasen PubMed.  

 

Resultatdiskussion 

När en kvinna drabbas av bröstcancer sätts hon i en svår situation där egna känslor och 

värderingar sätts på spel. Under sammanställning av vårt resultat upptäckte vi en 

gemensam nämnare hos de flesta kvinnor, de kände inte längre igen sig själva i sin 

kropp. Vi tolkar dessa känslor som att bli hemlös i sin egen kropp och därmed fick 

första temat benämningen ”Att uppleva sig vara hemlös i sin egen kropp”. Att inte 

längre känna sig trygg och hemma inom sig själv kan bli ett trauma som bör bearbetas, 

både av sig själv och hos andra människor i ens omgivning. Vårt reslutat påvisar att det 

som tidigare spelat stor roll i livet är nu av mindre vikt då kvinnorna omvärderar sin 

tillvaro och börjar sätta familjen i främsta rummet. I resultatet framkommer det att 

involvera närstående i situationen inte alltid är enkelt. Vid skapandet av teman och 

subteman lade vi märke till närståendes viktiga roll, vilket belyses i alla teman. Kvinnor 

med bröstcancer vill sällan utsätta sina närstående för samma lidande som de själva 

upplever, samtidigt finns ett behov hos kvinnan av att få hjälp och stöd från de närmaste 

för att klara av och hantera den uppkomna situationen. I resultatet framkommer 

närståendes betydelse hos den enskilda kvinnan när hon befinner sig en sådan 

livssituation som bröstcancer medför. Detta styrker Lally (2010) då kvinnorna i studien 

upplevde beskedet av diagnosen bröstcancer som ett uppvaknande. Kvinnorna började 

se livet och deras närstående med andra ögon och de började uppskatta livets små 

glädjeämnen och värdesatte tiden med familj och vänner allt mer.  

 

Som blivande sjuksköterskor tror vi att kvinnor med bröstcancer och deras närstående är 

i behov av mer kontakt med hälso- och sjukvården den första tiden av diagnosen. I 

nuläget lämnas kvinnorna med bröstcancer i ”ensamhet” i väntan på behandling. De 

flesta kvinnor får i dagens samhälle erbjudande om telefonkontakt men oftast drar sig 

många för att ringa då de inte vill prata med någon okänd människa. I vårt resultat 

framkommer det att den första tiden efter diagnosen är mycket orosväckande och 

tankeskapande. Vi anser att sjuksköterskor har en betydande och stödjande roll vad 

gäller denna tid hos kvinnorna. Dock är inte att förakta närståendes stödjande roll. 

Likväl som kvinnan är i behov av stöd och bekräftelse anser vi att närstående också är i 

behov av detta. Enligt Socialstyrelsen (2005) är sjuksköterskans uppgift att 

kommunicera med patienten och närstående på ett empatiskt, respektfullt och lyhört 

sätt. Därmed påvisas det att sjuksköterskan har en uppgift att involvera de närstående i 

vården. Ökad delaktighet tror vi skapar förutsättningar som bringar en möjlighet för 

närstående att på ett lättare sätt stödja kvinnan. Detta ger möjlighet för kvinnan att få 

insikt i att familj och vänner inte behöver bära bördan själva utan att de kan samverka 

och göra det bästa av den nuvarande situationen samt framtiden.  
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Vi anser att ökad kunskap hos sjuksköterskor kring kvinnans upplevelser under den 

första tiden skapar förutsättningar för att inge stöd, hopp och framtidstro. Vi tror att 

kvinnornas välbefinnande under det första skedet av sjukdomen kan spegla resten av 

sjukdomstiden. Vi anser att det är av stor betydelse att som sjuksköterska bemöta och 

bekräfta dessa patienter under denna tid för att förhindra ett ökat lidande här och nu men 

även i framtiden. Vårt resultat belyser att då kvinnorna behöver hjälp med att kunna 

hantera sin situation vad gäller känslor och funderingar kan det hjälpa att försöka 

fokusera på annat. Vi tror dock att detta kan bli motsägelsefullt då vårt resultat även 

visar att de kvinnor som upplevde mest sinnesro var de som tog itu med sina tankar och 

känslor. Dickerson, Alqaissi, Underhill och Lally (2011) beskriver att kvinnorna i 

studien försökte kontrollera sin ångest genom att planera sin vardag med aktiviteter. Det 

innebar att de jobbade som vanligt, gjorde saker i hemmet eller påbörjade nya 

fritidsaktiviteter. Vi anser att kvinnor med bröstcancer borde fortsätta med 

betydelsefulla handlingar för att tillfredställa både inre och yttre behov. Aktiviteter i 

vardagen tror vi på ett lättare sätt skapar möjlighet att hantera sin bröstcancer. Vårt 

resultat tyder på att en aktivitet som fyller livet med god sysselsättning förhindrar att ett 

”ältande” äger rum och negativa tankegångar kan elimineras. Det framgår även att 

balans i livet är viktigt både vad gäller aktivering och reflektion. 

 

Lally (2010) visar i sin studie att kvinnans centrala tankar vid ett bröstcancerbesked 

pekades mot att integriteten och identiteten var hotad. Beskedet påverkade hennes hälsa 

och hur hon såg på sig själv i samhället. Att bli en ”bröstcancerpatient” eller 

”överlevare” är inget som någon väntar sig. Tankar som visas i studien påvisar en 

undran över omgivningens reaktioner samt vad kvinnans nya roll kommer att bli. De 

kvinnor som snabbt kunde anpassa sig till sin diagnos kunde också snabbare finna en 

mening och en ny identitet gentemot sin situation. En anpassning innebar inte att 

kvinnorna identifierades med sin bröstcancer. Vårt resultat visar att det inte spelade 

någon roll om kvinnorna var förberedda på diagnosbeskedet eller inte. De första 

känslorna var oavsett chock, överraskning och emotionell obalans. Vi anser att kvinnans 

känslor och tankar är en central del i livet och måste därmed hanteras under goda 

förhållanden. Vidare menar Lally (2010) att när kvinnorna såg på framtiden var de 

tvungna att föreställa sig den realistiskt, både positivt och negativt, för att behålla 

känslan av kontroll och att vara en hel människa. I vårt resultat är oron inför framtiden 

hos kvinnorna en process som ständigt är närvarande. Döden blir en central tanke vilket 

får dem att reflektera över sitt liv här och nu. Viljan att leva blir en önskan att sträva 

mot och diagnosen medför tidigare okända styrkor som de lär sig att hantera. 

 

En studie som Gray, Fitch, Phillips, Labrecque och Klotz (1999) har genomfört visar att 

män med nydiagnostiserad prostatacancer upplever liknande känslor och tankar som 

kvinnor med nydiagnostiserad bröstcancer. Männen i studien hade svårt att berätta för 

familj och vänner om sitt besked. De hade svårt att bestämma sig för vilka de skulle 

berätta för samt hur mycket information som skulle ges. Männen ville själva ha 

tillräckligt stor kunskap om sin sjukdom för att kunna besvara eventuella frågor. Några 

män valde att inte berätta om beskedet för en del närstående då de inte ville skapa ett 

lidande hos dem medan andra valde att berätta för alla i sin omgivning. Utifrån detta 

kan vi uttyda många likheter hos nydiagnostiserade män och kvinnor vad gäller 

prostata- och bröstcancer. Individerna värnar om sina närståendes välmående och de vill 

behålla sitt lidande för sig själva samtidigt som de måste dela det med andra. Trots olika 
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perspektiv vad gäller kön delas liknande känslor och tankar vid ett besked såsom cancer. 

Två olika sjukdomar skapar liknande behov och begär hos den unika människan som 

bör uppmärksammas och tillgodoses. Ett lidande kan uppkomma hos de personer som 

får diagnosen cancer och för att bästa vård och behandling ska kunna genomföras är det 

viktigt att hälso- och sjukvården uppmärksammar detta. Vi anser även att det är av stor 

betydelse att sjuksköterskan bringar en god vårdrelation med ett perspektiv på hela 

familjen. Vad vi menar med familjeperspektiv är att inkludera familjen redan från första 

början för att öka förutsättningarna för att patienten och dennes närstående ska vara 

nöjda med den vård och behandling som ges. Sjuksköterskan bör vara medveten om att 

en patient som nyss får diagnosen cancer är i förändring. Vårt resultat visar att en 

kvinna med bröstcancer får en förändrad existens och livsvärld. Vi anser att det är 

betydelsefullt att se människan bakom sjukdomen och sjuksköterskans huvudsakliga 

uppgift i detta skede är att förhindra och lindra lidande hos dessa patienter.  

 

SLUTSATSER 

Att få diagnosen bröstcancer innebär en förändring i livet. Kvinnorna får en mängd 

känslor och tankar kring sin livssituation som de lär sig hantera och bekräfta under 

sjukdomstiden. Det infinner sig ett stort behov av stöd från närstående och hälso- och 

sjukvården. Oro inför framtiden är en stor del i kvinnans tankegångar. Bröstcancer 

medför att livet får en ny mening. Vårt resultat visar att kvinnorna själva måste bearbeta 

och bekräfta sina känslor och sitt lidande. Som hälso- och sjukvårdspersonal måste 

kunskap och förståelse om dessa patienter införskaffas för att kvinnan ska kunna känna 

sig sedd och bekräftad. I resultatet framgår det att många kvinnor tycker det är svårt och 

jobbigt att ta kontakt med sjukvården vilket bör förändras genom att hälso- och 

sjukvården etablerar den första kontakten. I vårt resultat framkommer det att kvinnorna 

oroade sig för att överföra ett lidande till de närstående vilket bör elimineras med hjälp 

av sjuksköterskans kunskaper och erfarenheter. Ovanstående resultat kan komma att 

användas av sjuksköterskor och annan vårdpersonal vid vårdandet av kvinnor med 

bröstcancer. Ökad kunskap och förståelse ges kring hur kvinnor upplever den första 

sjukdomstiden. På så vis kan vårdpersonal lättare skapa en förståelse för att kunna vårda 

dessa patienter på bästa möjliga sätt. Vidare forskning anser vi behövs inom ämnet för 

att skapa förutsättningar att kunna uppmärksamma kvinnor i det första skedet av 

sjukdomen. Fler studier bör göras på svenska kvinnor och deras närstående. 

Forskningen kan vara av kvalitativ och kvantitativ ansats. Studier av kvalitativ ansats 

bör göras med intervjuer med både kvinnan och hennes närstående. Kvantitativa studier 

bör bestå av enkäter vilket skapar möjlighet att få en bredare syn på kvinnors 

livssituation under denna tid, då fler kvinnor kan delta. 
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Bilaga 1. Sökhistorik 

 

Databas Sökord Antal träffar Valda artiklar 
Cinahl Breast cancer AND 

Qualitative AND 

Diagnosis 

243 3 

Cinahl Breast cancer AND 

qualitative AND 

experience of life 

19 1 

Cinahl Breast cancer AND 

qualitative AND 

newly diagnosed 

27 2 

PubMed Breast cancer AND 

qualitative AND 

suffering 

88 1 

Cinahl Landmark AU 15 1 
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Bilaga 2. Artikelgranskning  

 

 Perspektiv Syfte Metod Resultat 

Titel: The 

face of 

suffering 

among 

women with 

breast cancer 

– Being in a 

field of 

forces 

Författare: 
Arman, M. 

Rehnsfeldt, 

A. Lindholm, 

L. och 

Hamrin, E.   

Tidsskrift: 
Cancer 

Nursing 

Årtal: 2002 

Patientperspektiv Syftet är att 

studera 

upplevelsen av 

lidande bland 

kvinnor med 

bröstcancer i 

olika 

vårdkulturer som 

beskrivs av dessa 

kvinnor.  

Kvalitativ 

studie.  17 

kvinnor som 

diagnostiserats 

med 

bröstcancer. De 

intervjuades 

två gånger i 

öppna 

kvalitativa 

intervjuer. 

Intervjuerna 

genomfördes 

med två till 

fyra veckors 

intervall. 

Kvinnorna var 

35 – 69 år med 

en medelålder 

på 48 år. 

Studien resulterade i 

sex teman varav ett 

var huvudtemat och 

de andra fem var 

subteman. 

Huvudtemat var: ” 

En kamp av kraft i 

cancerns lidande”. 

Subteman: 1) ”Det 

dubbla lidandet” 2) 

”Ett varaktigt 

omgivande och 

befrielse från 

lidandet” 3) 

“Lidandet öppnar 

upp frågor om livet 

och mening” 4) “Den 

lidande kroppen” 5) 

“Lidande relaterat till 

hälso- och sjukvård” 

 

 Perspektiv Syfte Metod Resultat 

Titel: 

Transcening 

breast cancer: 

Making 

meaning 

from 

diagnosis and 

treatment  

Författare: 
Dickerson 

Coward, D. 

och Kahn, D. 

L. 

Tidsskrift: 
Journal of 

Holistic 

Nursing 

Årtal: 2005 

Patientperspektiv Syftet är att över 

tid upptäcka den 

levda 

erfarenheten av 

att uppleva 

bröstcancer. 

Kvalitativ 

studie med 14 

deltagare som 

valdes ur ett 

större projekt. 

Kvinnorna 

som 

intervjuades 

tre gånger 

hade fått 

diagnosen 

bröstcancer 

under de 

senaste sex 

månaderna.  

Kvinnorna upplevde 

sin situation som att 

vara i en emotionell 

berg- och dalbana. 

Första känslan var 

chock och rädsla för 

döden. De sökte hjälp 

inifrån sig själva men 

också från andra 

medmänniskor. Att få 

bröstcancer var inte 

endast negativt då de 

också såg nya 

möjligheter i livet. 
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 Perspektiv Syfte Metod Resultat 

Titel: Being 

in suspense: 

Women’s 

experiences 

awating breast 

cancer surgery 

Författare: 
Drageset, S. 

Lindstrøm, T. 

C. Giske, T. 

och Underlid, 

K. 

Tidsskrift: 
Journal of 

Advanced 

Nursing 

Årtal: 2011 

Patientperspektiv Syftet är att 

beskriva 

kvinnornas 

upplevelser efter 

att de tagit emot 

bröstcancer 

diagnos och 

inför väntan på 

primär 

behandling. 

Kvalitativ 

studie. 21 

kvinnor med 

nydiagnostiser

ad bröstcancer 

var intervjuade 

individuellt 

dagen före 

operation. 

Medelåldern 

var 54 år och 

åldrarna 

sträckte sig 

från 41 – 73 

år. 

Fem teman 

identifierades: 1) 

”Känna sig hälsosam 

men att behöva 

anpassa sig till 

sjukdomen” 2) 

”Väntan” 3) 

”Osäkerhet” 4) ”Att 

behöva berätta” och 

5) ”Existentiell 

medvetenhet” 

 

 Perspektiv Syfte Metod Resultat 

Titel: Coping 

with breast 

cancer: 

Between 

diagnosis and 

surgery 

Författare: 
Drageset, S. 

Lindstrøm, T. 

C. och 

Underlid, K. 

Tidsskrift: 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Årtal: 2010 

Patientperspektiv Syftet är att 

beskriva de 

hanteringsstrate

gier som 

kvinnor använde 

sig av mellan 

bröstcancerdiag

nos ställdes till 

operationsdagen

. 

Kvalitativ 

studie. 21 

kvinnor med 

nydiagnostiser

ad bröstcancer 

som snart 

skulle påbörja 

sin behandling 

intervjuades 

dagen innan 

operation. 

I resultatet kom 

författarna fram till 

fem gemensamma 

hanteringsstrategier 

hos kvinnorna som 

blev sju teman: 1) 

”Steg för steg” 2) 

”Att skjuta undan” 

3) ”Att fortsätta som 

vanligt” 4) 

”Uppskatta livet” 5) 

”Handskas med 

känslor” 6) 

”Förbereda sig på 

det värsta” och 7) 

”Positivt fokus”. 
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 Perspektiv Syfte Metod Resultat 

Titel: 
Experiencing 

posistive 

change after a 

diagnosis of 

breast cancer: 

A grounded 

theory analysis 

Författare: 

Horgan, O. 

Holcombe, C. 

och Salmon, 

P. 

Tidsskrift: 
Psycho-

Oncology 

Årtal: 2011 

Patientperspektiv Syftet är att ta 

reda på när den 

enskilda 

kvinnan först 

upplevde positiv 

förändring, vad 

de upplevde då 

och hur det kan 

kopplas till att få 

bröstcancer. 

Kvalitativ 

studie. 20 

kvinnor med 

diagnostiserad 

bröstcancer i 

åldrarna 32 – 

75 deltog i 

studien. Data 

insamlades 

med hjälp av 

semi 

strukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor. 

Kvinnorna uttryckte 

tre huvudområden vad 

gäller positiv 

förändring efter 

diagnos. Det första 

var att 

bröstcancerdiagnosen 

ökade 

självförtroendet.  För 

det andra fick de en 

ökad möjlighet att 

uppnå mål och 

mening med livet och 

för det tredje brydde 

de sig mindre om vad 

andra människor 

ansåg om dem.   

 

 Perspektiv Syfte Metod Resultat 

Titel: Women 

with newly 

diagnosed 

breast cancer 

and their 

perceptions of 

needs in a 

health-care 

context 

Författare: 

Landmark, B. 

T. Bøhler, A. 

Loberg, K. 

och Wahl, A. 

K. 

Tidsskrift: 

Journal of 

Nursing and 

Healthcare of 

Chronic 

Illness  

Årtal: 2008 

Patientperspektiv Syftet är att ta 

reda på hur 

kvinnor med 

nydiagnostiserad 

bröstcancer 

upplevde deras 

behov i ett 

hälso- och 

sjukvårdsperspe

ktiv. 

Kvalitativ 

studie. En 

grupp med sju 

kvinnor 

träffades sex 

gånger under 

en period av 

tio veckor. 

Mötena 

spelades in och 

kodades. 

Kvinnorna uttryckte 

två huvudområden 

som sedan kunde 

identifieras till tre 

områden: 1) 

Kunskap relaterat till 

fysiska perspektiv, 

2) Kunskap och 

psykiskt stöd 

relaterat till 

emotionella 

perspektiv och 3) 

Kunskap och 

psykosocialt stöd 

relaterat till sociala 

perspektiv. 
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 Perspektiv Syfte Metod Resultat 

Titel: Living 

with newly 

diagnosed 

breast cancer – 

The meaning 

of existential 

issues 

Författare: 
Landmark, B. 

T. Strandmark, 

M. och Wahl, 

A. K. 

Tidsskrift: 
Cancer 

Nursing 

Årtal: 2001 

Patientperspektiv Syftet är att 

skapa en djupare 

förståelse av den 

existentiella 

problematiken 

gentemot 

kvinnor som 

drabbats av 

bröstcancer. 

Kvalitativ 

studie. En grupp 

med 10 norska 

kvinnor, i 

åldrarna 36 – 69 

år, med 

diagnostiserad 

bröstcancer 

deltog i studien. 

De intervjuades 

i djupgående 

intervjuer i 

konversationsfo

rm. En 

temaguide 

användes då det 

gav en struktur 

till 

konversationen.  

 

 

Huvudtemat som 

kom fram i resultatet 

var ”Viljan att leva” 

tillsammans med 

fem följande 

subteman: 1) ”Olika 

nivåer av förväntan 

på livet” 2) 

”Kampen mot 

döden” 3) “Livet 

relaterat till 

framtiden” 4) 

“Religiös tro och 

tvivel” 5) “Ökad 

medvetenhet om 

livets olika värden”. 

 

 Perspektiv Syfte Metod Resultat 

Titel: Living 

with newly 

diagnosed 

breast cancer: 

A qualitative 

study of 10 

women with 

newly 

diagnosed 

breast cancer  

Författare: 

Landmark, B. 

T. och Wahl, 

A. 

Tidsskrift: 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Årtal: 2002 

Patientperspektiv Syftet är att 

beskriva, från 

perspektivet av 

tio kvinnor, 

deras upplevelse 

av att leva med 

bröstcancer 

Kvalitativ 

studie. Tio 

kvinnor, i 

åldrarna 36 – 

69 år, 

intervjuades 

med hjälp av 

öppna frågor. 

Dessa 

analyserades 

med grundad 

teori genom en 

konstant 

komparativ 

metod. 

Viljan att leva var 

det centrala temat i 

denna studie. Denna 

vilja är det centrala 

hos alla kvinnor i 

studien, dock 

”omringas” denna 

vilja av olika 

aspekter av livet 

såsom: emotionella 

reaktioner, kroppslig 

förändring, kvinnlig 

identitet, stöd och 

meningsfulla 

aktiviteter. 

 


