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Sammanfattning    

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och drabbar ca 7000 svenska 

kvinnor varje år. Tack vare regelbundna mammografiundersökningar som kvinnor över 

40 år kallas till, upptäcks ofta cancern tidigt och kan behandlas. Hos författarna växte en 

vilja att veta hur kvinnorna upplever perioden mellan diagnos och operation. Det 

skapades en önskan att förstå hur kvinnorna upplever det att stå inför en mastektomi där 

hela bröstet ska tas bort och hur det inverkar på deras känslor och vardag. Syftet med 

studien är därför att belysa patienters upplevelser i väntan på en bröstcanceroperation. 

Detta kan skapa en ökad förståelse för kvinnorna med nydiagnostiserad bröstcancer 

samt förutsättningar för sjuksköterskan att på ett djupare plan hjälpa och stödja kvinnan 

under denna period. Metoden är en litteraturstudie. Tio kvalitativa och kvantitativa 

artiklar har inkluderats och analyserats. Resultatet presenteras i tre huvudteman: 

Livsförändringar, Att vara i behov av andra och Att söka mening. Under dessa 

presenteras sju subteman: Att tappa fotfästet, Varför just jag?, Två bröst ska bli ett, Att 

blunda för sanningen, Att vårda relationen, Ljuset i tunneln och Upp till kamp. Tre av 

dessa subteman tas upp till diskussion då författarna anser dem vara intressanta och 

tankeväckande. I slutsatsen presenteras förslag på sjuksköterskans möjligheter att 

förbättra vården för kvinnan. 
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INLEDNING 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Inför en bröstcanceroperation 

kan patienten få en känsla av att vara utlämnad och tiden innan kan vara känslomässigt 

laddad. Att dessutom nyss blivit diagnostiserad cancer kan ge upphov till många känslor 

såsom ångest, oro och rädsla. Det kan även uppstå funderingar om framtiden och om 

vad som kommer ske efter operation och behandling. Författarnas intresse för ämnet 

grundar sig i att en ung kvinna i bekantskapskretsen avled på grund av bröstcancer. Hon 

var endast 37 år gammal och är en av de få som i så unga år drabbas av bröstcancer. För 

författarna skapades en vilja att veta hur patienterna känner inför en operation där hela 

bröstet ska tas bort. Genom att belysa patienternas känslor eftersträvas möjligheten att 

skapa förutsättningar för vårdpersonalen att kunna möta kvinnan i hennes livsvärld och 

vara ett så stort stöd som möjligt. Ökad kunskap om kvinnornas individuella upplevelser 

leder förhoppningsvis till ökad förståelse för patienterna. 
 (red 2011-10-17) 

 

BAKGRUND 

Fakta om bröstcancer och relaterad behandling 

Bröstcancer, cancer mammae, är den cancerform som är vanligast hos kvinnor. Det är 

ungefär 7 000 kvinnor som drabbas i Sverige varje år och de flesta som insjuknar är 

antingen i eller efter klimakteriet (Cancerfonden, 2012). 

  Denna cancerform kan även drabba män men det är ovanligt, de representerar under 1 

% av alla cancerfall (Sandhu, Mac Bride, Dilaveri, Neal, Farley, Loprinzi, Wahner-

Roedler & Ghosh, 2012, s. 146.) 

Symtom 

En cancertumör i bröstet kan ge sig till känna på olika sätt. Vanligaste symtom är att 

kvinnan känner en knöl i bröstet eller i armhålan eller att bröstet ändrat form eller 

hårdhet. Huden kan få missfärgningar och vätska kan tränga ur bröstvårtan. Att känna 

smärta eller obehag i brösten är däremot ovanligt. Det finns olika former av bröstcancer, 

beroende på var cancercellerna utvecklas. Vanligast är att cancern utvecklas i 

mjölkgångarnas celler men det kan också ske i mjölkkörtlarna eller i bindväven mellan 

mjölkkörtlarna (Cancerfonden, 2012). 

Diagnos och behandlingar 

De flesta cancerfallen upptäcks genom mammografi som är en röntgenundersökning av 

brösten. Vid misstanke om cancerutveckling genomförs en klinisk undersökning, där 

läkaren känner igenom och inspekterar brösten, och ett cellprov tas från tumören. Detta 

innebär att läkaren går in i den misstänkta tumören med en fin nål och tar celler för 

analys i mikroskop. Vid allvarligare fall kan en diagnostiserande operation behövas. 

  Den vanligaste behandlingen av bröstcancer är kirurgi. Cytostatika-, strål- och 

hormonbehandling ges för att minimera risken för recidiv. Det finns bröstbevarande 

kirurgi, där endast den cancerdrabbade delen av bröstet samt omkringliggande vävnad 

avlägsnas (Cancerfonden, 2012). Den kirurgiform som kommer att belysas i arbetet är 

dock mastektomi, vilket innebär att hela bröstet tas bort. Detta utförs vid större tumörer 

samt i de fall patienten själv önskar det. 
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Orsaker till bröstcancer och prognos 

Cancercellerna växer olika snabbt beroende på celltyp, vilket leder till att prognosen ser 

olika ut för varje individ. Tumörutvecklingen delas in i stadier mellan stadium 0 och IV 

där stadium 0 betyder att cancercellerna fortfarande växer på sitt ursprungsställe och där 

stadium IV betyder att metastaser bildats. Hur tidigt tumören upptäcks och om den 

spridits är två faktorer som avgör prognosen. Många kvinnor botas idag från sin 

bröstcancer. Det beror delvis på regelbundna mammografiundersökningar som 

möjliggör att tumörer kan upptäckas i ett tidigt stadium samt bra behandlingsmetoder, 

såsom kirurgi och cytostatika-, strål- och hormonbehandling 

  Exakt vad det är som gör att vissa kvinnor drabbas av bröstcancer är idag inte helt 

säkerställt men det finns teorier om att risken ökar med antalet menstruationscyklar och 

att p-pilleranvändning, fetma och hereditet har betydelse (Cancerfonden, 2012). 

 

Vårdvetenskapliga begrepp 

Subjektiv kropp 

Att stå inför en operation som förändrar kroppen kan upplevas obehagligt. I Denieffe 

och Grooney (2011, ss. 429-430) beskriver kvinnor att de känner sig annorlunda, att 

deras liv blev förändrat samt att de fick ett annat perspektiv på livet. Allt handlade om 

händelsen av att ha fått bröstcancer. Kvinnorna kände ambivalens angående sin kropp. 

De ville kunna se sin kropp som sin vän, men såg samtidigt kroppen som en fiende, då 

den hade svikit dem. När kroppen känns som en motståndare och sjukdomen tar vid, 

skapas känslor av otillräcklighet. Det kan därmed finnas en rädsla inför att synen på den 

egna kroppen kan komma att förändras. Wiklund (2003, ss. 48-50) beskriver detta som 

att alla människor har en existentiell relation till sin kropp och eftersom vi är vår kropp, 

finns ingen möjlighet att fly undan den eller sjukdomar som drabbar den. Kroppen är en 

del av identiteten och det är genom den vi upplever vår omvärld. När en sjukdom 

drabbar kroppen, kan det kännas som kroppen, och därmed identiteten, förändras. Synen 

på kroppen blir annorlunda och även känslor av att andra ser annorlunda på den kan 

uppstå. Kroppen är det viktigaste element vi har och genom att det bildas en ny syn på 

den kan självbild, identitet och livsvärld bli förändrad. 

Livslidande och sjukdomslidande 

Väntan inför en bröstcanceroperation kan av patienten upplevas som ett lidande. 

Drageset, Lindstrøm, Giske och Undelid (2012, s. 40) beskriver vikten av socialt stöd i 

väntan på operationen. Studien visar att kvinnor med lågt stöd och få vänner löper större 

risk att utveckla ängslan och depression. Enligt Linden, Vodermaier, MacKenzie och 

Greig (2012, ss. 343-344) är detta ett orosmoment, dels för kvinnornas psykiska 

välbefinnande men också eftersom det medför att livskvaliteten minskar och därmed 

även patientens svar på behandlingen. Studien poängterar därför hur viktigt det är att 

patientens psykiska hälsa tas på största allvar, dels för att öka livskvaliteten men också 

för att minska dödligheten bland alla cancerpatienter. 

  Att ha en cancerdiagnos kan ge upphov till ett sjukdomslidande. Ett sjukdomslidande 

kan enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003, ss. 32-33) 

uppstå till följd av de symtom sjukdomen ger men det kan också handla om känslan av 

att vara ensam i sitt lidande, att ingen annan förstår den subjektiva känslan av att bära på 

en dödlig sjukdom. Det kan leda till en känsla av utanförskap, även om man har många 
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personer i sin närhet. I längden kan känslan av utebliven hälsa leda till ett livslidande, 

då flera dimensioner av livet är involverat och påverkat av sjukdomen. Det kan handla 

om att inte kunna glädjas åt samma saker som förut, eller att inte känna tillfredsställelse 

i livet. Viktigt är dock att poängtera att även i ett sjukdomslidande och livslidande kan 

välbefinnande upplevas, vid situationer som ger personen glädje. Wiklund (2003, s. 

101) menar att det skapas en ny identitet när kroppen förändras eller står inför 

förändring och detta kan i sig skapa ett livslidande. Detta lidande grundas i att vår kropp 

representerar vår identitet och när den förändras, är vi inte längre säkra på det självklara 

jaget. 

Att känna sig stigmatiserad 

I väntan inför en operation där bröstet ska opereras bort kan kvinnan uppleva ett stigma 

av att vara utlämnad. Denieffe och Grooney (2011, ss. 429-430) beskriver att när en 

kvinna får en bröstcancerdiagnos kan det upplevas stigmatiserande och ha en stark 

inverkan på självet. Kvinnan har burit brösten hela livet och det kan ses som en symbol 

för hennes moderskap, sexualitet och kvinnliga identitet. Att nu stå inför kravet att ta 

bort ett av dem kan kännas stigmatiserande, både utifrån hennes egen känsla men också 

utifrån hur hon tror att andra ser på henne. Hon står inför att bilda ett nytt jag, både 

kroppsligt och psykosocialt. Även om sjukdomen inte syns utåt, har cancern en 

påverkan på jaget. Stigmatiseringen kan till och med leda till att kvinnor undviker att 

berätta om sin diagnos på grund av risken att förlora vänner.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Bröstcancer är en vanligt förkommande cancerform som främst drabbar kvinnor i och 

efter klimakteriet. Den vanligaste behandlingen är kirurgi där hela eller delar av bröstet 

tas bort och detta kan väcka många olika känslor hos en kvinna. Det kan även uppstå 

existentiella frågor och funderingar, både om den nuvarande livssituationen och om 

framtiden. En bröstcancerdiagnos och väntan inför en kroppsförändrande operation kan 

leda till en rädsla inför en identitetsförändring. Vågar vårdpersonalen genom samtalet 

möta kvinnan och nå in i hennes livsvärld eller finns det för lite kunskap? Hos 

författarna tilltog en nyfikenhet på vad kvinnor upplever och känner inför en 

bröstborttagande operation. Det växte fram en vilja att förstå dessa känslor för att skapa 

möjlighet för vårdpersonalen att stödja kvinnan i denna väntan. Skapar operationen en 

rädsla för att mista en del av sin kvinnlighet? Upplever patienterna en existentiell 

orättvisa att just de har drabbats av bröstcancer? Upplevs denna väntan olika beroende 

på var kvinnan befinner sig i livet och i vilken kontext hon lever? 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa kvinnliga patienters upplevelser i väntan på en bröstborttagande 

operation till följd av bröstcancer.  

 

METOD 

Examensarbetet är en litteraturstudie i enlighet med Axelsson (2008, s. 203) där 

datainsamling sker genom litteratursökning av forskningsartiklar som granskas för att 

undersöka kunskapsläget inom valt intresseområde. Dessa som överensstämmer med 
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studiens syfte sammanställs och redovisas i resultatdelen för att få en ny helhet av 

artiklarna. Denna studies resultat kan användas som grund för nya studier. 

Datainsamling 

Databaser som använts är Cinahl, Scopus, Summon och Pubmed. Sökord som 

sökningen grundats på är Breast Cancer, Awaiting, Surgery, Experiences, Body Image, 

Psychosocial Factors och Mastectomy. Dessa sökord sattes i olika kombinationer. Av 

de 40 artiklar som framkommit efter första sökningen, då inkluderingen grundats på 

artikelns titel, stämde abstractet på 12 av dessa mot studiens syfte. Vid grundligare 

genomläsning exkluderades tre av dessa. Två exkluderas då de efter noggrannare analys 

inte stämde mot studiens syfte och en föll bort då den handlade om kvinnors upplevelser 

efter en mastektomi. En artikel hittades genom referenslistan i en annan artikel. 

Datainsamlingen resulterade i 10 inkluderade artiklar, varav fem var kvalitativa. 

  De inklusionskriterier författarna valt är primärstudier där kvinnor är diagnostiserade 

bröstcancer och väntar på operation. Kvinnorna är över 18 år och studierna är gjorda i 

västerländska länder med undantag för en artikel gjord i Taiwan. Författarna 

inkluderade denna då de ansåg att den innehöll intressant fakta. Som inklusionskriterier 

var också att artiklarna var skrivna på svenska eller engelska samt att de publicerats från 

2003 och framåt. Ett undantag togs vid en artikel från år 1999 då den höll en god 

kvalitet.  

Analys 

Analysen grundade sig på att båda författarna läste igenom varje inkluderad artikel för 

att senare diskutera dem och föra in dem i en sammanställning över analyserad litteratur 

(Bilaga 1). Trots att denna studie är kvalitativ, bidrog de kvantitativa artiklarna med en 

större population och speglade fler kvinnors upplevelser, vilket i kombination med de 

kvalitativa artiklarna bildade underlaget för denna litteraturstudie. Genom att flertalet 

gånger noggrant läsa igenom varje artikel med störst fokus på resultatet, framkom 

likheter och skillnader mellan artiklarna. På detta sätt kunde olika känslouttryck och 

fenomen kodas med olika färger för att senare i processen sammanställas i olika 

subteman (Tabell 1). Utifrån dessa subteman växte huvudteman fram och bildade ramen 

för studiens resultatdel. En röd tråd bildades i resultatet. Detta i form av kvinnornas 

process från diagnos till att de fick kraft att kämpa vidare. 

 

RESULTAT 

Resultatet utföll i tre huvudteman och sju subteman (Tabell 1). 

 

Tabell 1 

Huvudteman Subteman 
 

Livsförändringar 

Att tappa fotfästet 

Varför just jag? 

Två bröst ska bli ett 

Att vara i behov av andra Att blunda för sanningen 

Att vårda relationen 

Att söka mening Ljuset i tunneln 

Upp till kamp 
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Livsförändringar 

Huvudtemat Livsförändringar omfattar tre subteman; Att tappa fotfästet, Varför just 

jag? och Två bröst ska bli ett. Dessa skildrar kvinnors emotionella och existentiella 

upplevelser i samband med ett bröstcancerbesked samt kvinnors syn på sin framtida 

kropp. 

Att tappa fotfästet 

Att få ett cancerbesked kan upplevas som om hela ens värld faller samman. Drageset, 

Lindstrøm, Giske och Undelid (2011, s. 1943) beskriver känslan av att kvinnornas värld 

drastiskt förändras. Kvinnorna upplevde en känsla av en tyngd och de kunde få episoder 

av ångestliknande symtom när de kom till insikt om sin sjukdom. Diagnosen kändes 

overklig. Kvinnorna frågade sig vad de skulle gå igenom och hur påfrestande det skulle 

bli. Det värsta var att inte veta vad som angripit kroppen och om det går att bota. 

  Kvinnorna är i regel mer oroliga över vad kirurgen ska finna än över själva 

operationen. Dessutom finns en rädsla över att bli sövda och inte vakna igen. Det finns 

även oro över att vakna upp under operation (Alves, Silva, Santos, & Fernandes, 2010, 

s. 988; Schnur, Montgomery, Hallquist, Goldfarb, Silverstein, Weltz, Kowalski och 

Bovbjerg, 2008, s. 24). Därför är det viktigt att anpassa mängd och tidpunkt för 

information. Detta för att patienterna ska kunna hantera och bearbeta informationen på 

ett bra sätt. Enligt Schmid-Bünchi, Halfens, Müller, Dassen och van den Borne (2012, s. 

27) upplever patienterna ett behov av psykologisk stöttning. Lilly (2009) beskriver att 

det är viktigt att patienten ska få chansen att ta in diagnosen som ett faktum och kunna 

hantera den nya livsvärlden. Många kvinnor upplevde att all information om deras 

cancer blev mer en belastning än till hjälp och detta skapade en större rädsla hos dem. 

De ansåg att de inte kunde ta in informationen i det första skedet. I en del av fallen 

samlade familj och vänner in information om sjukdomen och delgav kvinnan detta. 

Detta gjordes i takt med att de såg att kvinnan var mottaglig, vilket både lugnade och 

tröstade henne. Åldern hade inte en avgörande faktor för mängden information som 

efterfrågades. 

Varför just jag? 

Funderingar om sjukdomen kan leda till att människan får existentiella tankar. Detta kan 

ge olika känslouttryck och bilda ett inre kaos. Cimprich (1999, s. 189) beskriver att de 

fyra vanligaste störningarna var trötthet, humörsvängningar, nedsatt koncentrations-

förmåga och sömnlöshet. Dessa störningar märktes tydligast hos de yngre patienterna. I 

en känsla av att vara ute på djupt vatten, satsar kvinnorna sina yttersta krafter på att 

genomföra de mest grundläggande vardagliga aktiviteter. Kvinnorna gör detta för att 

inte tillvaron ska rasa samman. 

  Alla individer har olika tankar och bearbetar situationen på olika sätt. Detta är 

beroende på bakgrund och tidigare erfarenheter. En del människor förbereder sig på det 

värsta och förlorar delvis hoppet på att få leva vidare. Drageset et al. (2011, ss. 1943-45) 

beskriver att några kvinnor förberedde sig på att dö genom att exempelvis avsluta olika 

hobbyaktiviteter. För dessa kvinnor blev en längre väntan på operation en eskalering av 

dödsångesten. Det fanns en stor rädsla för att skiljas från sin familj och inte få se 
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barnbarnen växa upp. Frågeställningar som kvinnorna ställer sig är: Kommer all cancer 

försvinna från mitt bröst eller har tumören spridit metastaser i min kropp? 

Två bröst ska bli ett 

Att stå inför det faktum att operera bort ett bröst kan skapa en rädsla hos patienten. En 

rädsla för att inte känna igen sig själv och sin kropp. Det kan också skapa en känsla av 

skam inför att visa sin stympade kropp. Drageset et al. (2011, s. 1944) beskriver att 

kvinnor som känner av knölen i bröstet, upplever en känsla av äckel och rädsla mot det 

som växer inuti kroppen. Känslan av att vidröra bröstet skapar ett obehag, därför vill 

kvinnorna så snabbt som möjligt komma till operation. Känslan av att tumören kan 

metastasera skapar stor ångest av att inte överleva sjukdomen. 

  Även om kvinnorna vill genomgå sin operation inom en snar framtid, är de också 

rädda för hur de kommer att se ut efter ingreppet. Chen, Liao, Chen, Chan & Chen 

(2012, s. 13) beskriver att den yngre patientgruppen upplever en större oro och ångest 

för sin kommande kroppsuppfattning efter en mastektomi. Enligt Petronis, Carver, 

Antoni och Weiss (2003, s. 8) består vår kroppsuppfattning av hur vi värderar oss själva 

samt hur mycket tid vi lägger ner på vårt yttre för att finna tillfredsställelse och 

välbefinnande. Desto mer fokus människan har på sitt yttre, desto större är risken för 

depressiva symtom vid en cancerdiagnos. Alves et al. (2010, s. 989) beskriver att en del 

kvinnor är oroliga inför makens reaktion vid åsynen av hennes förändrade kropp och 

hur det kommer att inverka på deras samliv. Drageset et al. (2011, ss. 1944-45) menar 

att en del kvinnor skulle göra allt för att undvika mastektomi, även om de är medvetna 

om att det är oundvikligt. Känslan av att förlora ett bröst är en stor sorg, eftersom 

bröstet är en symbol för deras kvinnlighet, sexualitet och moderskap. I och med det ger 

tanken på mastektomi och stympning av kroppen negativa psykosociala konsekvenser, 

såsom rädsla för förlust av identitet, självförtroende, sexualitet och kvalitet i livet. 

 

Att vara i behov av andra 

Huvudteman Att vara i behov av andra omfattar två subteman; Att blunda för sanningen 

och Att vårda relationen. Dessa subteman beskriver kvinnors sätt att hantera sina och 

anhörigas reaktioner i väntan på operation. 

Att blunda för sanningen  

För att kunna hantera sina inre känslor, får en del kvinnor ett beteende som gör att de 

avsäger sig sin sjukdom. De lever som vanligt och vill inte ta till sig att de fått en 

cancerdiagnos. Drageset et al. (2011, s. 1943) menar att kvinnor som inte känner ett 

konkret symtom, såsom en knöl i bröstet, inte heller känner sig sjuka. Kvinnorna kan i 

de fallen ha svårt att acceptera sin diagnos. I sin subjektiva kropp upplever de hälsa. 

Lally (2009, s. 260) påvisar att vissa kvinnor inte vill bli påminda och vill ha minimal 

information. De undviker faktorer som påminner dem om cancerdiagnosen för att slippa 

känslomässigt kaos. Enligt Drageset, Lindstrøm, Giske och Undelid (2010, s. 153) 

beskriver en kvinna att hon håller sig fysiskt aktiv för att tränga undan alla tankar kring 

diagnosen. En annan kvinna beskriver hur viktigt det är att ha goda vänner omkring sig, 

som hjälper henne att skingra hennes tankar. På så vis känner hon att väntetiden inför 

operationen blir kortare. Trots detta menar kvinnorna att det är viktigt att inte fly, utan 

att också kunna känna och acceptera de känslor som finns i omlopp inom sig. Att 

kvinnorna tillåter sig att våga visa känsloyttringar såsom att gråta, bli arga och skrika. 
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Att vårda relationen 

I många fall är de anhöriga ett stort stöd, men kan också vara motsatsen. Enligt Drageset 

et al. (2011, s. 1945) ansåg många kvinnor att de var rädda för att berätta för sina 

anhöriga och vänner om sin diagnos. De kände skuldkänslor för att behöva såra dem 

med sitt besked. I vissa fall var kvinnan tvungen att glömma sig själv och sitt 

sjukdomslidande, för att stötta sina närstående. Detta bekräftas av Schmid-Bünchi et al. 

(2012, s. 25) som beskriver att många kvinnor upplever en god mellanmänsklig relation 

till sina anhöriga. Trots detta upplever många kvinnor att deras anhöriga blir till en 

börda och att de önskar att de anhöriga var mer lyhörda för deras behov. Studien visar 

att minskat stöd från anhöriga leder till att de otillfredsställda behoven ökar i antal. 

  Resultatet i artiklarna ovan och nedan motsätter och bekräftar varandra i upplevelsen 

av stöd från anhöriga. Drageset et al. (2011, s. 1945) beskriver fall där kvinnor upplever 

att deras situation blir arbetssam, på grund av de anhörigas frågor om sjukdom- och 

sjukdomsförlopp. De känner ett krav att behöva uppdatera de anhöriga. Dessutom blir 

upplevelsen av de anhörigas medlidsamhet påfrestande, då den i vissa fall går till 

överdrift. Den känslan sänker kvinnan mer än den stärker. Studien påvisar att kvinnan 

behöver stöd att lyftas ur den tunga situation hon befinner sig i. Ett överdrivet ömkande 

från anhöriga kan leda till att kvinnan sluter sig och avskärmar sig från sina anhöriga. 

 

Att söka mening 

Huvudtemat Att söka mening omfattar två subteman; Ljuset i tunneln och Upp till kamp. 

Dessa beskriver kvinnors sätt att försöka acceptera sin situation samt att se positivt på 

framtiden. 

Ljuset i tunneln 

Enligt Drageset et al. (2011, s. 1945) beskriver en del kvinnor att de ser en 

meningsfullhet i sin cancerdiagnos. De menar att detta kommer att ge dem en värdefull 

livserfarenhet och att de blir starkare mentalt. De uppskattar mer att leva här och nu och 

det vardagliga livet upplevs som viktigare än tidigare. Som ett led i att forma sin vardag, 

utför de aktiviteter utifrån sin egen lust, och inte efter andras krav och önskningar. 

Kvinnorna blev mer noga med vilka de valde att spendera sin tid med. Ett annat sätt att 

hantera och bearbeta sina känslor är att föra dagbok. Detta ger en möjlighet att i 

framtiden kunna se tillbaka på sin sjukdomstid. 

  Efter att kvinnorna bearbetat sina känslor efter den chock som cancerbeskedet 

medförde, fanns en acceptans hos kvinnorna att förlora ett bröst. Alves et al. (2010, s. 

988) beskriver att kvinnorna tyckte att det var bättre att leva med ett bröst än att dö och 

behålla bägge. Drageset et al. (2010, s. 152) skildrar en kvinna som upplevde en lättnad 

av att hennes och makens förhållande förhölls sig som vanligt och att vardagliga 

dispyter fortfarande förekom. En förändring av makens beteende skulle skrämma henne, 

då hon ville bli behandlad som innan hon blev sjuk.  

Upp till kamp 

Existentiella funderingar finns med människan genom hela livet. Dessa kan vara extra 

starka vid en situation som denna. Det är viktigt att människan har en tro inom sig. Den 

behöver inte vara religiös, men en tro på livet ger en känsla av meningsfullhet och en 

lust att leva vidare. När människan samlat sina tankar och accepterat sin cancerdiagnos, 
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kan en känsla av styrka växa sig stark. En styrka som hjälper henne att orka kämpa sig 

igenom de dagar som kan kännas tunga, i väntan på operation. Som ett led i detta menar 

Drageset et al. (2011, s. 1944) att det är viktigt att kvinnorna får en och samma 

kontaktperson i vården. Detta för att hjälpa kvinnan att få kraft och stöd i sin kamp mot 

cancern. De drabbade slipper därför att upprepa sin sjukdomshistoria och vårdgivaren är 

införstådd i kvinnans livssituation. I och med detta får de förhoppningsvis en god 

vårdrelation. Men om kvinnan inte får en och samma vårdgivare när hon söker kontakt 

med vården, kan det tynga henne att om och om igen behöva upprepa sin 

sjukdomshistoria.  

  Att känna trygghet med vården ger förutsättningar för kvinnorna att känna hopp inför 

att operationen kommer att avlöpa väl. Drageset et al. (2010, s. 153) beskriver några 

kvinnors attityd om att ha en optimistisk inställning och en tro på att allt kommer att gå 

bra. Genom att tidigare i livet ha genomgått motgångar och klarat sig ur dessa, kommer 

en tro i att detta också kommer att sluta väl. Dessutom betyder vänner och familj med 

en positiv attityd mycket för att få en accepterande relation till sin sjukdom. De berörda 

kvinnorna menar att ett gott skratt förlänger livet och skingrar mörka tankar. Alves et al. 

(2010, s. 989) menar att det är viktigt att inte förlora hoppet, utan med mod möta 

sjukdomen. Detta skapar en tro på att kunna besegra sjukdomen för att återkomma till 

ett normalt liv.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Författarna valde att göra en litteraturstudie i enlighet med Axelsson (2008, s. 203) då 

detta ansågs vara en metod som passade frågeställningen. En litteraturstudie av denna 

typ är utvecklande för författarna i deras fortsatta yrkesbana. I professionen krävs att 

sjuksköterskan har färdigheten att inhämta ny kunskap för att kunna arbeta 

evidensbaserat. En empirisk studie skulle också passat studiens syfte, men på grund av 

begränsade kunskaper och tid, valdes denna uppsatsmodell bort. På kandidatnivå anser 

författarna att det inte är etiskt försvarbart att intervjua denna sårbara patientgrupp. 

  Utbudet av artiklar som matchade syftet var relativt stort och urvalet begränsades till 

studier genomförda från år 2003. Ett undantag gjordes med en artikel skriven år 1999 då 

den höll god kvalitet och tillförde studien värdefull data. Studien innefattar både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Författarna har använt sig av olika kombinationer 

av sökord och funnit flertalet av artiklarna på detta sätt. Ur dessas referenslistor har 

framkommit ytterligare en artikel som matchade studiens syfte. Studien innehåller en 

jämn fördelning av kvalitativa och kvantitativa artiklar. Trots att denna studie är en 

belysning av kvinnors upplevelser, stöds resultatet av de kvantitativa artiklarna. Detta 

beroende på att de kvantitativa studierna innehar en större population och speglar fler 

kvinnors upplevelser. I kombination med de kvalitativa studiernas emotionella 

mångsidighet, anser författarna att syftet uppnås. 

  Syftet var att belysa patientens upplevelser i väntan på en bröstcanceroperation. Ur 

artiklarna har det framkommit en djupare förståelse för de drabbade kvinnorna och en 

insikt ur patientperspektivet, såsom sjukdomslidande, livslidande samt anhörigstöd. 

Under processens gång har olika känslouttryck plockats fram ur artiklarna. Dessa har 

kodats för att få en överblick över artiklarnas gemensamma nämnare. Från dessa koder 
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har subteman och huvudteman vuxit fram. Författarna har upplevt detta som en positiv 

process. 

  De kvantitativa artiklarna hade ett större antal deltagare (medelvärdet var 98 deltagare) 

medan de kvalitativa artiklarna hade ett medelvärde på 21 deltagare. Deltagarnas åldrar 

i samtliga artiklar har ett medelvärde på 30-77 år. En artikel påvisade skillnader i 

kroppsuppfattning beroende på ålder. De yngre var mer bekymrade över sitt framtida 

utseende med ett bortopererat bröst. På grund av detta skulle ett annorlunda resultat trätt 

fram om författarna hade gjort en åldersbegränsning. Tack vare ett bredare urval av 

åldrar, framkom fler åsikter och upplevelser, beroende på var i livet kvinnan befann sig. 

Samtliga artiklar är skrivna på engelska. 

  Inkluderade artiklars studier är genomförda i Norge (3), Schweiz, USA (5) och 

Taiwan. Studien som gjordes i Taiwan ingår inte i denna studies inklusionkriterier, men 

med hänvisning av artikelns goda kvalitet, bedömde författarna att den var användbar. 

Inga svenska artiklar är medtagna på grund av brist på svenska studier gjorda i 

tidsperioden mellan diagnos och mastektomi. Med hänvisning till detta kan denna studie 

inte beskriva hur svenska kvinnor upplever en bröstcancerdiagnos. Trots detta anser 

författarna artiklarna vara användbara med tanke på att länderna har liknande 

samhällsstruktur och social standard som i Sverige. Dock krävs det svenska studier för 

att kunna fastställa svenska kvinnors upplevelser. 

Resultatdiskussion 

När en kvinna får en bröstcancerdiagnos, kommer det som en chock. I det skedet 

uppstår många tankar och känslor. Dödsångest, rädsla och sorg är känslor som många 

kvinnor beskrivit. Dessa känslor hanteras på olika sätt. Hos många kvinnor kvarstår 

ångesten genom hela processen fram till operationen. För en del kvinnor dämpas 

ångesten av att få ett datum för operation. I vissa fall fyller de sin vardag med aktiviteter 

för att tränga undan mörka tankar. Andra är mer selektiva med val av vänner och 

uppskattar det vardagliga livet på ett nytt sätt. De anhöriga som ska stötta kvinnorna i 

deras sjukdom kan ibland istället bli en påfrestning. Kvinnorna får stå åt sidan för att 

istället stötta sina anhöriga. 

  Till diskussion har författarna valt tre subteman. Dessa är Att tappa fotfästet, Två bröst 

ska bli ett och Att vårda relationen. Dessa tre subteman är utvalda på grund av de starka 

intryck och reaktioner kvinnorna speglar och som berört författarna. Här finns stort 

utrymme för sjuksköterskan att kunna bidra med bland annat uppmuntran, anhörigstöd 

samt att finnas närvarande för kvinnans och familjens känsloreaktioner och tankar. 

Att tappa fotfästet 

Detta subtema handlar om patientens upplevelse av att få ett cancerbesked samt 

sjukvårdens informationsflöde till patienten. Det handlar även om patientens förmåga 

att kunna ta till sig all information. Författarna upplevde under studiens gång att många 

kvinnor uttryckte en besvikelse över sjukvårdens bristande förmåga att förmedla 

relevant information. De drabbade vill ha en kunnig vårdpersonal som kunde härbärgera 

deras sorg och ångest samt inneha den information om sjukdomen som krävdes för att 

kunna besvara kvinnornas frågor. Detta skulle hjälpa kvinnorna att svara bättre på 

behandlingen i den postoperativa fasen. 

  När människor söker vård och hamnar i en vårdkontext, är de oftast bräckliga och är i 

underläge. Kvinnorna är beroende av att vårdpersonalen har både kunskap och en 

empatisk förmåga för att kunna se deras behov. Personalen behöver även inneha 
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didaktiska kunskaper för att undervisa patienten på bästa sätt. Den information 

kvinnorna sökte var mer konkreta besked, såsom genomförande, tidpunkt, operatör och 

eventuella konsekvenser av operationen. Om kvinnorna delges föregående information, 

kan det lindra dödsångest och oro inför narkos. Tyvärr visar studien att ett flertal 

vårdgivare har svårt att beröra ämnen som cancer och döden. De undviker att samtala 

med patienten om detta, trots dennas uppenbara försök till kommunikation (Alves et al., 

2010, ss. 988-89). 

  I motsats till denna studies resultat, finns det kvinnor som inte visar symtom på ångest 

och oro under hela processen. En teori är att mentaliteten i samhället medför att det inte 

finns något utrymme för människor att uttrycka sina känslor. Denna mentalitet 

framtvingar människan att visa en glad fasad trots att kroppen och själen gråter (Alves 

et al., 2010, s. 988). En annan teori är att kvinnor genom copingstrategier bearbetade 

sina känslor och upplevde därför mindre ångest. Det kan handla om att ha socialt stöd, 

men också om att lära sig bearbeta sina känslor och genom detta stärka sitt inre 

(Drageset och Lindstrøm, 2003, s 406).  

  Intressant är att patienter med prostatacancer som väntar på en första behandlande 

operation upplevde liknande känslor som kvinnor med bröstcancer. Gray, Fitch, 

Phillips, Labrecque och Klotz (2001, s. 134) beskriver att männen fick en chock av 

cancerbeskedet som under väntetiden minskade i takt med accepterande av både dem 

och deras fruar. Trots detta kunde ångestattacker återkomma under sjukdomsförloppet. 

Många män upplevde dock att de ville att livet skulle fortgå som vanligt. De ville inte att 

cancern skulle ta makten över deras vardag.  

Två bröst ska bli ett 

I detta subtema beskrivs kvinnors känslor inför kravet att förlora ett bröst. Eftersom 

kvinnans bröst ofta är en symbol för kvinnans femininitet, sexualitet och identitet, 

skapas en rädsla över att förlora en bit av detta. Som ett led i att förhindra skammen som 

följer borttagandet av ett bröst, har författarna en teori om att många kvinnor planerar i 

sina tankar att genomgå en bröstrekonstruktion. Kvinnorna i studiens resultat uttalar inte 

dessa tankar. Men eftersom de uttalar sin stora sorg över den kommande 

kroppsförändringen, kan en rekonstruktion vara en naturlig åtgärd, till att återfå sin 

forna kropp. Detta bekräftas av Denford, Harcourt, Rubin och Pusic (2010, s. 555-57) 

som beskriver att en del kvinnor vill göra detta för att se normala ut för andra och att 

vissa kvinnor gör det för att de vill se sig själva i spegeln och se ut som de gjorde innan 

cancern. Det beskrevs även kvinnor som ville genomgå en rekonstruktion för deras 

makars skull, för att de inte skulle behöva ha en deformerad fru. Dessutom ansåg de att 

dagens samhälle inte tillåter någon att se "onormal" ut och att normalitet ska 

eftersträvas. Några kvinnor ansåg att en rekonstruktion skulle ge dem chansen att få 

tillbaka den del av dem själva som mastektomin tagit ifrån dem och få uppleva hälsa 

igen. På samma sätt ansåg de detta som en möjlighet att "sopa igen spåren" från cancern 

och lämna sjukdomen bakom sig. De fick en känsla av att lämna ett kapitel bakom sig 

och börja skriva på ett nytt. De såg en början på ett nytt liv och en ny identitet. 

Att vårda relationen 

Detta subtema beskriver de anhörigas roll i kvinnans situation. Här skildras att anhöriga 

är ett stöd, men att de även kan vara en belastning genom deras ömkande och deras 

ständiga oro. Några kvinnor beskriver också att de känner ett krav över att regelbundet 

behöva uppdatera sina anhöriga om sin sjukdom, sina läkarbesök och behandlingar. 
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  Författarna blev förvånade över resultatet som visade att många kvinnor upplever de 

anhöriga som en negativ belastning. En teori till varför detta fenomen uppstår är att de 

anhöriga upplever en stor oro på grund av kvinnans cancer. Denna oro grundar sig dels i 

att de är bekymrade över kvinnans hälsa men också för att de fruktar att de själva kan 

utveckla cancer, på grund av heriditet. Chalmers, Marles, Tataryn, Scott-Findlay och 

Serfas (2003, s. 88) belyser hur bröstcancer beskrivs som en "familjesjukdom" eftersom 

hela familjen involveras i kvinnans cancer. De beskriver hur döttrar, systrar och mödrar 

till de cancerdrabbade kvinnorna utvecklar en rädsla för att själva drabbas av cancer. 

Dessa kvinnor undersöker sina bröst oftare än kvinnor generellt och de uppsöker läkare 

för att få svar på sina funderingar. Majoriteten av de drabbade kvinnornas kvinnliga 

släktingar uppger att de skulle vilja genomgå genetisk utredning för att utreda sin risk att 

utveckla bröstcancer.  

  Detta kan vara en förklaring till varför den cancerdrabbade kvinnans anhöriga ställer 

många frågor. Men även om de är oroliga för sin egen hälsa, är det den drabbade 

kvinnan som lider av en diagnos i nuläget och behöver likt de anhöriga stöd i sin 

situation. 

  Att kvinnan får det emotionella stöd hon är i behov av är av största vikt i hennes 

sjukdomsförlopp. Mallinger, Griggs och Shields’ (2006, s. 359) studie påvisar att en god 

kommunikation i familjen påskyndar tillfrisknande då detta förhöjer kvinnans psykiska 

välbefinnande. Likaså visar de att de kvinnor som ingår i en familj där man undviker 

samtal kring cancern, får fler sjukdomskonsekvenser och tillfrisknar långsammare. 

Studien påvisar att fall där kvinnor känner dålig kommunikation med sina anhöriga ofta 

beror på dåliga familjerelationer. Som en åtgärd mot detta problem föreslår författarna 

till studien att sjukvårdspersonalen ska gå till botten med varför familjer undviker att 

prata om kvinnans diagnos och därigenom underlätta familjens kommunikation. I vissa 

fall kan situationen vara sådan att kvinnorna på grund av en dålig relation med sina 

familjemedlemmar, väljer en familj av andra närstående och vänner. Det är alltså viktigt 

att betona att ordet ”familj” kan ha olika innebörd från individ till individ. 

 

SLUTSATSER 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Att få en bröstcancerdiagnos 

är i många fall chockerande. Det är en individuell upplevelse och därför bör 

vårdpersonalen beakta detta. Det är viktigt att sjuksköterskan kan se och känna in 

patientens livsvärld och skapa ett förtroende dem emellan. Detta leder förhoppningsvis 

till en god mellanmänsklig relation och i slutändan till en bra vårdrelation. Utifrån detta 

kan sjuksköterskan ge anpassad information utefter kvinnans förutsättningar. Eftersom 

sjukvårdspersonalen i vissa studier har visat brister i bemötande och informationsflöde, 

är det viktigt med ökade kunskaper om denna patientkategori. Denna studie syftar till att 

öka förståelsen för cancerdrabbade patienter i väntan på mastektomi. 

  Ytterligare studier behöver genomföras i Sverige för att säkerställa svenska kvinnors 

upplevelser i väntan på mastektomi. Ingen av de inkluderade artiklarna i studien är 

genomförda i Sverige. 

 

Kliniska implikationer 

 Sjuksköterskan behöver ytterligare kunskaper i mötet med bröstcancerpatienter. 

Utbildningen bör utökas med inriktning på att möta och informera svårt sjuka 
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patienter. Detta är en stor del av sjuksköterskans vardag och det är viktigt att 

skolan belyser vikten av detta. Utbildningen behöver lyfta studentens kunskaper 

i ämnet för att få ett gott förhållningssätt i det svåra samtalet. 

 

 Sjuksköterskan bör vara en länk mellan patient och anhöriga. Detta för att 

avlasta patienten från att bli den som stöttar de anhöriga. Genom att 

sjuksköterskan finns tillgänglig och är närvarande, kan hon/han bemöta de 

anhörigas frågor. 
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BILAGA 1 

Översikt över analyserad litteratur. 

 
 

Författare, årtal, 

titel och tidskrift 

Problem och 

syfte 

Metod Urval Resultat 

Being in suspense: 

women’s 

experiences 

awaiting breast 

cancer surgery. 

Författare: 

Drageset, S., 

Lindstrøm, T C., 

Giske, T. & 

Underlid, K.  

Årtal: 

2011. 

Tidskrift: 

 Journal of 

Advanced Nursing. 

Syftet var att 

beskriva kvinnors 

erfarenheter av att 

få en cancer-

diagnos samt av 

väntan inför en 

första operation. 

Kvalitativ 

beskrivande 

design. 

Deltagarna fick en 

skriftlig förfrågan 

om medverkan 

samtidigt som de 

fick operations-

informationen. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

genomfördes 

dagen innan 

operation. Av 48 

tillfrågade gick 21 

kvinnor med på 

intervju. 

21 kvinnor med 

nydiagnostiserad 

bröstcancer från en 

dagkirurgi-avdelning. 

Alla kunde det norska 

språket, var över 18 år 

och var inbokade för 

en första operation. 

Alla var etniskt 

norska och kom från 

samma geografiska 

område. Ingen av 

kvinnorna visste 

vilken typ av cancer 

de hade eller vilket 

stadium de befann sig 

i. 

Studien fann fem 

teman ur 

intervjuerna; (1) 

Att känna sig frisk 

men vara sjuk, (2) 

Väntan, (3) 

Osäkerhet, (4) Att 

behöva berätta, (5) 

Existentiell 

medvetenhet. Här 

redogörs 21 

kvinnors känslor 

och tankar kring 

sin diagnos och sin 

väntan på 

operation. 

Coping with breast 

cancer: between 

diagnosis and 

surgery. 

Författare: 

Drageset, S., 

Lindstrøm, T C., 

Giske, T. & 

Underlid, K.  

Årtal: 

2010.  

Tidskrift: 

Journal of 

Advanced Nursing. 

 

 

 

 

Syftet var att 

beskriva kvinnors 

coping-strategier i 

tiden mellan en 

bröstcancer-

diagnos och 

operation. 

Kvalitativ 

beskrivande 

design. 

Deltagarna fick en 

skriftlig förfrågan 

om medverkan 

samtidigt som de 

fick operations-

informationen. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

genomfördes 

dagen innan 

operation. Av 48 

tillfrågade gick 21 

kvinnor med på 

intervju. 

21 kvinnor med 

nydiagnostiserad 

bröstcancer från en 

dagkirurgi-avdelning. 

Alla kunde det norska 

språket, var över 18 år 

och var inbokade för 

en första operation. 

Alla var etniskt 

norska och kom från 

samma geografiska 

område. Ingen av 

kvinnorna visste 

vilken typ av cancer 

de hade eller vilket 

stadium de befann sig 

i. 

Studien fann sju 

teman ur 

intervjuerna; (1) 

Steg för steg, (2) 

Att slå ifrån sig, 

(3) Att leva som 

vanligt, (4) Njuta 

av livet, (5) 

Handskas med 

känslor, (6) 

Förbereda sig på 

det värsta, (7) 

Fokusera på det 

positiva. Här 

redogörs 21 

kvinnors sätt att 

hantera vardagen 

mellan diagnos 

och operation. 

Ancipatory 

Psychological 

Distress in Women 

Scheduled for 

Diagnostic and 

Curative Breast 

Cancer Surgery. 

Syftet var att 

förstå behovet hos 

187 kvinnor som 

ska genomgå 

bröstcancer-

kirurgi. 

Kvantitativ 

studiedesign. 

Efter skriftligt 

samtycke fyllde 

deltagarna i tre 

frågeformulär vid 

tre separata 

Kvinnorna skulle vara 

minst 18 år, vara 

planerade att 

genomgå bröstkirurgi, 

inte vara 

diagnostiserade 

psykiatrisk sjukdom 

Kvinnors oro och 

tvivel inför 

operationen 

redogörs. 
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Författare: 
Schnur, J., 

Montgomery, G., 

Hallquist, M., 

Goldfarb, A., 

Silverstein, J., 

Weltz, C., 

Kowalski, A., och 

Bovbjerg, D.  

Årtal: 

2008.  

Tidskrift: 

International 

Journal of 

Behavioral 

Medicine. 

tillfällen. samt vara 

stödberättigade om de 

inte kunde läsa eller 

förstå engelska 

språket. 

In the Moment: 

Women Speak 

About Surgical 

Treatment Decision 

Making Days After 

a Breast Cancer 

Diagnosis. 

Författare: 
Lally, R. 

Årtal: 

2009. 

Tidskrift: 

Oncology Nursing 

Forum. 

Syftet var att 

utforska ny-

diagnostiserade 

kvinnors tankar 

och behov kring 

deras kirurgiska 

behandlingsval. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

med en riktad 

strategi. Intervjuer 

transkripterades 

och tolkades. 

Urvalet bestod av 18 

kvinnor i åldrarna 37-

87 år som alla kom 

från samma region i 

mellanvästra USA. 

Alla kvinnor var 

kaukasier.  

Kvinnors tankar 

inför ett 

behandlingsval 

redogörs och hur 

hennes känslor 

spelar in i valet. 

Body Image and 

It’s Predictors in 

Breast Cancer 

Patients Receiving 

Surgery. 

Författare: 
Chen, C-L., Liao, 

M-N., Chen, S-C., 

Chan, P-l. & Chen, 

S-C.  

Årtal: 

2012.  

Tidskrift:  

Cancer Nursing. 

Syftet var att 

bedöma bröst-

cancerpatienters 

upplevelser av 

ångest, 

depression, 

sjukdoms-

påverkan och 

kroppsupp-

fattning och 

utvärdera faktorer 

som är 

förknippade med 

kropps-

uppfattning under 

den postoperativa 

perioden. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Frågeformulär 

användes för att 

mäta kropps-

uppfattning, 

ångest, depression 

och psykologiska 

effekter av 

sjukdomen. 

Kvinnorna ska vara 

nydiagnostiserade och 

vara medvetna om sin 

diagnos, ska genomgå 

kirurgi, vara 18 år 

eller äldre och 

samtycka till att 

deltaga i studien.  

Operationstyp och 

kvinnans ålder var 

två viktiga faktorer 

i hennes kropps-

uppfattning. Yngre 

patienter som 

genomgått 

mastektomi var i 

högre grad berörda 

i sin kropps-

uppfattning. 

“The support I 

need": women's 

experiences of 

social support after 

having received 

Syftet var att 

beskriva kvinnors 

erfarenheter av 

socialt stöd efter 

besked av att ha 

Kvalitativ 

beskrivande 

design. 

Deltagarna fick en 

skriftlig förfrågan 

21 kvinnor med 

nydiagnostiserad 

bröstcancer från en 

dagkirurgi-avdelning. 

Alla kunde det norska 

Studien fann fem 

teman ur 

intervjuerna; (1) 

Tillgängligt stöd, 

(2) Information 
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breast cancer 

diagnosis and 

awaiting surgery.  

Författare: 
Drageset, S., 

Lindstrøm, T. C., 

Giske, T. & 

Underlid, K.  

Årtal: 

2012. 

Tidskrift: 

Cancer nursing 

fått bröstcancer 

och i väntan på 

operation. 

om medverkan 

samtidigt som de 

fick operations-

informationen. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

genomfördes 

dagen innan 

operation. Av 48 

tillfrågade gick 21 

kvinnor med på 

intervju. 

språket, var över 18 år 

och var inbokade för 

en första operation. 

Alla var etniskt 

norska och kom från 

samma geografiska 

område. Ingen av 

kvinnorna visste 

vilken typ av cancer 

de hade eller vilket 

stadium de befann sig 

i. 

och råd, (3) 

Omvårdnad, (4) 

Att ha förstroende, 

(5) Att balansera 

distans och närhet. 

Socialt stöd ingav 

en känsla av 

säkerhet och gav 

styrka. 

Pretreatment 

symptom distress in 

women newly 

diagnosed with 

breast cancer. 

Författare: 
Cimprich, B. 

Årtal: 

1999. 

Tidskrift:  

Cancer Nursing. 

Syftet var att 

undersöka 

fysiska, psykiska, 

kognitiva och 

känslomässiga 

dimensioner hos 

nydiagnostiserade 

kvinnor som 

väntar på 

operation. 

Kvantitativ 

longitudinell 

studie. Tre olika 

frågeformulär 

användes för att 

få fram 

kvinnornas 

symtom. 

Kvinnor med 

nydiagnostiserad 

bröstcancer i tidigt 

stadium utan tidigare 

psykiska besvär från 

två 

universitetssjukhus i 

mellanvästra USA. 

Kvinnorna delades 

upp i två grupper 

beroende på ålder. 

Fyra framträdande 

symtom 

rapporterades; 

sömnlöshet, 

humörsvängningar

, trötthet och 

nedsatt 

koncentrations-

förmåga. Den 

yngre gruppen 

uppvisade fler och 

mer framträdande 

symtom. 

Investment in body 

image and 

psychosocial 

wellbeing among 

women treated for 

early stage breast 

cancer: Partial 

replication and 

extension.  

Författare: 

Petronis, V., 

Carver, C., Antoni, 

M & Weiss, S.  

Årtal: 

2003. 

Tidskrift: 

Psychology and 

Health. 

Syftet var att 

undersöka 

sambandet mellan 

kvinnors 

investeringar i 

deras kroppsupp-

fattning och deras 

psykiska 

välmående efter 

en cancerdiagnos. 

Kvantitativ studie 

där kvinnor svarat 

på frågeformulär 

och erhållit $40 i 

kompensation. 

237 kvinnor 

deltog. 

Studien redovisar inga 

inklutionskriterier, 

däremot exkluderades 

kvinnor med 

psykiatrisk bakgrund, 

annan cancerdiagnos 

samt kvinnor med 

annan stor sjukdom. 

Resultatet visade 

att ju mer 

kvinnorna 

investerade i sig 

själva och sitt 

utseende, ju sämre 

mådde kvinnorna 

efter en 

bröstcancer-

diagnos och i 

väntan på en 

mastektomi. 
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Factors associated 

with supportive 

care needs of 

patients under 

treatment for breast 

cancer. 

Författare: 
Schmid-Büchi, S., 

Halfens, R., Müller, 

M., Dassen, T & 

van den Borne, B. 

Årtal: 

2012.  

Tidskrift: 

European Journal 

of Oncology 

Nursing: the 

official journal of 

European Oncology 

Nursing Society. 

Syftet var att få 

insikt I 

omvårdnads-

behov och 

behandlingsrelater

ade symtom och 

upptäcka faktorer 

associerade med 

omvårdnads-

behov. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Enkäter med sex 

olika skalor 

användes. 

Kvinnorna ska vara 

minst 18 år, förstå det 

tyska språket. 175 av 

279 kvinnor deltog i 

studien. 

De främsta 

symtomen 

relaterat till 

cancern och dess 

behandling var 

förändrad 

kroppsuppfattning. 

Resultatet visar 

även att den 

mellanmänskliga 

relationen spelar 

stor roll och att 

den i en del fall 

var bristfällig. 

Knowledge and 

expectations of 

women in the 

preoperative 

mastectomy.  

Författare: 

Alves, P., Silva, A., 

Santos, M. och 

Fernandes, A.  

Årtal: 

2010.  

Tidskrift: 

Revista de escolar 

de enfermagem da 

usp. 

Syftet var att 

belysa kunskap, 

oro och 

förväntningar hos 

patienter med 

bröstcancer i 

väntan på 

mastektomi. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie. Intervjuer 

gjordes när 

patienterna var 

inneliggande på 

sjukhus. 

Kvinnor som var äldre 

än 18 år, väntar på en 

mastektomi och som 

samtyckte till 

deltagande. 

Resultatet delades 

upp i tre teman; 

Kunskap om 

operation, Känslor 

och förväntningar 

inför mastektomi 

och 

Bröstborttagning. 

Kvinnorna hade 

emotionella 

funderingar om 

operationen.  

 
 


