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Sammanfattning 

Bröstcancer är en av de vanligaste cancer formerna bland kvinnor runt om i världen. 

Beskedet bröstcancer väcker starka känslor och kan utlösa ett stort lidande. Kvinnors 

livsvärld förändras och livet blir centrerat kring sjukdomen. Syftet med denna studie var 

att beskriva kvinnors upplevelser i samband med nydiagnostiserad bröstcancer. 

Metoden som användes var en litteraturbaserad analys av åtta kvalitativa artiklar som 

analyserads och bearbetades med Evans (2003) analysmodell. Studien resulterade i tre 

teman: kvinnors känslor och tankar i samband med nydiagnostiserad bröstcancer; 

stödets betydelse för kvinnor med nydiagnostiserad bröstcancer och kvinnors upplevelse 

av livsförändring och framtid i samband med nydiagnostiserad bröstcancer.  

Resultatet visar att kvinnor som lever sina vardagliga liv går plötsligt från ett liv i 

säkerhet till ett liv i oro, ovisshet och förtvivlan. Därför är dessa kvinnor i stort behov 

av stöd efter diagnosen. Det krävs som vårdare att ha stor förståelse, öppenhet och 

följsamhet för att kunna möta kvinnors levda livsvärld för att kunna ge dem en bra vård, 

lindra lidande, främja hälsa och välbefinnande. 

 

Nyckelord:  breast cancer, experience, newly diagnosed, qualitative research. 
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INLEDNING 

”Ett bröst är för en kvinna inte bara en ’symbol för kvinnlighet’, inte 

heller bara ett organ som har med modersrollen att göra. Ett bröst är 

också en mycket viktig del av känslolivet. Om man skär i bröstet, skär man 

också rakt in i detta känsloliv, i det mest grundläggande psykiska och 

erotiska” (Almås, 2002, s. 279). 

Bröstcancer är en av de vanligaste cancer formerna bland kvinnor. En miljon nya fall 

diagnostiseras varje år runt om i världen (Svanström, 2003) och utgör 18 procent av alla 

kvinnliga cancerfall (McCready, Littlewood & Jenkinson, 2005). Enligt Socialstyrelsen 

(2007) får 6500 kvinnor diagnosen bröstcancer och enligt Almås (2002) dör 1500 

kvinnor av sjukdomen varje år.  Bröstcancer är inte en ovanlig sjukdom och kan orsaka 

hot mot livet. Att vara kvinna och att få en diagnos som kan leda till en förändrad kropp 

och även innebära hot mot existensen kan orsaka stora påfrestningar. I denna studie 

valdes att skriva om kvinnors upplevelser i samband med nydiagnostiserad bröstcancer 

på grund av att det är viktigt att veta hur patienter som insjuknat i bröstcancer upplever 

sin situation för att som vårdare kunna stödja och ge en god och värdig omvårdnad.  

 

BAKGRUND 

Bröstcancer 

Ett gemensamt drag för alla cancertyper är att celldelningen inte längre är kontrollerad. 

Om cancern växer in i blod- och lymfkärl eller i någon av de stora kroppshålorna 

(lungsäck och bukhåla) öppnas vägar för spridning till andra organ. Då kan det skapas 

dottersvulster (metastaser) i andra delar av kroppen. Vanligast är att cancer sprids via 

lymfbanorna. Vid till exempel bröstcancer kan det skapas dottersvulster i armhålans 

lymfkörtlar eftersom lymfbanorna från bröstet leder dit. Bröstcancer bildas i 99 procent 

av fallen antingen i mjölkkörtlarna eller i mjölkgångarna. Resterande en procent bildas i 

bröstets stödjevävnad (Socialstyrelsen, 2007).  Den direkta orsaken till bröstcancer är 

ännu inte känd men möjliga orsaker kan vara tidig menstruationsdebut, ålder, aldrig 

ammat, menopaus och långvarig östrogenbehandling. Ärftligheten kan också orsaka 

mellan 5-10 procent av all bröstcancer fallen (Ericsson & Ericson, 2002). 
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Det vanligaste symptomen är en knöl i bröstet men bröstcancer kan även yttra sig som 

sår eller förändringar på bröstet, blödning eller sekret från bröstvårtan. Bröstcancer kan 

således vara symptomfri eller visa sig som en knuta i armhålan (Almås & Sörensen, 

2004). Knölar i armhålan kan vara ett tecken på spridning till lymfkörtlarna 

(Cancerfonden & Socialstyrelsen, 2005). 

 

Diagnostisering av bröstcancer ska göras med hjälp trippeldiagnostik, det vill säga att 

kvinnor får genomgå en klinisk undersökning av brösten, mammografi samt att cellprov 

tas (Almås & Sörensen, 2004).  

 

Den primära behandlingen för bröstcancer inkluderar kirurgi, kemoterapi, 

strålbehandling, hormonbehandling, olika farmakologiska ingrepp i det endokrina 

systemet samt cytostatika. Varje behandling orsakar kroppsliga förändringar och obehag 

som kan få en negativ inverkan på kvinnors livskvalitet (Boechmk & Dickerson, 2005; 

Järhult & Offenbartl, 2005; Lyons, Jacobson, Prescott & Oswalt, 2002). Förutom fysisk 

smärta medför cytostatika och kirurgiska behandlingar, förändringar i kvinnors 

utseende. Ett förändrat utseende leder till en totalt ändrad självbild vilket upplevs 

mycket smärtsamt för kvinnorna (Browall, Gaston-Johansson & Danielson, 2006).  

 

Avlägsnande av hela bröstet kallas mastektomi.  Denna operation innebär borttagande 

av hela bröstkörteln. Partiell mastektomi, bröstbevarande kirurgi används när tumörer är 

mindre än 3-4 cm. Vid detta ingrepp avlägsnas tumören med omkringliggande normal 

bröstvävnad och lymfkörtlar i axillen (Almås & Sörensen, 2004). 

 

Livsvärld 

 
”Livsvärlden är den levda världen, och det är genom livsvärlden vi älskar, 

hatar, arbetar, leker, tycker och tänker. Det är i livsvärlden vi söker ett 

livsinnehåll och en mening” (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003, s. 25). 
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Tillgång till patientens livsvärld är viktigt för att kunna ge rätt stöd, bemötande och 

vård. Enligt Dahlberg et al (2003) finns vi till i världen via vår livsvärld, en värld vi 

aldrig kan komma ur eller ifrån så länge vi lever. Wiklund (2003) beskriver att genom 

kroppen upplever människan både sig själv såväl som världen och alla har ett unikt 

förhållande till sin egen kropp. Eftersom människan är sin kropp är det genom den hon 

får ett förhållningssätt till tid och rum i sin livsvärld. Att drabbas av bröstcancer innebär 

att livsvärlden förändras. Enligt Browall et al (2006) blir livet för kvinnor med 

bröstcancer centrerat kring sjukdomen. Enligt Dahlberg et al (2003) är livsvärlden den 

levda världen. Den betonar erfarenheter och upplevelser. Den innefattar allt som en 

människa kan vara med om och känna i sitt dagliga liv. Det krävs stor förståelse, 

öppenhet och följsamhet för att kunna möta patientens levda livsvärld på bästa sätt 

(Ibid).  

 

Lidande 

Beskedet bröstcancer väcker starka känslor i en kvinnas inre liv och kan utlösa ett stort 

lidande. Bröstcancerbeskedet kommer oftast som en chock och utlöser, i de flesta fall, 

starka känslor. Följden blir att många går igenom en livskris efter ett så allvarligt besked 

(Almås & Sörensen, 2004). Enligt Strang, Strang, Hultborn och Arnér (2004) kan 

lidande kopplas till känslor av isolering och ensamhet, sökandet efter mening, rädsla för 

döden och tankar kring vad som händer när livet tar slut. Enligt Eriksson (2001) är 

lidande en rörelse mellan tre stadier, att ”ha lidande”, att ”vara i lidande” och att ”varda 

i lidande ” . Första stadiet av lidandet innebär att vara främmande för sig själv och sina 

egna inre begär och möjligheter. Människan är här driven och styrd av yttre 

omständigheter och flyr ofta från lidandet och försöker bortförklara det. Att vara i 

lidandet är en nivå som kännetecknas av tillfällig harmoni genom att människan 

försöker övervinna lidandet genom kortsiktiga behovstillfredsställelser. I vardandet 

försöker inte människan längre fly från sitt lidande utan konfronterar det vilket leder till 

en kamp mellan liv och död (Ibid).   

 

Eriksson (2001) talar om tre olika former av lidande:  

1. Sjukdomslidande 

2.  Vårdlidande  
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3.  Livslidande.  

 

Sjukdomslidande 

Travelbee (1971) påstår att varje människa är unik och oersättlig och bara existerar en 

gång i denna värld. Alla människor kommer att få erfarenhet av sjukdom, lidande och 

förluster, men den enskilda människans upplevelser av dessa erfarenheter är bara hennes 

egen. Enligt Eriksson (2001) är sjukdomslidande det lidande som människan upplever 

av de symtom och problem som sjukdomen för med sig. 

 

Vårdlidande 

 Utebliven vård kan leda till vårdlidande för patienten (Eriksson, 2001). 

Bröstcancerdrabbade kvinnor upplever ofta ett lidande orsakat av vårdpersonalen 

(Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, & Hamrin, 2002;. Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, 

Hamrin & Eriksson, 2004). Enligt Arman, Rehnsfeldt, Carlsson, och Hamrin (2001); 

Arman et al (2002); och Arman et al (2004) upplever många kvinnor med bröstcancer 

ett vårdlidande då de inte blir sedda som unika och hela människor. Kvinnor kan 

uppleva att vårdpersonalen inte ser dem som en helhet, utan endast riktar sig mot att 

bota kroppen. Vidare beskriver Arman et al (2002) och Arman et al (2004) att kvinnor 

upplever bristande stöd och sympati från vårdpersonalen och de önskar en bättre förståelse 

och inställning hos dem.  

 

Enligt Dahlberg (2003) försöker man i vårdrelationen att minska lidandet, förbättra hälsa 

och välbefinnande hos patienten. Wiklund (2003) betonar att i vårdrelationen värnar 

vårdspersonalen alltid om patientens värdighet. En god relation mellan kvinnan och 

sjuksköterskan kan hjälpa kvinnan att känna trygghet och välbefinnande (Cancerfonden, 

2006).  Enligt Nordenfeldt (1991) är sjuksköterskans uppgift att tillgodose patientens 

omvårdnadsbehov. Omvårdnaden av kvinnor med bröstcancer handlar till stor del om att 

hjälpa kvinnor att hantera den nya livssituationen och vara ett psykologiskt stöd (Almås, 

2002).  
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Livslidande 

Wiklund (2003), skriver att livslidande berör människans liv och hur vi förhåller oss till 

världen. Enligt Eriksson (2001) innebär livslidande det lidande som uppstår i samband 

med att en människas livssituation förändras. Enligt Eriksson (1993) orsakar lidande en 

kamp mellan hopp och hopplöshet. Kvinnor som i lidandets kamp hittar mening får 

hopp och en känsla av helhet. Enligt Arman et al (2001) kämpar kvinnorna för helheten 

genom att sträva efter äkthet och kontroll över sina liv. Arman et al (2002) påstår att 

lidandet är omgivet av frågor om varför, orsakssamband, förklaringar och ett sökande 

efter mening.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Bröstcancer är den mest förekommande cancern bland kvinnor världen över. Beskedet 

bröstcancer kan utlösa ett stort lidande och även leda till förändringar i en kvinnans 

livsvärld. Enligt tidigare forskning kan diagnosen bröstcancer utlösa starka 

känslomässiga reaktioner beroende på den enskilda människans förmåga att hantera 

sjukdomen. Därför är det viktigt att som sjuksköterskan ha tillräcklig kunskap om 

patientens upplevelser för att kunna ge en bra och individuellt anpassad vård.  

 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva kvinnors upplevelser i samband med 

nydiagnostiserad bröstcancer. 

METOD 

Denna litteraturstudie är baserad på artiklar om kvinnor som insjuknade i bröstcancer 

och deras upplevelser. Eftersom fokus i denna studie är lagd på upplevelser, är en analys 

av kvalitativa studier en passande metod som kan svara bäst på syftet.  

Litteratursökning  

En litteraturstudie innebär att man söker och kritiskt granskar litteraturen för att sedan 

göra en sammanställning i det speciellt valda området (Forsberg & Wengström, 2003). 

För att göra en litteraturstudie söktes vetenskapliga artiklar bland annat i databaser som 

Cinahl,  Pubmed, Medline och Samsök. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara 
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vårdvetenskapliga och ha en kvalitativ ansats, vara skrivna på engelska, vara 

publicerade efter år 2000 och beskriva kvinnors upplevelser i samband med 

nydiagnostiserad bröstcancer.  De sökord som användes i denna studie var: breast 

cancer, experience,  newly diagnosed och  qualitative research. Sökordet breast cancer 

gav flera tusen träffar därefter kombinerades sökorden med varandra för att begränsa 

sökningen och för att få mer passande artiklar. Efter sökkombinationer som gav 

hundratals träffar lästes samtliga artiklars rubriker för att kunna klargöra vilka som var 

relevanta för denna studie. Ett stort antal av dessa artiklars rubriker visade sig att vara 

irrelevanta för syftet och exkluderades.  Därefter lästes sammanfattning på artiklarna 

som ansågs ha rubriker som var överens stämmande med syftet. Under denna process 

sållades en del irrelevanta artiklar bort bland annat kvantitativa artiklar. Det första 

litteratururvalet resulterade i åtta artiklar (Bilaga 1). En sekundär sökning gjordes också 

genom att referenslistor i alla de åtta arbetena granskades manuellt för att kunna hitta 

eventuellt ytterligare artiklar som kunde svara på syftet. Enligt Friberg (2006) betyder 

en sekundär sökning att forskaren söker efter användbara artiklar med hjälp av 

referenslistor.  

Samtliga artiklar som ligger till grund för denna studie är inhämtade från databaserna 

Cinahl och Pubmed.  

 

Dataanalys 

I denna studie användes Evans (2003) metod för att analysera artiklarna.  Denna metod 

baseras på fyra steg:  

● Läsa artiklarnas resultat vid upprepade tillfällen som ger en djupare känsla för 

innehållet  

● Identifiera nyckelfynd i olika artiklar 

● Studera likheter och skillnader i artiklarnas resultat 

● Gruppera och sammanställa till teman 

● Beskriva fenomenet genom att sätta ihop teman till ett resultat (Ibid). 

Artiklarna analyserades genom att alla de åtta utvalda artiklarna lästes igenom en och en 

några gånger med fokus på resultat för att kunna få en känsla för helheten. Under 

läsningen söktes efter olika nyckelfynd eller meningsbärande enheter som var relevanta 

för syftet. I nästa steg försöktes att hitta, anteckna och jämföra likheter och skillnader i 
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artiklarnas resultat. Efter identifiering och dataanalys sammanfördes likheterna i de 

olika artiklarna till tre teman. De nya sammanställda temana sattes ihop till ett resultat i 

en löpande text, det vill säga de sattes in i ett sammanhang. Enligt Evans (2003) kan 

analysarbetet  beskrivas som att gå från helhet till delar och därefter skapa en ny helhet. 

Resultatet i denna studie består av: Kvinnors känslor och tankar i samband med 

nydiagnostiserad bröstcancer, Stödets betydelse för kvinnor med nydiagnostiserad 

bröstcancer och Kvinnors upplevelse av en livsförändring och livet i framtiden i 

samband med nydiagnostiserad bröstcancer.  

 

RESULTAT 

Resultatet av analys av åtta kvalitativa vetenskapliga artiklar presenteras i form av tre 

teman.   

 

1. Kvinnors känslor och tankar i samband med nydiagnostiserad bröstcancer 

2. Stödets betydelse för kvinnor med nydiagnostiserad bröstcancer 

3. Kvinnors upplevelse av livsförändring och livet i framtid i samband med 

   nydiagnostiserad bröstcancer 

 

Kvinnors känslor och tankar i samband med nydiagnostiserad 

bröstcancer 

Diagnosen bröstcancer utlöste starka känslomässiga reaktioner och orsakade akut 

emotionell obalans. Några studier visade att chock var en dominerande och omedelbar 

reaktion vid diagnosen bröstcancer (Lindop & Cannon, 2001; Landmark & Wahl, 2002; 

Dickerson Coward & Kahn, 2004; Dickerson Coward & Kahn, 2005). 

 

” . . .it was shock, complete shock, and when the doctor told me I didn't know what she 

was talking about ” (Lindop & Cannon, 2001, s. 95). 

Rädsla för att dö var en annan reaktion vid beskedet bröstcancer (Lindop & Cannon, 

2001; Landmark & wahl, 2002; Dickerson Coward & Kahn, 2004; Dickerson Coward 

& Kahn, 2005; Taleghani, Yekta &  Nasrabadi, 2006). Deltagarna i Lindop och Cannon 
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(2001) och Dickersson Coward och Kahn (2004) studier berättade om sina tankar på 

döden. Kvinnorna upplevde rädsla för det okända och för saker som inte var möjliga att 

kontrollera och vara säkra på (Lindop & Cannon, 2001; Landmark & wahl, 2002). 

Rädslan för att inte kunna tolerera smärta och kemoterapi var också en reaktion vid 

diagnosen (Taleghani et al., 2006). 

  

Beskedet bröstcancer medförde en rad andra känslomässiga upplevelser för kvinnorna 

så som känslan av förlorad identitet (Dickerson Coward & Kahn, 2004; Dickerson 

Coward & Kahn, 2005) och känslan av stress och negativa tankar om den situation de 

befann sig i (Dickerson Coward & Kahn, 2004; Taleghani et al., 2006 ). Negativa tankar 

och stress känslan var större hos kvinnor som inte hade bröstcancer tidigare i familjen 

(Dickerson Coward & Kahn, 2004).  Känslan av trötthet och energiförlust (Dickerson 

Coward & Kahn, 2004), hopplöshet (Taleghani et al., 2006) och traumatisk upplevelse 

(Landmark & Wahli, 2002) var andra känslomässiga upplevelser som kvinnorna visade.  

Enligt Boehmke och Dickerson (2006) misstrodde kvinnorna diagnosens trovärdighet 

och enligt Landmark och Wahl (2002) förnekade kvinnorna cancern.  

 

” Something special happens to you, you become someone else when you are told you 

have cancer. You deny what you hear, you can’t believe it ”  (Landmark & Wahl, 

2002, s. 116). 

 

 Kvinnorna hade en vilja att orka kämpa mot sjukdomen och mot negativa känslor för 

att kunna få kontroll över sina liv. Kvinnor som accepterade sin livssituation kunde 

hantera diagnosen bättre än personer som var negativa mot diagnosen (Boehmke & 

Dickerson, 2006).  

 

En studie visade att kvinnorna var nöjda med sin nuvarande situation och tyckte att det 

var positivt att de kunde få en snabb diagnos innan cancern hade spridit sig (Taleghani 

et al., 2006). En kvinna var glad att få leva (Landmark et al, 2002). 

  
” I am satisfied with my present condition as my disease was diagnosed quickly and there 

was no distant metastasis to my lungs. I am satisfied with only muscle involvement of my 

breast ” (Taleghani et al., 2006, s. 269). 
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Oberoende av livslängden påpekade kvinnorna att de skulle ägna sig åt verkligheten och 

göra det bästa av situationen. Att ta en dag i taget och inte oroa sig for mycket för vad 

som kommer att hända (Landmark, Strandmark, & Wahl, 2001).  Kvinnorna underströk 

vikten av positiva tankar och en övertygelse om att de kommer att återhämta sig (Ibid). 

Speciellt när de kände andra kvinnor som hade fått bröstcancer men överlevt blev mera 

optimistiska att de kommer att överleva (Boehmke & Dickerson, 2006). 

 

Enligt Taleghani et al (2006) var kvinnornas positiva strategi mot sjukdomen att försöka 

vara hoppfullt. De trodde att man alltid måste förhålla sig hoppfullt därför att 

hopplösheten var lika med döden. Vidare beskrev Boehmke och Dickerson (2006) och 

Landmark et al (2001) att hoppas är ett sätt att övervinna cancern. Kvinnorna försökte 

tro på livet och leva som vanligt och låta bli att tänka på döden och istället lade de 

energin på positiva tankar och på livet (Landmark et al., 2001). En kvinna sa de att det 

är viktigt att vara optimistisk och tro att livet kommer att fortsättas (Landmark et al., 

2001).  

 
” Now that I am ill, I should not think there is no way out. I should remain hopeful as 

long as I live. Why lose hope? Life is so beautiful that its risks are forgotten. There is a 

solution to any problem” (Taleghani et al., 2006, s. 268). 

 

Stödets betydelse för kvinnor med nydiagnostiserad bröstcancer 

 

Kvinnor beskrev att de fick stöd genom anhöriga, omgivningen och genom sin tro. Vid 

diagnosens tidpunkt behövde kvinnorna få stöd från sin familj (Logan et al. 2006). 

Makar, partners, barnen och familjer var viktiga och värdefulla källor till stöd (Lindop 

& Cannon, 2001; Landmark et al., 2001; landmark & Wahl, 2002; Taleghani et al., 

2006).  Stödet som kvinnorna fick från sina anhöriga skyddade dem mot överväldigande 

sorg och depression (Logan et al., 2006) och tycktes öka kvinnornas vilja att kämpa mot 

sjukdomen (Landmark & Wahl, 2002). Genom stödet kände kvinnorna att sjukdomen 

och den svåra situationen var mera hanterbar (Lindop & Cannon, 2001) och gav 

kvinnorna självrespekt och tron på att de skulle överleva sjukdomen (Landmark & 

Wahl, 2002). 
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” I never really got a chance to go down enough [get depressed] before I was pulled up 

again . . . because I have support around me. My husband to start with, who is always 

with me, and then my sisters,. I am not alone, not alone in this”  (Logan et al., 2006, 

s. 123). 

 

Att få stöd var avgörande för hur kvinnorna upplevde sin bröstcancer.  Landmark och 

Wahli (2002) visade att stöd från vårdpersonal var viktigt för kvinnorna för att kunna 

hantera sin sjukdom.  En annan källa till stöd var andra kvinnor med bröstcancer 

(Dickerson Coward & Kahn, 2004; Dickerson Coward & Kahn, 2005). Att möta andra 

kvinnor med bröstcancer och dela sina upplevelser med dem hade stödjande effekt 

(Dickerson Coward & Kahn, 2004; Dickerson Coward & Kahn, 2005; Taleghani et al., 

2006) och hjälpte kvinnorna att ta avstånd från sina egna negativa upplevelser och söka 

hitta lösningar till sina problem tillsammans med andra som var empatiska och kunniga 

(Dickerson Coward & Kahn, 2004; Dickerson Coward & Kahn, 2005). Brösthälsocenter 

hade också en stödjande roll för kvinnorna. Kvinnorna tyckte att människorna vid 

hälsocentret var mycket kärleksfulla och omtänksamma och hade en lugnande effekt 

(Logan et al., 2006).  

  

Medkänslan som kvinnorna upplevde var en av viktiga aspekter för kvinnorna för att 

kunna hantera sjukdomen (Taleghani et al., 2006). Kvinnors nätverk var en källa till 

inspiration och motivation, och när de stod i valet mellan att ge upp eller stå fast, valde 

kvinnorna att kämpa vidare pga den styrka de fick från kärleksfulla relationer och 

bemötande de fick från omgivningen. (Landmark et al., 2001).  

 

” I must just keep going, of course, you don’t give up when you have others you care 

abou t” (Landmark et al., 2001, s. 224). 

 

Det fanns kvinnor som upplevde det motsata det vill säga de kände ett bristfälligt stöd 

från anhöriga och omgivningen (Landmark & Wahl, 2002). Vissa kvinnor var besvikna 

på sina nära vänner som hade undvikit dem och försvunnit efter diagnosen. (Landmark 

et al., 2001; Landmark & Wahl, 2002). 
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” The friends we thought we had, are not those we thought they were. They all vanished, 

and I became very disappointed and depressed, I couldn’t understand why they avoided 

me ” (Landmark & Wahl, 2002, s. 224). 

 

I studier som Landmark och Wahl (2002) och Landmark et al (2001) gjorde 

rapporterade kvinnorna att den största bristen på socialt stöd som de hade upplevt var 

från organisationer och institutioner, särskilt sjukvården . Avsaknaden av stöd från 

sjukhusets personal var en extra börda för kvinnorna (Landmark & Wahl, 2002).  

 

Det fanns även kvinnor som inte ville ha något stöd från sina närmaste och ogillade 

andras sympati och medlidande (Taleghani, et al., 2006). En deltagare berättade att folk 

reagerade stark på ordet cancer och ville därför inte att hennes släktingar och kollegor 

skulle veta om hennes sjukdom och på så sätt kunde hon fortsätta sitt vanliga liv bättre. 

Kvinnorna tyckte att när andra fick reda på att de hade cancer blev de oroliga eller 

tyckte synd om dem utan att kunna vara till hjälp (Ibid). 

 

” If they know, they scorn you or show compassion. Especially when some women you 

run across point at you saying, ‘Poor her, she has breast cancer. However, those who 

sympathize and say, ‘Poor her’, cannot do anything to help you. They just make you upset 

” (Taleghani et al., 2006, s. 269). 

 

Kvinnorna fann ro och trygghet via sin tro och bön. Data från studie som Landmark et 

al (2001) gjorde visade att kvinnorna fick stöd från sin religiösa övertygelse, och ansåg 

att detta gav dem möjlighet att fortsätta leva med bröstcancer. Kvinnorna fick styrka att 

hålla fast och kämpa vidare genom tro på någonting utöver den materiella världen som 

kunde gripa in i deras situation och vara till hjälp (Ibid). Några studier visade att tro, 

böner och andra troende människor gav värdefull tröst och stöd till kvinnorna 

(Landmark et al., 2001; Dickerson Coward & Kahn 2005; Logan et al., 2006; 

Taleghani, et al., 2006 ). 

 

” I believe there is something between heaven and earth, something that directs, and 

maybe that is the reason to keep holding on” (Landmark et al, 2001, p. 224).  
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Tron fungerade som en kraftkälla hos kvinnorna. Kvinnorna pratade ständigt och aktivt 

med Gud och trodde på bönesvar och Guds ingripande (Logan et al., 2006). Många 

kvinnor hade en bild av Gud som en guide, som vakar över, bryr sig, helar och hjälper 

(Ibid). Tron på Gud ökade kvinnornas hopp om överlevnad och de förlitade sig på att 

Gud inte skulle ge dem mer än de kunde hantera. (Dickerson Coward & Kahn, 2005; 

Dickerson Coward & Kahn, 2004).  En kvinna förklarade att tron hade gett henne en 

känsla av trygghet och en fast punkt i livet (Landmark et al., 2001).  

 

Relationen till Gud och kyrkliga samfund hjälpte kvinnorna att övervinna sin rädsla och 

känslan av ensamhet (Dickerson Coward & Kahn, 2004). Logan et al (2006) visade att 

förbön var stödjande för kvinnorna. En deltagare i Logan et al (2006) berättade om att 

det var trösterikt för henne att många människor bad för henne. 

 

Det fanns också kvinnor som tyckte att naturen var som källa till andlig tröst och kunde 

inte tro att Gud finns och skyddar (Logan et al., 2006). Några andra studier visade också 

hur kvinnorna var tveksamma till Guds existens (Landmark et al., 2001; Dickerson 

Coward & Kahn, 2004; Dickerson Coward & Kahn, 2005) eller inte intresserade av 

religionen överhuvudtaget (Landmark et al., 2001).  

 

Kvinnors upplevelse av livsförändring och livet i framtid i samband 

med nydiagnostiserad bröstcancer 

 

Under diagnosen drog kvinnorna sig undan fysiskt och försökte isolera sig för att inte 

bli störda (Logan et al., 2006).  

 

” While I was in diagnosis, as I say, I almost pulled myself back from anything that I felt 

was going to interfere with me getting on with what I had to do” (Logan et al., 2006, 

s. 123).  

 

Beskedet bröstcancer medförde att friska kvinnor var tvungna att övergå till ett tillstånd 

av sjukdom, under kort tid. Kvinnorna upplevde en hastig ändring och övergång från 

hälsa till sjukdom (Dickersson Coward & Kahn, 2005; Boehmke & Dickerson 2006). 

En kvinna i en studie av Boehmke och Dickersson (2006) sade att livet förändrades 
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plötsligt för henne från ett liv i hälsa till ett liv i sjukdom. Kvinnorna kände att deras 

tillvaro förändrades snabbt och gjorde att de hamnade i en kaotisk situation. En situation 

med ständig och daglig påminnelse om att ha cancer (Ibid).  Kvinnorna kände att deras 

kroppar hade svikit dem (Boehmke & Dickerson, 2006). En kvinna kände sig isolerad 

från sin egen kropp (Dickerson Coward & Kahn, 2004). I en annan studie beskrev 

kvinnorna upplevelsen av att få diagnosen bröstcancer som en känsla av att deras 

tidigare personlighet hade blivit utraderad (Boehmke & Dickerson 2006). 

 

” My body failed me. I’m not supposed to be this young and this sick ”   (Boehmke & 

Dickerson 2006, s. 1124). 

 

I en studie av Landmark et al (2002) visade det sig att kvinnorna tyckte att det var 

viktigt att tänka positivt och tro på det att de kommer att bli friska. Kvinnorna fick 

större medvetenhet om sig själva och om andra på grund av sjukdomen vilket bidrog till 

att kvinnorna valde att umgås med människor som de kände sig avslappnade med 

(Landmark et al., 2001). Taleghani et al (2006)  visade att kvinnor försökte anpassa sig 

till läget för att kunna klara situationen och trodde att det kunde minska deras lidande 

kring sjukdomen 

 

” I have to cope with it; it has happened and nothing can be done about it. I should 

convince myself and personally decide to cope with this condition. If I cannot cope with 

that now, I myself will suffer. So I should calm down and convince myself to cope with the 

disease. I should relax ” (Taleghani et al., 2006, s. 269). 

 

Diagnosen ändrade kvinnornas liv totalt.  Kvinnorna tog inte livet för givet längre och 

materialistiska faktorer verkade ha mindre betydelse och även vardagliga krav som 

kvinnorna hade på sig själva minskades. Livet var inte längre en självklarhet, något som 

kundes förutses (Landmark, et al., 2001).   

 

” I stand with one foot in the grave, the other on the edge. That’s my reality ” 

(Landmark et al., 2001, s. 223). 
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Kvinnorna började få ett nytt perspektiv på livet (Landmark et al., 2001; Landmark & 

Wahl, 2002) och började förändra sitt fokus från att göra karriär till att spendera mer tid 

för sig själv och sin familj (Dickerson Coward & Kahn, 2004).  

 

Det fanns en intensiv önskan hos kvinnor med bröstcancer att bli friska och att kunna 

leva ett så vanligt liv som möjligt. När hela kvinnans existens hotades, uppstod en stark 

vilja att leva (Landmark & Wahl, 2002). Särskilt viljan att leva var stark i en tidig fas av 

bröstcancer (Ibid). Kvinnorna i studierna kämpade för sin existens och försökte aktivera 

sina styrkor och resurser i en envis kamp mot döden och för att leva. (Landmark et al., 

2001; Landmark & Wahl, 2002).  

 

” You get unknown strength, you just decide to stand and face it ” (Landmark, Wahl, 

2002, s. 115). 

 

Landmark och Wahl (2002) visade att kvinnorna var övertygade om att livet var värt att 

kämpa för. Kvinnorna var ivriga att lära sig saker de skulle kunna förändra i sitt liv som 

kunde minska risken för cancern återkomst (Dickerson Coward & Kahn, 2005). 

 

” I knew if I could keep myself happy and cheerful, I could get through it ” (Dickerson 

Coward & Kahn, 2004, s. E4). 

 

Med hjälp av kärleken till sina barn kämpade kvinnorna mot sjukdomen. Det främsta 

motivet för kvinnorna var att leva och se sina barns uppväxt (Landmark et al., 2001; 

Dickerson Coward & Kahn, 2004; Boehmke och Dickerson, 2006; Taleghani, et al., 

2006).   

 

” I should fight with the disease; I must subdue the angel of death as I have to raise my 

children, I have to stay alive and go on” (Taleghani et al., 2006, s. 269). 

 

Att vilja leva aktiverade okända styrkor och förmågor hos kvinnorna (Landmark & 

Wahl, 2002) och istället för att tänka på sjukdomen försökte kvinnorna att använda sin 

energi och kraft på livet (Landmark et al., 2001). Det var viktigt för kvinnorna att så 
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mycket som möjligt ha ett oförändrat vardagsliv när det gällde arbete och fritid efter 

diagnosen (Landmark & Wahli, 2002).  

 

Kvinnorna befann sig i en situation av ovisshet inför framtiden. I studier som Landmark 

och Wahl (2002) och Landmark et al (2001) gjorde visade det sig att alla kvinnor 

uttryckte tvivel och osäkerhet när det gällde framtiden.  Kvinnorna försökte fokusera sig 

på här och nu, men på samma gång, strävade de efter att skapa bilder av sin framtid. 

(Landmark et al., 2001). Även om kvinnorna visste att sjukdomen kunde ta deras liv i 

framtiden ville de trots detta leva ett meningsfullt liv (Landmark et al., 2002). 

Kvinnorna hade en optimistisk syn på framtiden och därför kämpade de för att hålla 

negativa tankar på avstånd (Landmark et al., 2001; Boehmke & Dickerson 2006). 

Kvinnorna fann tröst och styrka i sin tro på framtiden och försökte hålla tanken på 

framtiden vid liv (Landmark et al., 2001).  

 

Vidare beskrev Boehmke och Dickerson (2006) och Landmark et al (2001) att de 

hoppade att sjukdomen inte skulle bli något hinder i livet och det var kvinnornas strategi 

för att övervinna cancern. Kvinnorna försökte tro på livet och leva som vanligt och låta 

bli att tänka på döden och istället lade de energ på positiva tankar och på livet 

(Landmark et al., 2001). En kvinna sa att det är viktigt att vara optimistisk och tro att 

livet kommer att fortsätta (Landmark et al., 2001).  

 

” Now that I am ill, I should not think there is no way out. I should remain hopeful as 

long as I live. Why lose hope? Life is so beautiful that its risks are forgotten. There is a 

solution to any problem” (Taleghani et al., 2006, s. 268). 

 

Kvinnorna uttryckte också det motsatta. Det fanns kvinnor som kände oro, rädsla och 

tvivel inför framtiden (Landmark et al., 2001; Boehmke & Dickerson 2006).  Tankar på 

framtiden gjorde kvinnorna ledsna och de kunde inte njuta av livet (Landmark et al., 

2001). Det var smärtsamt att inte veta vad som kommer att hända och de kände sig 

hindrade av sjukdomen vilket gav dem en känsla av osäkerhet om framtiden (Ibid).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I denna studie valde jag att använda mig av en kvalitativ litteraturstudie. Denna 

metod var lämplig metod för att svara på studiens problemformulering och syfte. 

Genom att välja olika sökord som var utvalda utifrån syftet för denna litteraturstudie 

kunde jag ta fram relevanta kvalitativa vetenskapliga artiklar. Det är möjligt att jag 

kunde ha tagit fram andra artiklar som var också relevanta för denna studie genom att 

använda andra sökord. Men de redan använda sökorden var tillräckliga för att leda 

mig fram till relevanta artiklar som gav svar på studiens syfte.  

 

Artiklarna som jag använde vid denna studie var på engelska vilket kan ha bidragit att 

översättningen inte blev helt korrekt. För att eliminera och eller minska risken för 

feltolkning läste jag artiklarna noggrant upprepade gånger och vid osäkerhet användes 

lexikon. Jag använde citat i vissa delar för att stärka textens innehåll.  

 

Artiklarna som jag valde vid denna studie är skrivna efter år 2000 vilket har både 

nackdelar och fördelar. Fördelen är att jag har använt nyare forsknings resultat i min 

litteraturstudie och nackdelen är att jag kan ha missat viktig information som 

förekommer i äldre artiklar.  

 

Resultatet i denna studie kan vara trovärdigt på grund av att jag använde 

vetenskapliga artiklar som gav svar till studiens syfte. Jag använde mig av Evans 

(2003) analysmodell som innebär att man går från helhet till delar och sedan till en 

ny helhet.  För att analysera de olika artiklarnas resultat och under arbetes gång 

försökte jag att utesluta min egen förförståelse och egna tolkningar för att kunna 

beskriva innehållet med exakthet. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser i samband med 

nydiagnostiserad bröstcancer. Studien resulterade i tre teman: kvinnors känslor och  

tankar i samband med nydiagnostiserad bröstcancer. stödets betydelse för kvinnor med 
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nydiagnostiserad bröstcancer och kvinnors upplevelse av livsförändring och livet i 

framtiden i samband med nydiagnostiserad bröstcancer 

 

Att vara kvinna och att få en diagnos, som kan leda till en förändrad kropp och även 

innebär hot mot existensen kan orsaka stor påfrestning. Kvinnor som lever sina 

vardagliga liv går plötsligt från ett liv i säkerhet till ett liv i oro, ovisshet och förtvivlan. 

Tiden efter diagnosen är en plågsam tid som medför olika symptombilder. I temat 

”Kvinnors känslor och tankar i samband med nydiagnostiserad bröstcancer” framkom 

hur diagnosen bröstcancer utlöste en rad känslomässiga reaktioner bland annat chock 

och rädsla. Detta resultat framkom även i en studie av Kovero och Tykkä (2002) samt i 

en bok av Järhult och Offenbartl (2005) som beskrev att kvinnor upplevde känslor som 

chock och rädsla vid diagnosen bröstcancer. Liknande resultat framkom även i en annan 

studie av Luoma och Hakamies-Blomqvist (2004) som visade att kvinnor upplevde rädsla 

för döden och att tappa kontrollen samt Jahren Kristoffersen (1998) som visade i sin bok 

att allvarig sjukdom kunde vara ett hot mot identiteten.  

 

Att kunna behärska den svåra situationen kunna ta kontroll och styra över livet samt 

kämpa den goda kampen till en förbättring är en positiv strategi, som vissa kvinnor 

väljer att använda. Att ha makt och kontroll över livet ökar kvinnornas självkänsla och 

ger dem en bekräftad identitet. Denna litteraturstudie visade att en del kvinnor hade en 

vilja att kunna orka kämpa mot sjukdomen och mot negativa känslor för att kunna få 

kontroll över sina liv. Arman et al (2002) beskrev att kvinnor med bröstcancer såg sig 

själva i en kamp mellan liv och död och en känsla av mening och meningslöshet. Deras 

förändrade livskvalitet tvingade dem att kämpa för att nå en balans i tillvaron. Vidare 

beskrev Browall et al (2006) och Arman et al (2002) att patienterna trots sin sjukdom 

och sina begränsningar kämpade och ansträngde sig för att kunna återta kontrollen över 

sina liv.  

 

Kvinnorna är i stort behov av stöd efter diagnosen. Stödets betydelse är en oersättlig 

resurs och en tillgång under den svåra diagnostiden.  Stödet kan underlätta tyngden av 

sorgen som beskedet för med sig. Kvinnor som får stöd kan få känslan av medkänsla 

och förståelse vilket kan ge dem styrka och ökade viljan att inte ge upp utan kämpa sig 
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igenom sjukdomen. Stöd kan ha en läkande verkan på kvinnornas svåra inre känslor och 

ge dem hopp. Stödet kunde komma från olika håll, från familjmedlemmar, från vård 

personalen eller från andra människor i omgivningen och från tron. Allt detta var 

värdefullt för kvinnor. I temat ”Stödets betydelse för kvinnor med nydiagnostiserad 

bröstcancer” framkom hur kvinnor med bröstcancer behövde känslomässigt stöd från 

sina anhöriga, närstående och omgivningen. Anhöriga var en stor resurs och den 

viktigaste källan till stöd. Detta resultat bekräftas av andra studier som visade att genom 

det stöd kvinnorna fick kunde de hantera och klara trycket att leva med bröstcancer, 

kämpa mot sjukdomen och hoppas på framtiden (Ödling, Axelsson och Norberg, 1995; 

Pålsson & Norberg, 1995; Arman & Rehnsfeldt, 2002). Enligt Carlsson och Hamrin 

(1994) fick patienter mest stöd från sin familj. Almås (2002) påpekade också att 

kvinnorna behövde mycket stöd från sina närmaste.  

 

En del kvinnor fick inte tillräkligt med bra stöd från familjen. Browall et al (2006) fick 

liknande resultat i sin studie, som visade att det fanns brist på stöd från närstående. 

Kvinnorna med bröstcancer rapporterade även brist på socialt stöd, som de hade upplevt 

i samband med sjukvården. Denna brist hade varit som en extra börda för kvinnorna. 

Detta resultat förekom även i andra studier. Några studier visade att kvinnorna upplevde 

bristande stöd och sympati från vårdpersonalen (Arman et al., 2002, Arman et al., 2004). 

Arman et al (2002) förklarade att kvinnorna upplevde att vårdpersonalen inte var 

angagerade utan hade ett undvikande sätt gentemot dem. I studier som Arman et al 

(2002) och Arman et al (2004) gjorde visade det sig att kvinnorna upplevde att de inte 

behandlades och inte blev sedda som en hela människor med känslor och tankar. Arman 

et al (2004) visade att kvinnorna inte fick möjlighet att kunna prata om sina känslor och 

upplevelse med sjuksköterskan. Kvinnorna kände att de hade blivit behandlade som ett 

nummer eller ett organ. Detta enligt Arman et al (2001) ledde till ökat lidande och 

känsla av osäkerhet hos dessa kvinnor. Det saknades sympati och stöd från 

vårdpersonalen, och kvinnorna hänvisades istället till psykiatri och terapi (Arman et al., 

2004).  Det fanns andra studier som visade en god vårdrelation och bemötande. En av 

dessa studier var av Jensen, Bäck–Pettersson och Segesten (2000) som visade att 

kvinnorna fick stöd och hjälp från vårdpersonalen. Vårdpersonalens goda bemötande 

och goda vårdrelationen ledde till att kvinnorna upplevde ett positivt bemötande.  Denna 
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studie visade att vårdpersonalens omtänksamhet, förståelse och mänsklig kärlek stärkte 

patienter.  Enligt Dahlberg (2003) försöker man att minska lidandet, förbättra hälsa och 

välbefinnande hos patienten genom vårdrelation.  

 

Sjukdom kan medföra lidande, sorg, skam och andra svåra känslor. Dessutom kan 

kvinnorna känna svårigheter och besvär i sociala kontakter. Människor som har 

bristande förståelse och ger negativa intryck orsakade att kvinnorna ville drar sig undan 

och helst vara för sig själva. Studier visade också att kvinnorna inte ville ha något stöd 

från sina släktingar och inte tyckte om andras sympati och medlidande. Att tycka synd 

om dessa kvinnor var en vanlig reaktion från omgivningen. Folk omkring dem tyckte 

synd om dem och visade detta inte bara med ord utan med blickar eller andra signaler. 

Berterö (2002) förklarade att kvinnornas självbild och självrespekt påverkades inte bara 

av kvinnornas syn på sig själva utan även av reaktionen från människor i deras 

omgivning. Kvinnornas känslor och upplevelse kunde vara kopplade till vad andra 

tyckte och tänkte om cancersjukdomen, det vill säga andras godkännande eller icke 

godkännande. Denna upplevelse hade en negativ effekt på kvinnorna (Ibid). 

 

Att förtrösta på en högre makt är en mycket vanlig reaktion vid svåra och obotliga 

sjukdomar. Man kan kontrollera saker och ting till en viss del, men det kommer stunder 

i livet när människan kan se sin begränsning. Händelser som inte kan styras av 

människor utan det krävs någonting utöver det. Tron kan ge en fast grund för kvinnorna 

att fortsätta hopp och förtröstan på en kärleksfull källa som ger trygghet och vill väl. I 

materialet framkom det att kvinnorna fick stöd från sin religiösa övertygelse och tron 

fungerade som en kraftkälla hos dessa kvinnor.  Som bekräftelse visade Arman et al 

(2002); Lindblom, Rehnsfeldt, Arman och Hamrin (2000) samt Arman et al (2001) att 

bröstcancerpatienter blev mer intresserade av andliga frågor och fick nya prioriteringar i 

livet. Sjukdomen startade en process för fördjupat eller ett förnyat intresse för andliga 

och existentiella frågor (Ibid). En del cancerdrabbade kvinnor fann ro och trygghet via 

sin tro och bön. Jensen et al (2000) visade hur en kvinna började använda böner i 

läkningsprocessen och Arman och Rehnsfeldt (2002) visade hur sjukdomen ändrade 

kvinnornas syn på livet, från en i huvudsak materialistisk till en mer andlig och 

meningsfull syn.   
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Sjukdom medför alltid förändringar. En förändring är att man blir begränsad och inte 

kan och orkar göra tidigare vanliga sysslor eller uppgifter. Ett förändrat livssätt leder till 

en förändrad roll. Alla tankar, planer och framtida visioner påverkas. I temat ”Kvinnors 

upplevelse av en livsförändring i samband med nydiagnostiserad bröstcancer” framkom 

hur beskedet bröstcancer ledde till en total livsförändring från att vara frisk till att 

övergå till ett tillstånd av sjukdom.  Som en bekräftelse på  resultat i denna 

litteraturstudie visade Browall et al (2006) att kvinnornas liv blev centrerat runt 

omkring sjukdomen. Kvinnorna upplevde sjukdomen som dödligt och ett hot mot livet. 

Detta berörde dem djupt. Dessa kvinnor befann sig i en situation som hade förändrat 

deras liv, perspektivet på livet, och relationerna. Ingenting upplevdes som det var innan 

bröstcancern, och allt i deras liv blev centrerat kring händelsen. Rädslan för det okända 

påverkade deras själ och de hade oro över hur de skulle kunna klara det förändrade livet. 

Vidare beskrev Arman et al (2002) att en kvinna upplevde att bröstcancern höll henne 

fången i hennes nuvarande livssituation.  

 

Positivt tankesätt är en strategi hos kvinnor att kunna besegra sjukdomen. Trots att 

sjukdomen kunde vara dödlig fanns det en intensiv önskan hos kvinnorna med 

bröstcancer att bli friska och att kunna leva ett så vanligt liv som möjligt. Istället för att 

tänka på sjukdomen försökte kvinnorna därför att tänka positivt och använda sin energi 

och kraft på livet.  En studie som Jensen et al (2000) gjorde visade att kvinnorna tänkte 

positivt och därför började de använda olika medel såsom friluftsliv, klassisk musik, 

dikter och blommor för att kunna förbättra sin livskvalitet och göra livet meningsfullt. 

En del kvinnor med bröstcancer försökte stärka sina självkänslor och ge någon form av 

mening till vad som hade hänt genom att skapa en förståelse och öppenhet kring cancer 

och de ville vara goda exempel för andra som drabbades av samma sjukdom (Browall et 

al., 2006).  

 

Vissa kvinnor hade en optimistisk syn på framtiden och vissa kände oro, rädsla och 

tvivel inför framtiden. Detta resultat förekom även i en studie av Saares och Suominen 

(2005) som beskrev att diagnosen bröstcancer orsakade att kvinnorna kände oro och 

rädsla inför framtiden. Liknande resultat förekom även i en annan studie av Browall et 
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al (2006) som visade att kvinnorna hade konstant bekymmer om framtiden och uttryckte 

att de aldrig skulle kunna känna sig säkra och trygga över att de kommer att ha ett sunt 

och långt liv (Ibid).  

 

Sjukdomen medför att man inte kan leva ett normalt liv. Reitan och Schölberg (2003) 

nämner att vanliga reaktioner vid cancerdiagnosen är en upplevelse av kris och lidande. 

Därför är det viktigt att sjuksköterskan ska kunna se patientens fysiska och psykiska 

behov för att kunna hjälpa patienten att hantera sin situation och sitt problem. Kvinnors 

reaktion vid beskedet bröstcancer skiljer sig från varandra. Därför bör vården 

individualiseras, så att den enskilda individens unika livsvärld ligger i fokus. Vidare 

beskriver Reitan och Schölberg (2003) att det viktigaste för sjuksköterskan är att lyssna 

på patienten, finnas till hands och vara öppen för patientens känslor.  

 

SLUTSATS 

Denna litteraturstudie har gett ökad förståelse om kvinnornas svåra känslomässiga 

reaktioner efter beskedet bröstcancer och stödets betydelse i deras situation. Brist på 

stöd kan orsaka lidande hos kvinnor med bröstcancer. Därför är det viktigt att som 

sjuksköterska vara medveten om behov och förväntningar som dessa kvinnor har från 

vårdpersonalen och kunna ge individuellt anpassad vård. Resultatet i de flesta artiklar 

som användes vid denna litteraturstudie och även andra tidigare forskningsresultat visar 

vårdpersonalens bristande stöd till kvinnorna med bröstcancer. Detta resultat är 

oroväckande och kräver mera forskning för att komma fram till strategier som kan 

förbättra vården. Sjuksköterskor behöver mer kunskap om kvinnors upplevelse i samband 

med sjukdomen och deras behov och förväntningar. Ökad kunskap om hur kvinnor upplever 

vården och stödet kan leda till en förbättrad vård.  
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