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Sammanfattning    

 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor som drabbar drygt 7000 

kvinnor i Sverige varje år. I och med bröstcancern blir livets värden mer tydliga och 

bland kvinnorna ökade medvetenheten om personliga begär, behov och meningen med 

livet. Lidandet som bröstcancern för med sig öppnar upp för existentiella frågor och det 

finns ett behov av att få stöd och uttrycka lidandet. Sjuksköterskan har här en viktig 

stödjande roll till bröstcancerdrabbade kvinnor och måste kunna bemöta kvinnornas 

existentiella lidande vid deras förändrade livssituation. Syftet med studien är att belysa 

innebörder i det existentiella lidandet så som det kan upplevas av kvinnor med 

bröstcancer. En kvalitativ litteraturstudie har gjorts då syftet med studien var att belysa 

kvinnornas upplevelser. Resultat är organiserat i tre huvudteman med tio underteman. 

Det första huvudtemat handlar om att uppleva en förändrad självbild, vilket bland annat 

innefattar upplevelser av en förändrad kropp, förändrade relationer och förändrad 

förmåga att delta i det dagliga livet. Det andra huvudtemat handlar om att kämpa för att 

upprätthålla ett meningsfullt liv. Här beskrivs sökandet efter den inre styrkan och att 

uppleva en förändrad livsmening. Det tredje temat handlar om att uppleva sig bemött 

som objekt och subjekt inom vården. Vår förhoppning med studien är att öka 

kännedomen och kunskapen inom vården kring det existentiella lidandet så att 

sjuksköterskor kan lindra dessa kvinnors existentiella lidande och erbjuda dem deras 

fullständiga vård.  
 

Nyckelord: Bröstcancer, Kvinnor, Upplevelse, Existentiellt lidande, Livsvärld, 

Förändrad kropp, Socialt stöd. 
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INLEDNING 

Varje år ställs drygt 7000 bröstcancerdiagnoser bland kvinnor i Sverige. Sjukdomen är 

den vanligaste cancersjukdomen bland svenska kvinnor. Mellan 15 och 20 kvinnor 

insjuknar i bröstcancer varje dag i Sverige. Många av kvinnorna upplever tiden efter 

bröstcancerbeskedet som påfrestande då mycket lidande präglar deras vardag 

(Cancerfonden, 2010). Att drabbas av och leva med bröstcancer innebär oftast att 

personens livsvärld förändras avsevärt och sjukdomen för med sig både kroppsliga och 

själsliga förändringar. Under tiden av bearbetning av den nya livssituationen är lidande 

och existentiella frågor ofta en central del i kvinnornas liv och det behövs mycket stöd 

och tillit från människorna i deras omgivning. Sjuksköterskan kan vara ett stort stöd och 

ge bekräftelse till dessa kvinnor och därmed krävs det att sjuksköterskan ser patienten 

som en helhet där kropp, själ och ande integreras och ger tid att lyssna på patientens 

upplevelser. 

 

     ”Om de människor man möter som personal i sjukvården lyckas förmedla känslan   

          av att de upplever en som ett ´Du´, en sorts existentiellt erkännande i all enkelhet, är  

     det så mycket lättare för en själv att känna sig hel och stark. I annat fall måste man  

     mobilisera kraft till ett personligt skyddshölje, för att inte skadas och försvagas.”  

     (Frank, Gran, Rundqvist & Arman, 2008, s. 65) 

 

Vårt intresse för kvinnors upplevelser vid bröstcancer väcktes under 

verksamhetsförlagda utbildningar på sjuksköterskeutbildningen då vi på olika sätt 

kommit i kontakt med denna patientgrupp. Vi har upplevt vårdmötet mellan patient och 

sjuksköterska och insett vikten av att ta sig tid och ge utrymme för patientens 

upplevelser. Vi har avsikten med denna uppsats att skapa en ökad kännedom och 

djupare kunskap kring innebörder i ett existentiellt lidande såsom det kan upplevas av 

kvinnor med bröstcancer. Vi hoppas även att vår studie kan bidra till bättre 

förutsättningar i vården för dessa kvinnor innefattande lindrat lidande och en god 

omvårdnad. 

 

 BAKGRUND  

Bröstcancer 

Bröstcancer, cancer mammae, är den vanligaste cancerformen bland kvinnor som 

drabbar drygt 7000 kvinnor i Sverige varje år. Kvinnorna som drabbas är vanligen i eller 

efter klimakteriet (Socialstyrelsen, 2010). Bröstcancer sprider sig i kroppen via lymfan, 

blodet och lymfsystemen och tömmer sig sedan i de stora venerna. Därmed kan 

bröstcancern sprida sig till de olika organen i kroppen (Järhult & Offenbartl, 2006). De 

senaste 40 åren har antalet bröstcancerdiagnoser mer än fördubblats. Detta beror bland 

annat på att Sverige idag har en äldre befolkning och att mammografiscreening införts 

successivt från mitten av 1970-talet, vilket upptäcker förstadier till bröstcancer 

(Socialstyrelsen, 2007). I och med att bröstcancer idag kan upptäckas tidigt förbättras 

prognoserna avsevärt. Recidiv kan dock uppkomma upp till 20 år efter första
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insjuknandet i bröstcancer (Almås & Myklebust Sörensen, 2002). Den direkta orsaken 

till att bröstcancer uppstår är okänd, men ärftlighet står för cirka 10 procent (Järhult & 

Offenbartl, 2006). 

Behandlingen för bröstcancer skiljer sig beroende på i vilket stadium bröstcancern 

påträffas och på förekomsten eller frånvaron av olika prognostiska faktorer i 

tumörvävnaden. Vid behandling av bröstcancer är kirurgi den viktigaste 

behandlingsmetoden. Vid operation används antingen bröstbevarande kirurgi eller 

avlägsnande av hela bröstet, detta beroende på tumörens storlek, placering och bröstets 

storlek (Järhult & Offenbartl, 2006). Kvinnan kan efteråt få prova ut en tillfällig 

bröstprotes och senare en permanent bröstprotes. Vid metastasering kan strålbehandling, 

cytostatika eller smärtlindrande läkemedel behövas som tilläggsbehandling (Almås & 

Myklebust Sörensen, 2002).  

 

Bröstcancer och existentiellt lidande 

Misstankar om symtom för bröstcancer leder ofta till ångest hos kvinnan och att få 

beskedet bröstcancer är för många kvinnor en chock (Järhult & Offenbartl, 2002). 

Arman, Rehnsfeldt, Lindholm och Hamrin (2002) tar upp att i och med bröstcancern 

erfar kvinnorna ett lidande som öppnar upp för existentiella frågor, såsom meningen 

med livet och frågor om döden. Livets värden blev mer värdefullt att kämpa för och 

medvetenheten ökade om personliga begär, behov och meningen med livet (Arman & 

Rehnsfeldt, 2002).  

 

Eriksson (1994) beskriver lidande som att pinas, kämpa och försonas. Patientens 

förmåga att möta och lindra sitt lidande är beroende av den individuella mognaden 

gällande sitt eget lidande. Lidandet framkallar en känsla av hopplöshet och hopp behövs 

för att kunna lindra lidandet. Varje lidande är unikt och vi uttrycker vårt lidande på olika 

sätt. Vi omvandlar vårt lidande till smärta och ångest som omgivningen kan observera 

(ibid). Människan lider när människans upplevelse av sig själv som en hel person hotas. 

Människans upplevelse av sig själv påverkas av att man inte kan leva upp till 

förväntningar, egna eller omgivningens, på grund av sjukdom, sitt sätt att vara eller 

kroppsskada (Wiklund, 2003). Lidandet som människan bär inom sig kan komma ifrån 

känsla av otillräcklighet, självfördömelse och oförmåga att leva det liv hon önskar leva 

(Eriksson, 2004).  

 

En människa som har ett lidande som hon upplever som uthärdligt kan samtidigt 

uppleva hälsa. För att lidande ska bli ett medel för växt måste människan få bekräftelse 

för sitt lidande och detta sker då människan kan dela det med någon annan (Eriksson, 

1994).  

 

Strang, Strang, Hultborn & Arnér (2004) har gjort en studie där de försöker definiera 

begreppet existentiellt lidande. De undersökte hur begreppet uppfattades av tre grupper 

av vårdgivare; präster, läkare inom palliativ vård och specialister inom smärtlindring. 

Inom alla dessa grupper betonades att det var ett viktigt ämne men att det var svårt att 

besvara vad det innebar. De olika vårdgivarna använde sig av ganska olika 
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uppfattningar om vad existentiellt lidande innebar. Dessa var till exempel meningen 

med livet och lidandet, isolering och upplevelser av frihet och död.  

 

Det är den inre världen, vårt andliga livsrum, med våra frågeställningar om oss själva 

och tillvaron som lägger grunden för vårt förhållningssätt till det som händer. Det dyker 

upp existentiella frågor såsom; Varför finns jag? Vad är meningen med mitt liv? Varför 

händer detta mig? Det existentiella lidandet har nära förbindelse med livsvärld vilket 

innebär den värld vi lever i och den verklighet vi upplever genom våra kroppar. Vi 

möter världen på individuella sätt genom våra livsvärldar (Wiklund, 2003). När vi 

skriver om existentiellt lidande i denna studie menar vi att söka efter meningen i livet, 

rädsla för att dö, att kämpa för att upprätthålla ett meningsfullt liv och att uppleva en 

förändrad självbild. 

 

Bröstcancer och en förändrad kropp 

Merleau Ponty (1997) framställer kroppen som ett säte för människans upplevelser och 

identiteten. Vi skapar oss en bild av oss själva och omvärlden genom våra sinnen. När 

då kroppen förändras, av till exempel en sjukdom eller skada, förändras människans 

upplevelse av sig själv och sin möjlighet att använda världen. När kroppen förändras 

innebär det att vi upplever oss själva på ett nytt sätt och även andra i ens omgivning 

behandlar en annorlunda. Merleau Ponty (1997) menar även att vi upplever inte bara 

världen genom vår kropp utan vi kommunicerar även med världen med kroppens hjälp. 

 

Kvinnlighet kan kopplas till moderlighet såsom till exempel att ha rollen som 

omsorgsgivare till sina barn (Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). Kvinnlighet kan 

även kopplas till kvinnans utseende i förhållande till mannen. Härmed förknippas 

kvinnlighet ofta med brösten (Frank et al., 2008). Vid bröstcancer förändras kvinnans 

kropp ofta utseendemässigt då ett eller båda av hennes bröst kan behöva opereras bort 

delvis eller helt (Järhult & Offenbartl, 2006). Inom vår kultur idag betraktas brösten 

som en viktig del till kvinnans sexuella identitet. Att förlora ett bröst kan kvinnan 

uppleva som att en del av hennes kvinnlighet fråntas henne (Almås, 2002).  

  

Sjuksköterskans ansvar i vårdandet vid existentiellt lidande 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning från Socialstyrelsen är en av delkompetenserna 

att sjuksköterskan ska; ”Ha förmåga att uppmärksamma och möta patientens 

sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som möjligt lindra detta genom adekvata 

åtgärder” (Socialstyrelsen, 2005, s. 11). Sjuksköterskan har här en viktig stödjande roll 

till bland annat bröstcancerdrabbade kvinnor och måste kunna bemöta denna 

patientgrupp och deras upplevelser av existentiella lidande som uppstår på grund av 

sjukdomen och den förändrade livssituationen. Sjuksköterskan ska även, enligt 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor; ”Ha förmåga att kommunicera med 

patienter/…/ på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt” (Socialstyrelsen, 2005, s. 11). 

Detta belyser Strang, Strang & Ternestedt (2001) då många av de tillfrågade 

sjuksköterskorna tar upp betydelsen av att vara en god lyssnare, att spendera tid med 

patienterna och att ventilera existentiella funderingar. Strang et al. (2001) beskriver hur 

andliga behov, inkluderat religiösa och existentiella frågor, definieras av svenska 
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sjuksköterskor. Deras studie visar på att sjuksköterskor är villiga till att uppmärksamma 

andliga och existentiella behov inom vården men det är ett problem för dem att kunna 

definiera vad som inkluderas i denna vård. En majoritet av de tillfrågade 

sjuksköterskorna i studien uttrycker ett behov av mer utbildning angående andliga och 

existentiella behov för att kunna fördjupa sina kunskaper inom detta område (Strang et 

al., 2001).  

 

Vårdlidandet är ett onödigt lidande och kan bero på avsaknad av reflektion och 

bristande kunskap om mänskligt lidande. Kränkning av patientens värdighet är ett 

exempel på vårdlidande och innebär att frånta patientens möjlighet att fullt ut vara 

människa, till exempel genom att vårdpersonalen inte ser människan som en individ. Att 

som patient få uppleva att man har ett eget värde har betydelse för hälsoprocessen 

(Eriksson, 1994). Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin och Eriksson (2004) visar att 

patienter med bröstcancer upplevt att de inom vården inte fått bekräftelse av 

vårdpersonalen gällande deras existentiella lidande. 

 

 PROBLEMFORMULERING 

Kvinnor som drabbats av bröstcancer erfar ett lidande som öppnar upp för existentiella 

frågor, såsom frågor om meningen med livet och om döden (Arman et al., 2002). Efter 

ett bröstcancerbesked är många av kvinnorna i behov av att få stöd, tröst och att kunna 

uttrycka sitt lidande (Järhult & Offenbartl, 2006). En av sjuksköterskans roller är att 

kunna uppmärksamma och bemöta denna patientgrupp och deras existentiella lidande 

som uppkommer i och med bröstcancern (Socialstyrelsen, 2005). I studien av Arman et 

al. (2004) berättar kvinnorna att de inte fått bekräftelse av vårdpersonalen gällande 

deras existentiella lidande och att vårdpersonalen inte ser dem som en helhet av kropp, 

själ och ande. Vi vill belysa innebörder i det existentiella lidande så som det kan 

upplevas av kvinnor med bröstcancer. Genom en fördjupad kunskap och förståelse kring 

existentiellt lidande vid bröstcancer kan sjuksköterskan skaffa sig ökad insikt i hur han 

eller hon kan bemöta och stödja dessa patienter på bästa sätt. Härmed kan en så god 

vård som möjligt skapas utifrån kvinnornas livsvärld med ett minskat lidande och ett 

ökat välbefinnande.   

 

 SYFTE 

Syftet med studien är att belysa innebörder i ett existentiellt lidande såsom det kan 

upplevas av kvinnor med bröstcancer.  

 

 METOD 

I denna studie används en kvalitativ analysmetod och vi har analyserat resultatet av sju 

kvalitativa vetenskapliga artiklar som alla belyser innebörder i ett existentiellt lidande så 

som det kan upplevas av kvinnor med bröstcancer.  

 

Datainsamling och material 

Vi sökte våra forskningsartiklar genom databasen Cinahl. Manuell sökning har gjorts 
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utifrån en del av de funna artiklarnas referenser och den använda facklitteraturens 

referenser och har gjort att vi hittade fler artiklar utav samma författare inom 

ämnesområdet.  

 

Vår inledande litteratursökning på bröstcancer i databasen Cinahl visade att 

litteraturutbudet var stort. Vi använde oss från början av sökorden ”breast cancer” AND 

”qualitative study” och fick därmed upp 145 träffar (bilaga II). Därefter valde vi att 

avgränsa oss med olika sökord och hålla oss till artiklar som publicerats från och med år 

2000 och framåt för att få med mer aktuella studier och begränsa antalet träffar. De olika 

sökorden vi använde oss av då var; “breast cancer”, ”qualitative study”, ”suffer*”, 

”existential*”, ”psychosocial factor*”, ”newly diagnos*” och ”care*”. Genom att 

kombinera dessa sökord, med hjälp av AND mellan orden, kunde vi begränsa våra 

sökningar och lättare få fram mer precist vad vi sökte efter.  

 

Våra inklusionskriterier vid artikelsökningen var att artiklarna skulle vara relevanta för 

studiens syfte genom att ta upp kvinnors upplevelser av innebörder i det existentiella 

lidandet vid bröstcancer. Inklusionskriterierna var även att artiklarna skulle vara skrivna 

på engelska eller svenska och vara publicerade från år 2000 och framåt. Vi utförde 

sedan en kvalitetsgranskning av artiklarna som vi fann passade vårt syfte. Detta för att 

bedöma att de uppfyllde kravet på vetenskaplig kvalitet. Vi använde oss här av en 

poängbedömningsmall (bilaga I) för kvalitativa artiklar (C. Wallengren, personlig 

kommunikation, 27 januari, 2010), där vi hade som krav att varje artikel skulle vara av 

hög eller medelhög kvalitet. Våra exklusionskriterier var kvantitativa studier, att 

studierna skulle vara publicerade  från år 2000 och att personerna i studierna inte skulle 

vara under 18år. Tillslut riktade vi in oss på sju stycken artiklar som vi kartlagt i en 

litteraturöversikt under bilaga III. Vi läste först varje artikels abstrakt och gick sedan 

vidare med att läsa igenom hela artiklarna. Nästa steg blev att läsa igenom våra valda 

artiklars resultat noggrant flera gånger för att vara säkra på att de verkligen passade vår 

problemformulering och syfte och var av god vetenskaplig kvalité. De sju artiklarna 

bygger på 145 bröstcancerdrabbade kvinnor och deras upplevelser av innebörder i ett 

existentiellt lidande (bilaga III). Kvinnorna var i åldern 18-75 år och befann sig i olika 

faser av bröstcancersjukdomen. Sex stycken av studierna var genomförda i nordiska 

länder medan den sista studien var genomförd i Texas. I alla artiklar var intervjuer 

gjorda.  

 

Analys 

Vi använde oss av Evans (2003) modell för att analysera vårt material. Denna modell 

går ut på att man först läser den valda artikeln flera gånger för att på så sätt få en 

uppfattning om vad den framför. Efter detta tas meningsenheter, vilket innebär 

meningsbärande del av texten, ut ur artikeln vilka ska stämma överens med studiens 

syfte (Evans, 2003). Vi gjorde en sammanställning av varje artikels meningsenheter för 

att få en god överblick av artiklarnas resultat. Varje sammanställning delades in i olika 

grupper för att lättare kunna jämföra likheter och skillnader mellan de olika artiklarnas 

resultat. Därefter identifierade vi likheter och skillnader från dessa meningsenheter vilka 

vi sedan delade in i tre övergripande teman med tio underteman (Friberg, 2006).  
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 RESULTAT 

Resultatet presenteras i löpande text under tre huvudkategorier med tillhörande tio 

underkategorier som trädde fram under analysarbetet (Tabell 1). Vårt resultat 

exemplifieras med citat från artiklarnas resultat.  

 

Tabell 1 

Att uppleva en förändrad 

självbild 

Att uppleva en förändrad kropp 

Att uppleva förändrade relationer 

Att uppleva ett förändrat beroende av stöd 

Att uppleva förändrad förmåga att delta i det 

dagliga livet  

Att uppleva utsatthet och känslomässigt kaos 

Att kämpa för att upprätthålla 

ett meningsfullt liv 

Att förneka sitt lidande  

Att söka en inre styrka 

Att uppleva en förändrad livsmening 

Att uppleva sig bemött som ett 

objekt och subjekt i vården 

Att bli bemött som ett objekt 

Att bli bemött som ett subjekt 

 

Att uppleva en förändrad självbild 
 

Det upplevda existentiella lidandet och dess innebörder som framträdde i och med 

bröstcancern ledde till en förändrad självbild hos kvinnorna. Detta gav uttryck i 

kroppsliga och sociala förändringar. 

 

Att uppleva en förändrad kropp 

 

Kvinnorna berättade att bröstcancern gav upphov till olika kroppsliga förändringar, både 

utseendemässigt och funktionsmässigt. De kroppsliga förändringarna var håravfall, 

ödem, reaktioner från slemhinnor, förlorandet av ett bröst och förändringar i 

matspjälkning och hud. De utseendemässiga förändringarna, till exempel användandet 

av peruk, gjorde att kvinnorna kände sig begränsade i de sociala funktionerna. 

Exempelvis undvek de att träffa andra människor och kunde inte utföra 

fritidssysselsättningar, arbete och hushållsarbete i samma utsträckning som tidigare 

(Landmark & Wahl, 2002; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004).  

 

     ”I haven´t been working and I´m wondering how I´m going to react when I have to  

     wear a wig. Of course, there´s nothing to be ashamed about that, but still it´s such a  

     huge step that one wouldn´t want to take, even though everybody knows I´ve got this  

     terrible disease, but still, I wouldn´t want to show them everything” (Luoma &  

     Hakamies-Blomqvist, 2004, s. 733). 
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Kvinnorna beskrev ett lidande då de hade en känsla av att vara stympade och därmed 

inte såg sig som en helhet. Kvinnorna upplevde det som att deras kropp hade 

misslyckats och lämnat efter sig osäkerhet (Arman, et al., 2002). Förlusten av ett bröst 

kunde resultera i att kvinnan uppfattade sin kropp på ett nytt sätt där hennes självbild 

förändrades till att hon ogillade sig själv. De hade ett stort behov av att dölja förlusten 

av bröstet och kvinnorna såg det som att en bröstprotes kamouflerade deras förlust av 

bröstet. Vissa av kvinnorna använde en scarf för att kamouflera det förlorade bröstet, 

men i vissa situationer var detta inte möjligt och då undvek kvinnorna att träffa andra 

människor (Landmark & Wahl, 2002). 

 

     ”You are caught. When you don´t like and can´t stand yourself, you can´t imagine  

     that others can stand you either. I feel rotten” (Landmark & Wahl, 2002, s. 116). 

 

Att uppleva förändrade relationer 

 

Den förändrade självbilden hade ofta stor påverkan på kvinnornas relationer och de 

kände en rädsla att förlora betydelsefulla relationer. Förlust av ett bröst innebar för 

kvinnorna förlust av femininitet och sexualitet då bröstet förknippades med detta, både 

av dem själva och också av andra. Detta resulterade bland annat i en försämring av 

relationen med det motsatta könet. Även kvinnornas ökade behov av stöd i och med 

bröstcancern utmanade deras relationer som antingen fördjupades eller försvagades. 

Relationen med make eller partner beskrivs som speciellt komplicerad och resulterade i 

kluvenhet och i många fall en försämrad relation i högre utsträckning än övriga 

familjerelationer som ofta upplevdes blev djupare (Arman, Rehnsfeldt, Carlsson, & 

Hamrin, 2001; Landmark, & Wahl, 2002; Luoma, & Hakamies-Blomqvist, 2004). 

 

     ”Something has come up between us and it is worse, but in another way it is better  

     too, we talk more and we give ourselves more time for each other” (Arman et al.,  

     2001, s. 196). 

 

Kvinnorna hade en önskan om att kunna ha normala relationer och att bli accepterade 

som jämlika i den sociala sfären trots bröstcancern. Kvinnorna beskrev att beteendet hos 

andra människor förändrades efter bröstcancerdiagnosen, vilket visades genom rädsla, 

osäkerhet och förnekelse av kvinnornas lidande hos vänner och släktingar. Det 

förändrade beteendet från omgivningen gjorde att många av kvinnorna valde att låta 

lidandet vara outtalat. Flera av kvinnorna ville även bespara andra i sin omgivning oro 

och lidande. Det resulterade i att kvinnorna drog sig tillbaka och kände då ensamhet i 

sin lidandekamp och ett dubbelt lidande skapades (Arman et al., 2002). 

 

     ”Even there I noticed that I couldn’t talk to her about my feelings, but should show  

     that I was a brave person, that I could take it, it was no problem, it would pass and  

     then there was lodged a deep, deep sorrow just the same, behind the words, and  

     there is an incredible suffering” (Arman et al., 2002, s. 99). 

 

Efter bröstcancerbeskedet lärde kvinnorna känna sina vänner från nya perspektiv, fick 

stöd från personer de inte förväntat sig och kunde urskilja vilka som var deras riktiga 

vänner. Bröstcancern beskrevs även ge en positiv förändrad sinnesstämning vilket för en 
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del av kvinnorna gav en ökad öppenhet för personer i deras omgivning (Arman et al., 

2001). 

 

     ”I am not so cheerful. I am much deeper, I have come closer to other people. I was  

      not  that open before” (Arman et al., 2001, s. 196). 

 

Att uppleva ett förändrat beroende av andras stöd  

 

Många av kvinnorna fann att medmänniskor och nära anhöriga kunde hjälpa dem att 

bära deras mörkaste tankar och att de inte behövde vara ensamma i sitt lidande och i 

kampen mot bröstcancern. Samtidigt påverkade bröstcancer hela familjen och kvinnorna 

såg det sociala stödet även som något negativt när det blev en extra börda för de nära 

anhöriga. Samtidigt gav möjligheten att interagera med andra kvinnor, som hade eller 

hade haft bröstcancer, ett ökat psykiskt och fysiskt välbefinnande (Dickerson Coward & 

Kahn, 2005; Arman et al., 2002, Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004; Landmark & 

Wahl, 2002). 

 

     “My friends keep an eye on me, I´ve a lot to thank them for. A network means a    

    great deal. When you´re alone with everything, you can´t manage to carry the weight   

     alone” (Landmark & Wahl, 2002, s. 118). 

 

Många av kvinnorna kände en fysisk begränsning då de inte längre hade förmågan att 

utföra sina tidigare vardagsaktiviteter. Det var även frustrerande och svårt att acceptera 

att de behövde hjälp i hemmet. Dessa begränsningar försökte många av kvinnorna att stå 

emot genom att till exempel fortsätta utföra lättare hushållsarbete för att känna att de var 

till någon nytta för familjen och känna sig som kapabla personer. En känsla av 

hjälplöshet och beroende av andra uppstod. De fysiska begränsningarna betydde 

rollförändringar, speciellt en förändring från att ha haft rollen som omsorgsgivare till att 

nu behöva ta emot omsorg och kvinnorna kände en rädsla att bli totalt beroende av 

andra (Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004).  

 

I de kraftansträngningar kvinnorna tog till för att återfå kontrollen över sin egen kropp 

hade de en tro på att de var i en kamp där de inte tänkte ge upp. För att orka starta om 

var en viktig del att känna förtroende från andra. Detta ingav hopp (Arman et al., 2002). 

 

     “/…/ it´s their expression of love that has helped me, dare to believe in the future  

     and to find hope again. I would never dare to believe and hope if someone had only  

     told me that I must have hope” (Arman et al., 2002, s. 100). 

 

Att uppleva förändrad förmåga att delta i det dagliga livet 

 

Kvinnorna i Luoma och Hakamies-Blomqvist studie (2004) beskriver att den 

medicinska behandlingen uppfattades som både en fiende och som ett hopp. 

Behandlingen gjorde å ena sidan kvinnorna svaga och trötta och de upplevde att de inte 

kunde utföra de saker de brukade och förväntades utföra i det dagliga livet. 

Behandlingen uppfattades å andra sidan påverka bröstcancern i rätt riktning och skapade 

kämparglöd och hopp om återhämtning.  
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     ”It´s comforting as long as something is being done, I feel that there´s hope as long  

     as I´m being treated” (Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004, s733). 

 

Många av kvinnorna önskade att varje dag i deras liv skulle vara som de varit innan 

bröstcancern drabbade dem. Kvinnorna önskade kunna leva ett så normalt liv som 

möjligt, att kunna kontrollera bröstcancern och att kunna delta i dagliga aktiviteter, till 

exempel hobbys, i nästintill samma utsträckning som tidigare. Detta var av stor vikt för 

att kunna uppnå livskvalité (Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004; Landmark & Wahl, 

2002).  

 

Att uppleva utsatthet och känslomässigt kaos 

 

Bröstcancern orsakade känslosam obalans hos kvinnorna och all energi gick till att 

kämpa för sitt liv. Merparten av kvinnorna kände ett ostabilt humör, irritation, mindre 

tolerans, bitterhet, ilska och aggressivitet och detta togs ofta ut på partnern. För en del 

av kvinnorna gjorde bröstcancern att de bröts ner och blev nedstämda (Arman et al., 

2001; Luoma, & Hakamies-Blomqvist, 2004; Landmark & Wahl, 2002). 

 

     ”I stand with one foot in the grave, the other on the edge” (Landmark & Wahl,  

     2002, s. 115). 

 

Det var svårt för kvinnorna att föreställa sig hur framtiden skulle bli och de tänkte på 

konsekvenserna bröstcancern kunde få på deras framtid. En del kvinnor var samtidigt 

bekymrade för hur det skulle gå för deras barn (Landmark & Wahl, 2002; Luoma, & 

Hakamies-Blomqvist, 2004). 

 

     “Fear of things I can´t control, and things I can´t know for sure before the distant  

     future arrives” (Landmark & Wahl, 2002, s. 116). 

 

Att kämpa för att upprätthålla ett meningsfullt liv 
 

Kvinnornas livsvärld och vardagliga liv förändrades avsevärt i och med bröstcancern 

och de upplevde en förändrad livsmening. För att upprätthålla ett meningsfullt liv sökte 

kvinnorna styrka både i det inre och det yttre hos sig själva.  

 
Att förneka sitt lidande 

 

Kvinnorna upplevde de olika reaktionerna i sin omgivning på bröstcancerdiagnosen som 

förvirrande, till exempel när personer undvek dem. Vissa av kvinnorna undvek att 

berätta om sin diagnos och använde en medveten förnekelse. Detta för att upprätthålla 

en fungerande känslomässig funktion och slippa ses som annorlunda och bli placerad i 

en utsatt grupp av sina anhöriga och andra sociala kontakter. På så sätt kunde de 

upprätthålla relationerna som de varit tidigare och leva ett mer normalt liv (Arman et al., 

2002; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). En kvinna berättar såhär om sina anhöriga 

och vänner; 

 

     “They tried to make me play this role. They tried to make me superstrong, to forget  
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     my illness and used me as part of the workforce” (Arman et al., 2002, s. 99). 

 

För att upprätthålla autonomi drog sig en del av kvinnorna tillbaka och sociala 

relationer, till exempel med kollegor, grannar och vänner på distans, förlorades i och 

med detta (Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004; Arman et al., 2001).  

 

     ”I don´t want to tell anybody that I´m like this. I don´t want to talk about it to  

     strangers, cause I feel that people would start to feel sorry for me or something like  

         that… I don´t want any of that. I don´t think that I´ve changed that much as a person.    

         I´m still the same person, even if I´ve got this disease. That´s probably why I don´t    

         want to talk about it to anyone” (Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004, s. 735). 

 

Att söka en inre styrka 

 

En förändring av livsperspektiv till följd av bröstcancern ledde till att kvinnorna 

konfronterades med sin tidigare livsstil. Kvinnorna ansåg att för att uppnå välbefinnande 

och kontroll över sitt liv krävdes förändrat hälsobeteende. Förändrandet av det yttre 

hälsobeteendet innefattade att äta mer hälsosamt och motionera mer. Det inre 

hälsobeteendet innebar att minska stressen, med hjälp av bland annat yoga och 

meditation. En del av kvinnorna hade inställningen att de ville ändra sin livsstil för att 

minimera riskerna för att få ett återfall av sjukdomen (Arman et al., 2001; Arman & 

Rehnsfeldt, 2002; Dickerson Coward & Kahn, 2005). 

 

     ”Oh yes, it is my responsibility and my body that has to be healthy, I can do a lot  

     myself; diet, knowledge about cancer . . .” (Arman et al., 2001, s. 197). 

 

Diagnosen bröstcancer hade vissa effekter som ökat självförtroende och ökad psykisk 

styrka hos kvinnorna och de insåg att de själva kunde göra något för att må bättre 

(Arman, et al., 2001). Kvinnorna upptäckte att de fortfarande kunde klara av saker som 

de kunnat hantera innan och detta gav dem en bekräftelse om fysisk styrka. Kvinnorna 

valde att utföra olika typer av aktiviteter eftersom detta gav meningsfulla upplevelser 

för både kropp och själ och även fysisk och mental styrka. Mentala aktiviteter såsom att 

läsa, lyssna på musik och gå på teater och kurser gjorde att känslor av belåtenhet och 

lycka förstärktes vilket gav tröst i det dagliga livet. Fysiska aktiviteter gav en 

medvetenhet om kroppsligt beteende vilket enligt kvinnorna kunde leda till en förmåga 

att hantera stressfyllda och känslomässigt krävande situationer när det kändes svårt i 

vardagssituationer. Den kroppsliga kännedomen beskrevs av vissa kvinnor som att de 

fick kroppslig kontroll vilket kunde ge en tro på att de hade styrkan att besegra 

sjukdomen. Att använda energi för att kunna kontrollera kroppen tycktes frigöra 

frihetskänsla och kvinnorna upptäckte att de var levande (Landmark & Wahl, 2002).  

 

Att uppleva en förändrad livsmening 

 

De bröstcancerdrabbade kvinnorna uttryckte det som att inget upplevdes som innan 

sjukdomen och att allting i deras liv centrerades kring sjukdomen. Samtidigt hade större 

delen av kvinnorna en mer positiv syn på livet efter diagnosen och de tyckte att deras liv 

fått en djupare mening (Arman et al., 2002). 
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     ”I pay attention to all the little things around me. I see that life is fragile and an  

     incredible gift, I wake up every morning and I am happy to have been given another  

     day” (Arman et al., 2001, s. 196). 

 

En del av kvinnorna berättade att de utvecklade en djupare syn på livet vilket medförde 

att de var mer medvetna om livets hårda sida. Meningsfulla kvaliteter i livet sedan 

bröstcancerdiagnosen var enligt kvinnorna relationer, glädje, nöjen, intressen och 

kroppslig och själslig hälsa, vilka gavs prioritet i deras nuvarande liv. Nära relationer 

var av yttersta vikt för att upprätthålla ett meningsfullt liv. Kvinnorna kände även en 

tillfredställelse att kunna använda sina egna upplevelser av sjukdomen till att hjälpa och 

stötta andra kvinnor med bröstcancer (Arman et al., 2001; Arman & Rehnsfeldt, 2002; 

Dickerson Coward & Kahn, 2005).  

 

Lidandet skapade en förändring i kvinnornas liv där de sökte efter svar och meningen 

med att ha drabbats av en livshotande sjukdom. Meningen med livet och andliga och 

existentiella frågor gavs mer utrymme i deras liv (Arman et al., 2002; Landmark & 

Wahl, 2002; Arman et al., 2001; Arman & Rehnsfeldt, 2002). Bröstcancern ledde även 

till en förändrad syn på döden och en plötslig medvetenhet om sin dödlighet. Å ena 

sidan gav det positiva effekter såsom att leva dag för dag och njuta mer av vissa saker i 

livet. Å andra sidan uppstod en rädsla för döden då kvinnorna befarade smärta och att de 

skulle förlora kontrollen. För kvinnorna med småbarn var det svårt att möta döden på 

grund av att de var bekymrade för sina barn (Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004).  

      

     ”People talk so much about relieving pain, but I know that the pain won´t go away,  

     and it´s so scary. And of course I worry about my family, how will they manage and  

     how will they go on with their lives” (Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004, s. 735). 

 

För att klara av rädslan för döden tog kvinnorna hjälp av tidigare erfarenheter vilket gav 

hopp inför framtiden och en övertygelse om att livet var värt att kämpa för (Dickerson 

Coward & Kahn, 2005; Landmark & Wahl, 2002). 

 

Att uppleva sig bemött som både objekt och subjekt inom vården 

 
Kvinnorna berättade om både goda och dåliga möten från vården. Här tas upp hur 

kvinnorna upplevde sig bli bemötta som objekt och att detta skapade ett ökat lidande. Vi 

belyser även den stora betydelsen som kvinnorna uttryckte av att ses som ett subjekt i 

vården och vårdpersonalens styrka att kunna möta kvinnorna i deras lidande. 

 

Att bli bemött som ett objekt 

 

Många av kvinnorna uttryckte ett lidande i och med att de sågs som ett objekt av 

vårdpersonalen och inte som hela unika personer med känslor, funderingar och 

upplevelser. Att de betraktades som kroppar, nummer och/eller diagnoser gjorde att 

osäkerheten och lidandet ökade och de var tvungna att kämpa för att få sin rätta vård 

(Arman et al., 2004; Arman et al., 2002).  

 

     ” ...it is extremely important that you´re not just patient number 32 that day”  
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     (Arman et al., 2004, s. 253). 

 

Kvinnorna upplevde att frågor om deras lidande och existentiella frågor inte lyssnades 

på inom sjukvården och att det fanns lite utrymme för det upplevda lidandet. 

Kvinnornas uppfattade härmed att sjukvårdskulturen baserades på att bota cancern 

fysiskt vilket gjorde att de trodde de bara kunde få fysisk behandling för sin kropp. På 

grund av vårdpersonalens undvikande och förnekelse av kvinnornas lidande upplevde 

kvinnorna att deras känslor inte var normala och de fick skamkänslor för sitt mentala 

och själsliga lidande. Detta ledde till att kvinnorna inte vågade visa sin sorg och sitt 

existentiella lidande och ett dubbelt lidande uppstod (Arman et al., 2004; Arman et al., 

2002).  
 

     ”Because the medical care completely ignores any psychological effects it comes  

     across, yes, so that one is ashamed then, or believes that it´s just me that reacts this  

     way and there is something wrong with me and this isn´t anything that really exists,  

     because it´s nothing you talk about, it isn´t anything that is really there and it´s  

     certainly nothing that happens to anyone else”  (Arman et al., 2002, s. 100). 

 

Kvinnorna kände de fick för lite tid och information från vårdpersonalen för att hinna 

ställa frågor och prata om sina existentiella tankar. Kvinnorna pratade även om att 

väntetiderna kändes svåra och de upplevde under dessa perioder brist på socialt stöd 

vilket gav en extra börda (Landmark & Wahl, 2002). Även rutiner för uppföljning var 

otillfredsställande enligt kvinnorna och de var tvungna att ringa själva för att få reda på 

när de skulle komma på uppföljningsbesök och för att få nödvändig information. De 

upplevde att de var tvungna att konstant ta strid mot sina rädslor och strida för sig själva 

inom sjukvårdssystemen (Landmark & Wahl, 2002).  

 

Att bli bemött som ett subjekt 

 

Stöd från vårdpersonalen gjorde att kvinnorna kände sig bemötta som subjekt. De insåg 

att de inte behövde vara ensamma i sin kamp mot bröstcancern och de kände en lättnad 

från sitt lidande. Kvinnorna kunde genom denna insikt delta i beslutsfattandet kring den 

inledande behandlingen av sin sjukdom. De kände även att deras självförtroende växte 

då de tog hjälp av erfarenheter i sitt tidigare liv (Dickerson Coward & Kahn, 2005). 

Kvinnorna uppfattade att vårdpersonalen hade en styrka och ett mod att kunna stötta 

dem i deras lidande och möta dem där de befann sig för tillfället i sitt lidande. 

Tillförlitlighet och hänsynstagande gentemot kvinnorna lade grunden för att en relation 

kunde skapas i vårdmötet och de kunde börja se ett hopp (Arman et al., 2002).  

 

     ”The anguish I had was just too much, it seemed. I couldn´t show it to them. Yes, she  

     could endure a lot. I remember my reaction when I first met her. That she would be  

     able to take it, including me as a person, that one didn´t need to put things in order  

     so much” (Arman et al., 2002, s. 100). 

 

 

 DISKUSSION 

Metoddiskussion 
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Vi har använt oss av kvalitativa artiklar eftersom vår studie belyser bröstcancerdrabbade 

kvinnors upplevelser och berättelser av innebörder i ett existentiellt lidande. Vid 

litteratursökning använde vi både systematisk och manuell litteratursökning. Vi använde 

oss av databasen Cinahl. Våra sökord finner vi ytterst relevanta för studiens syfte och de 

valda vetenskapliga artiklarna speglar också de vårt syfte. Vi kunde dock ha använt oss 

av fler databaser, utökat våra sökord och använt fler olika ordkombinationer vid vår 

artikelsökning för att på så vis få fram ett ännu bredare datamaterial och därmed få en 

djupare förståelse för bröstcancerdrabbade kvinnors upplevselser av innebörder i ett 

existentiellt lidande.    

 

Inklusionskriterierna vid artikelsökningen innefattade bland annat att artiklarna skulle 

vara skrivna från och med år 2000. Vi anser att denna tidsbegränsning ökar 

trovärdigheten av studiens resultat. 

 

Kvinnorna i de utvalda vetenskapliga artiklarna är mellan 18-75 år och befinner sig i 

olika stadier av bröstcancern. Vi hade som utgångspunkt att vi inte ville exkludera ett 

flertal kvinnor på grund av i vilket stadie av sjukdomen de befann. Detta på grund av att 

vi ville innefatta så många som möjligt av de bröstcancerdrabbade kvinnornas 

upplevelser för att få ett trovärdigt resultat.  

 

Det granskningsprotokoll vi använt oss av anser vi är mycket passande för vår studie, 

vilket hjälpt oss att bedöma de vetenskapliga artiklarna som var av medelhög eller hög 

kvalitet (C. Wallengren, Personlig kommunikation, 27 januari, 2010, bilaga I). Till vårt 

analysarbete har vi använt oss av Evans (2003) analysmodell för att kunna identifiera 

meningsbärande enheter i artiklarna och sedan jämföra artiklarnas resultat. Denna 

modell har varit till stor nytta i analysarbetet och lett oss fram till uppkomsten av olika 

huvud- och underteman i resultatet. Genom noga granskning av artiklarnas nyckelfynd 

och resultat kunde vi resonera oss fram till tydliga avgränsade teman och se under vilket 

tema nyckelfynden skulle placeras. Dock var temaindelningen en svårighet som tog lång 

tid då vi från början tyckte att det var flera meningsbärande enheter som passade in 

under flera teman/underteman.  

 

Vi har valt att inkludera flera artiklar skrivna av Arman, et al.. Arman är docent i 

vårdvetenskap, legitimerad barnmorska och sjuksköterska och doktor i 

hälsovetenskaper. Vår motivering till detta urval är att Arman intresserar sig för  

vårdandets existentiella frågor och hur patientens lidande kan lindras. Arman har riktat 

in en stor del av sin forskning på ämnet vård vid bröstcancer och har skrivit många 

artiklar och en doktorsavhandling inom ämnet (Karolinska Institutet, 2010). Härmed 

anser vi att Arman är en mycket passande person att ha med till studiens resultat för att 

kunna besvara vårt syfte.  

 

Vi anser att det resultat vi kommit fram till i vår studie uppfyller studiens syfte. Hade 

mer tid getts skulle en djupare insikt i de bröstcancerdrabbade kvinnornas innebörder i 

ett existentiellt lidande skapats och olika tillvägagångssätt för att förbättra bemötandet 

gällande existentiellt lidande inom vården hade kunnat belysas än mer.  

 

Resultatdiskussion 
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Vår avsikt var från början att skapa en ökad insikt för innebörder i ett existentiellt 

lidande så som det kan upplevas av kvinnorna med bröstcancer och vi tycker att vi har 

lyckats uppfylla vårt syfte. Vårt resultat gav både en del förväntade svar och nya 

insikter i ämnet. Bröstcancern påverkade många aspekter av kvinnornas liv. Det 

existentiella lidandet som kan uppstå i och med bröstcancern rörde hela kvinnan och 

hennes existens och medförde både kroppsliga och sociala förändringar.  

Att kämpa för att upprätthålla ett meningsfullt liv var ett framträdande tema i vårt 

resultat och visar att bröstcancerdiagnosen delvis hade positiva effekter hos kvinnorna 

såsom ökat självförtroende, ökad mental styrka att klara av saker och en ökad öppenhet 

för människor i deras omgivning. Detta kan jämföras med Hammer, Mogensen och 

O.C. Hall (2009) som belyser kvinnor med nydiagnostiserad livmodershalscancers  

upplevelser av hopp och hopplöshet. I studien menar kvinnorna att hoppet var centralt 

för själva livet, viljan att leva och förmågan att hitta meningen med livet. Ytterligare en 

positiv aspekt av sjukdomen, som flera av våra valda artiklars resultat beskriver, var att 

kvinnornas liv fick en djupare mening då andliga och existentiella frågor gavs mer 

utrymme i deras liv. Bröstcancern ledde även till en förändrad syn på döden. Kvinnorna 

beskrev hur de kunde njuta mer av saker i livet samtidigt som de upplevde en rädsla för 

döden då de fruktade smärta och att förlora kontrollen. Vi kan här urskilja att en 

livshotande sjukdom som bröstcancer skapar lidandeupplevelser som berör människans 

inre. För en del kan det även betyda en möjlighet att åstadkomma en nystart i livet som 

inkluderar personlig utveckling och insikter som resulterar i att kvinnorna ser med nya 

perspektiv på livet och döden. 

Kvinnornas syn på livet förändrades, både till det mer positiva och negativa i ett 

meningsfullt liv, i och med sjukdomen och därmed även synen på livskvalitet. Ett av 

studiens teman handlar om att kämpa för att upprätthålla ett meningsfullt liv där 

livskvalitet ses som en central del. Livskvalitet innebar för kvinnorna att upprätthålla 

autonomi och att kunna ha kontroll över sitt liv. Även att inte ses som annorlunda, att 

kunna delta i dagliga aktiviteter och att kunna umgås med anhöriga var väsentligt för att 

uppnå ett meningsfullt liv. Behovet av kontroll över bröstcancern resulterade i olika 

former av anpassning för att uppnå välbefinnande. Vissa av kvinnorna undvek att 

berätta om sin diagnos, begränsade sina fritidssysselsättningar och drog de sig tillbaka, 

vilket skapade en känsla av ensamhet. Lidandet blev med dessa handlingar outtalat och 

det skapades ett dubbelt lidande hos kvinnorna. Detta kan vi se som ett 

sjukdomslidande. Sjukdomslidandet uppstod bland annat genom att vissa av kvinnorna 

drog sig undan och förnekade sin sjukdom vilket skapade känsla av ensamhet.  Vi ser 

att det som från början var ett försök till att skapa kontroll istället framkallar en 

situation där kvinnorna håller på att förlora kontrollen. De känner sig ensamma, utsatta 

och sårbara vilket tillslut gör att de mister hoppet och kontrollen över sitt liv.  

Dessa kvinnor behöver i sådana här förändrade livsskeden stöd från sin omgivning, 

såsom till exempel anhöriga och vårdpersonal, för att kunna hantera sitt lidande. 

Eriksson (1994) beskriver ”lidandets drama” där första steget är att lidande måste ses 

och bekräftas. Andra steget är då människan måste få ”lida ut” och deras lidande måste 

ges tid och utrymme. I det sista steget ger människan lidandet en mening och det sker 
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en försoning med lidandet som gör att människan kan gå vidare i livet. För att kunna nå 

de här stegen och få bukt med lidandet anser vi att de bröstcancerdrabbade kvinnorna 

måste få stöd från både vårdpersonal och anhöriga. Det är här viktigt att kvinnorna kan 

uppleva sig bemötta som subjekt inom vården. Vårt resultat visar på vikten av stöd från 

människor i kvinnornas omgivning. När kvinnorna fick stöd insåg de att de inte 

behövde kämpa ensamma mot bröstcancern vilket ingav hopp.  Kvinnorna i studien av 

Hammer et al. (2009) menar att nära relationer gav dem välbefinnande och skapade 

hopp som i sin tur gav upphov till energi och att kvinnorna blev mer aktiva. En annan 

likhet mellan vårat reslutat och studien av Hammer et al. (2009) var att hopp 

associerades med att vara fri att välja och att ha kontroll. Detta belyser även Dickerson 

Coward & Kahn (2005) i sin studie och kvinnorna berättar att de kunde genom denna 

insikt själva delta i beslutsfattandet kring sjukdomsbehandlingen. Vi anser att vårat 

resultatet, och även artiklen av Hammer et al. (2009), visar på att nära relationer har 

stor prioritet för att kvinnor med en livshotande sjukdom ska kunna må bra och finna 

ork till att kämpa för att kunna uppnå upplevelse av välbefinnande och hälsa.  

En del av kvinnorna uttryckte att vårdpersonalen besatt en styrka att ge stöttning i deras 

lidande. Dock uppfattade många av kvinnorna enligt Arman et al. (2002) att de blev 

bemötta som ett objekt av vårdpersonalen, vilket skapade ett ökat lidande. De berättar 

att frågor om deras lidande och existentiella frågor inte lyssnades på eller fanns tid för 

inom vården. På grund av vårdpersonalens undvikande och förnekelse av kvinnornas 

lidande fick kvinnorna skamkänslor för sitt psykiska och själsliga lidande. Efter att ha 

analyserat artiklarnas resultat har vi kommit fram till att majoriteten av kvinnorna 

upplevde brister bland vårdpersonalens och sjuksköterskornas bemötande gällande 

existentiellt lidande. Patienterna såg sjukvårdens svagheter från ett utifrånperspektiv 

och denna kritik anser vi sjukvården och vårdpersonal måste ta på största allvar. Strang 

et al. (2001) belyser i sin studie att många av de intervjuade sjuksköterskorna är 

medvetna om betydelsen att lyssna, att ta sig tid och att våga ventilera existentiella 

frågor med patienterna. Sjuksköterskorna i studien har viljan att uppmärksamma 

andliga och existentiella behov hos patienterna men de är osäkra på vad som ska 

inkluderas i en sådan vård. Även kvinnor som blivit nydiagnostiserade av 

livmoderhalscancer belyser detta och menar att vårdpersonal tog sig tid att ge 

information och svara på deras frågor vilket gjorde att kvinnorna upplevde att en positiv 

atmosfär skapades som i sin tur ledde till upplevelsen att bli respekterad inom vården 

(Hammer et al., 2009). Vi menar att genom att viljan finns att uppmärksamma de 

existentiella behoven hos sjuksköterskor finns det en förutsättning för att en god vård 

kan utvecklas för denna patientgrupp. Vad som behövs är att tid, rum och utrymme för 

att dessa samtal ska kunna ges. Genom detta kan en vårdrelation mellan patient och 

vårdare växa fram. Vi anser vidare att den mellanmänskliga relationen kan leda till en 

öppenhet och trygghet för patienten. Detta kan i sin tur leda fram till att patientens 

lidandeberättelse får utrymme och kvinnorna kan på så sätt få bekräftelse för sitt 

lidande (Wiklund, 2003). Även Arman, et al. (2002) skriver att kvinnorna betonade 

vårdrelationens betydelse och att en god vårdrelation kunde ge kvinnorna hopp.  
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 SLUTSATS 

Studiens huvudfynd var att kvinnorna som drabbats av bröstcancer använde olika 

förhållningssätt och anpassning för att upprätthålla ett meningsfullt liv. Detta var till 

exempel att söka en inre styrka, där de insåg att de hade en kroppslig kontroll vilket gav 

ökat självförtroende och de insåg att de själva kunde göra något för att må bättre. Vissa av 

kvinnorna valde även att förneka sitt lidande på grund av att slippa ses som annorlunda och 

att kunna upprätthålla autonomi. Härmed upplevde kvinnorna ett dubbelt lidande. Vi kan 

även dra slutsatsen att det behövs ökad kännedom och utbildning i vården kring innebörder 

i ett existentiellt lidandet angående olika sätt att bemöta patienter med en livshotande 

sjukdom, såsom till exempel bröstcancer. Strang, et al. (2001) visar på att en majoritet av de 

tillfrågade sjuksköterskorna i studien uttrycker ett behov av mer utbildning angående 

andliga och existentiella behov för att kunna fördjupa sina kunskaper inom detta område. Vi 

ser att ett alternativ inom vården för bröstcancerdrabbade kvinnor är att skapa utrymme för 

ett vårdande samtal. Detta innebär att tid, plats och rum kan skapas utifrån 

sjuksköterskornas förhållningssätt för att ge utrymme för kvinnornas lidandeberättelser. En 

god vårdrelation kan lindra patientens lidande och skapa välbefinnande. Det vi skulle vilja 

ta reda på vidare är hur tid ska kunna ges till det vårdande samtalet i praktiken. Vi anser att 

vårdpersonal inom hälso- och sjukvården i allmänhet har för lite tid att disponera på sina 

arbetsuppgifter och därmed måste prioritera bort den tid och plats som behövs för att kunna 

ventilera existentiellt lidande hos patienten. Detta är ett problem som vi anser behöver 

utforskas vidare. 
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Bilaga I 

C. Wallengren, Personlig kommunikation, 27 januari, 2010.    

Förslag till granskningsprotokoll för kvalitativa studier (Forsberg & Wengström, 2008; 

Friberg, 2006; Nordström & Wilde, 2005; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006) 

 

Instruktion 

Varje fråga graderas med 3 poäng (ja), 2 poäng (delvis), 1 poäng (nej) eller 0 poäng (vet ej). 

Den erhållna poängen inom varje frågeområde summeras och den erhållna summan divideras 

med antalet besvarade delfrågor. Varje frågeområde kan på så sätt få mellan 1 och 3 poäng. 

Erhålles. t.ex. 2.5 poäng, höjs denna siffra till 3. För varje ska du ringa in det alternativ (Ja, 

Delvis, Nej, Vet ej) som överensstämmer med dina poäng.  

     

Ja Delvis Nej          Vet ej 

Frågeområde A. Syfte 

1. Är syftet med studien tydligt beskrivet?                  3        2         1                0 

Kommentar:________________________________________________________________

     

Ja Delvis Nej          Vet ej 

Frågeområde B. Metod 

2. Redogörs för vilken kvalitativ metod som har  

använts?                                3 2 1 0 

3. Är designen av studien relevant för att besvara   

frågeställningen?                               3 2 1 0  

Kommentar:________________________________________________________________ 

 

Ja Delvis Nej          Vet ej 

Frågeområde C. Urval     

4. Är urvalskriteriet för undersökningsgruppen  

tydligt beskrivna?                                          3 2 1 0 

5. Beskrivs var undersökningen genomfördes?     3 2 1 0 

6. Beskrivs var undersökningsgruppen kontaktades?   3 2 1 0 

7. Beskrivs när undersökningsgruppen kontaktades?   3 2 1 0 

8. Beskrivs hur undersökningsgruppen kontaktades?   3 2 1 0 

9. Beskrivs vilken urvalsmetod som användes  

(ex. strategiskt urval, snöbollsurval, teoretiskt urval)? 3 2 1 0 

10. Beskrivs den inkluderade undersökningsgruppen 

på ett tydligt sätt (ex. ålder, kön, utbildning)?     3 2 1 0 

11. Är undersökningsgruppen lämplig?      3 2 1 0 

Kommentar:________________________________________________________________ 

 

Ja Delvis Nej          Vet ej 

Frågeområde D. Datainsamling  

12. Beskrivs vem som utförde datainsamlingen  

(fältarbetet)?                                3 2 1 0 

13. Beskrivs vilka datainsamlingsmetoder som  
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använts på ett tydligt sätt (vilken typ av frågor  

som användes)?                               3 2 1 0 

14. Är data systematiskt samlade  

(finns formulerade frågeområden, intervjuguide)? 3 2 1 0 

Kommentar:________________________________________________________________ 

 

Ja Delvis Nej          Vet ej 

Frågeområde E. Dataanalys 

15. Beskrivs hur begrepp, teman och kategorier är  

utvecklade och tolkade på ett tydligt sätt (ex. finns  

beskrivning/tabell över hur kondensering och  

abstraktion skett, citat som stärker)?              3 2 1 0 

16. Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 3 2 1 0 

17. Är resultaten trovärdiga?                          3 2 1 0 

18. Är resultaten pålitliga?               3 2 1 0 

19. Finns stabilitet och överensstämmelse?             3 2 1 0 

Kommentar:________________________________________________________________ 

 

Ja Delvis Nej          Vet ej 

Frågeområde F. Etiska frågor 

20. Finns det tillräckligt beskrivet hur deltagarna  

informerats? (muntligt, skriftlig, frivillighet,  

konfidentialitet)                              3 2 1 0 

21. Finns det beskrivet om forskarna har inhämtat  

informerat samtycke?                              3 2 1 0 

22. Har etisk kommitté godkänt studien  

(eller diskuteras detta)?                  3 2 1 0 

Kommentar:________________________________________________________________ 

 

Ja Delvis Nej          Vet ej 

Frågeområde G. Diskussion 

23. Är de tolkningar som presenteras baserat  

på insamlad data?                              3 2 1 0 

24. Går det att återkoppla resultaten till  

den ursprungliga forskningsfrågan?                 3 2 1 0 

25. Har resultaten klinisk relevans?                 3 2 1 0 

27. Diskuteras metodologiska brister och risk för  

bias?                                                      3 2 1 0 

Kommentar:_______________________________________________________________ 

 

Sammanvägd poängbedömning 

Den erhållna poängen (3, 2 eller 1) för varje frågeområde ovan summeras och divideras med 7 

(totalt antal frågeområden). Hösta poäng är 21 och lästa poäng är 7. Den sammanvägda 

bedömningen, Hög, medelhög eller låg ringas in. 

Hög vetenskaplig kvalitet (19-21p)  

Medelhög vetenskaplig kvalitet (12-18p)  

Låg vetenskaplig kvalitet (7-11p)  
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Bilaga II 

Databas Sökord 

(I abstract) 
Antal 

träffar 

(publicerad

e efter år 

2000) 

Antal artiklar som använts i resultatet  

Cinahl “Breast cancer” 

AND qualitative 

study 

 

 

“Breast cancer” 

AND qualitative 

study AND 

psychosocial 

factor* 

145 

 

 

 

 

71 

3st 

Living with breast cancer – a challenge 

to expansive and creative forces. 

 

Living with newly diagnosed breast 

cancer: a qualitative study of 10 women 

with newly diagnosed breast cancer. 

 

The Meaning of Quality of Life in  

Patients Being Treated for Advanced 

Breast Cancer: A Qualitative Study. 

Cinahl 

 

Existential* AND 

suffer* 

 

77 1st 

Suffering related to health care: A study 

of breast cancer patient´s experiences. 

Cinahl 

 

“Breastcancer” 

AND qualitative 

study AND care* 

79 2st 

Suffering related to health care: A study 

of breast cancer patient´s experiences. 

 

Indications of change in life perspective 

among women with breast cancer 

admitted to complementary care. 

Cinahl 

 

 

“Breastcancer” 

AND newly 

diagnos* AND 

qualitative study 

9 1st 

Living with newly diagnosed breast 

cancer: a qualitative study of 10 women 

with newly diagnosed breast cancer. 
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Bilaga III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Perspektiv  Problem och 

syfte  

Metod (urval, 

analys m.m.)  

Resultat  Diskussion  

Titel: 

Indications 

of change 

in life 

perspective 

among 

women 

with breast 

cancer 

admitted to 

complemen

tary care 

 

Författare: 
Arman M. 

RN, 

Rehnsfeldt 

A. PhD 

RN, 

Carlsson 

M. PhD & 

Hamrin E. 

RN 

 

Tidskrift: 

European 

Journal of 

Cancer 

Care 10(3): 

192-200 

 

Årtal: 

2001 

Vårdvetens

kapligt 

perspektiv. 

Patient-

perspektiv.  

Problem: Att 

förstå de 

rapporterade 

bröstcancerdra

bbade 

kvinnornas 

förändrade 

livsperspektiv. 

 

Syfte: Att 

studera 

bröstcancerdra

bbade 

kvinnors 

upplevda 

konsekvenser 

såväl som 

orsaker till 

bröstcancer 

och att 

utforska 

aspekter av 

betydelse för 

dessa kvinnor.  

Kvalitativ 

innehållsanaly

s. 

Semistrukturer

ade intervjuer 

där 59kvinnor 

deltog som 

befann sig 

inom olika 

behandlingssta

dier av sin 

bröstcancer.  

Kvinnorna 

mottog 

kompletterand

e vård för sin 

bröstcancer på 

en klinik i 

Sverige.  

 

Deltagarnas 

ålder var 

mellan 28-

75år.    

Bröstcancerdr

abbade 

kvinnors 

förändringar 

av 

livsperspektiv

et delas upp i 

teman; 

 

- Relationships 

- Self-

confidence 

and experience 

of strength as 

a result of 

disease and 

treatment. 

- Disposition 

or mood. 

- Perspectives 

on life. 

- Perceived 

causes of 

breast cancer. 

- The women´s 

opinion on 

options for 

wellbeing. 

- The role of 

the disease in 

their lives. 

- Meaningful 

qualities in 

present life 

No change. 

Bland dessa 

kvinnor med 

bröstcancer 

uppstod både 

positiva och 

negativa 

förändringar i 

synen på livet.  

Relationer 

med andra 

blev djupare 

och mer 

värdefulla. 

Även bättre 

självkännedo

m, personlig 

växt och idéer 

om hur de 

skulle uppnå 

en högre nivå 

av 

välbefinnande 

var positiva 

förändringar 

bland många 

av kvinnorna. 

 

Många av 

kvinnorna 

upplevde 

samtidigt 

negativa 

förändringar, 

såsom 

humörförändri

ngar, att de 

blev mer sköra 

och att de 

upplevde en 
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ökad 

nedstämdhet. 
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Titel: The 

Face of 

Suffering 

Among 

Women 

With Breast 

Cancer-

Being in a 

Field of 

Forces  

 

Författare: 

Arman M. 

RN, 

Rehnsfeldt 

A. PhD 

RN, 

Lindholm 

Lisbeth 

PhD RN & 

Hamrin E. 

PhD RN, 

BM  

 

Tidskrift: 
Cancer 

Nursing, 

25(2): 96-

103  

 

Årtal: 

2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermeneuti

sk 

fenomenlog

isk modell. 

Ett 

vårdvetensk

apligt 

perspektiv 

där man 

använder 

sig av 

Erikssons 

teori om 

lidandets 

drama.  

Problem: 

Kunskap 

saknas om 

lidande 

kopplat till 

bröstcancer 

hos 

professionell 

hälso- och 

sjukvård inom 

cancervården.  

 

Syfte: Att öka 

kunskapen om 

de 

bröstcancerdra

bbade 

kvinnornas, 

och deras 

närståendes, 

upplevelser av 

lidande inom 

olika 

vårdkulturer i 

Sverige och 

Finland.   

 

Öppna 

kvalitativa 

intervjuer 

användes där 

varje kvinna 

intervjuades 

två gånger. 

Intervjuguiden 

utgick från 

upplevelser av 

lidande 

relaterat till 

bröstcancer. 

 

17 

bröstcancerdra

bbade kvinnor, 

och 16 

signifikanta 

andra, deltog. 

Dessa var från 

fyra olika 

vårdkulturer i 

Sverige och 

Finland.  

 

Tiden sedan de 

fick diagnosen 

bröstcancer 

varierade 

mellan 12-

59mån. 

Deltagarnas 

ålder var 

mellan 35-

69år och alla 

var 

yrkesarbetand

e innan 

bröstcancern.  

Resultatet 

presenteras i 

sex teman med 

ett huvudtema; 

 

Huvudtema; 

Cancerlidande

t som ett 

kraftfält. 

 

Underteman; 

- Det dubbla 

lidandet. 

- En 

uthärdande 

omgivning och 

lättnad ifrån 

lidandet. 

- Lidandet 

öppnar frågor 

om livet och 

meningen med 

livet. 

- Den lidande 

kroppen. 

- Lidande 

relaterat till 

hälso- och 

sjukvård. 

Det erfarna 

lidandet 

öppnade upp 

för 

existentiella 

frågor.   

 

Denna 

patientgrupps 

lidande 

lindrades 

genom relation 

till andra 

människor, då 

lidandet kunde 

uttryckas och 

bekräftas. 

Erikssons teori 

om lidandets 

drama stöttade 

detta.  

 

Bröstcancern 

ingav 

kvinnorna ny 

inre styrka och 

personlig 

utveckling, 

samtidigt som 

de ställdes 

inför frågor 

om meningen 

med livet och 

döden.  
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Titel: 

Suffering 

related to 

health care:  

A study of 

breast 

cancer 

patient´s 

experiences 

 

Författare: 
Arman M. 

RN,  

Rehnsfeldt 

A. PhD 

RN, 

Lindholm 

L. PhD RN, 

Hamrin E. 

PhD RN 

BM & 

Eriksson K. 

PhD RN 

 

Tidskrift: 
Internation

al Journal 

of Nursing 

Practice, 

10(6): 248–

256 

 

Årtal: 
2004 

Hermeneuti

sk metod.  

Patient-

perspektiv. 

Problem: 

Vårdlidande 

inom hälso- 

och 

sjukvården då 

de inte ser 

patienten som 

en helhet av 

kropp, själ och 

ande och inte 

uppmärksamm

ar patientens 

existentiella 

lidande.  

 

Syfte: Att 

uttyda och 

förstå 

meningen med 

patientens 

upplevelser av 

lidande 

relaterat till 

hälso- och 

sjukvården 

från en etisk, 

existentiell 

och ontologisk 

ståndpunkt.  

Artikeln är en 

vidarestudie 

utifrån artikeln 

The Face of 

Suffering 

Among Women 

With Breast 

Cancer-Being 

in a Field of 

Forces. 

Inspelade 

kvalitativa 

intervjuer 

under perioden 

1997-1999.  

 

16 

bröstcancerdra

bbade kvinnor 

från fyra olika 

vårdområden i 

Sverige och 

Finland 

deltog. 

Signifikanta 

andra valdes 

ut av 

kvinnorna 

själva, vilka 

intervjuades 

men dessa var 

inte en del av 

studien.  

 

Tiden sedan de 

fick diagnosen 

bröstcancer 

varierade 

mellan 12-

59mån. 

Deltagarnas 

ålder var 

mellan 35-

69år och alla 

var 

yrkesarbetand

e innan 

bröstcancern.  

Resultatet 

presenteras i 

tre teman; 

1. Ethical 

dimension: the 

caring 

relationship 

that fails to 

materialize 

and the carer´s 

choice.  

2. Existential 

dimension: not 

being regarded 

as a whole 

human being 

with 

experiences 

and needs.  

3.Ontological 

dimension: an 

imperceptible 

call for help in 

a 

disintegrating, 

incomprehensi

ble life. 

Utifrån 

patienternas 

upplevelser av 

den vård de 

erbjudits 

saknades 

bland annat 

bekräftelse av 

det 

existentiella 

lidandet från 

vårdpersonale

n, vilket i 

många fall 

skapade ökat 

lidande hos 

patienten. 

 

Både 

patienterna 

och hälso- och 

sjukvårdperso

nalen var 

duktiga på att 

överskyla 

känslor och 

upplevelser, 

vilket kunde 

ses som ett 

hinder i 

vårdmötet där 

det är viktigt 

att existentiellt 

lidande lyfts 

fram. 
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Titel: 
Living with 

breast 

cancer – a 

challenge 

to 

expansive 

and creative 

forces 

 

Författare: 

Arman M. 

RNM & 

Rehnsfeldt 

A. RN, 

PHD, 

Senior 

lecturer 

 

Tidskrift: 

European 

Journal of 

Cancer 

Care 11(4): 

290-296.  

 

Årtal: 
2002 

 

Kvalitativ 

fenomenolo

gisk metod. 

Vårdvetens

kapligt 

perspektiv. 

Problem: 

Kunskapen om 

patienter med 

bröstcancer 

och deras 

livsperspektiv 

behöver ökas.  

 

Syfte: Att 

erhålla en 

djupare 

förståelse för 

livsvärlden 

hos kvinnor 

med 

bröstcancer, 

med fokus på 

förändringar i 

livsperspektiv.  

Fyra kvinnor 

mellan 42 och 

54år med 

bröstcancer 

intervjuades 

fyra gånger 

vardera.  

 

Multiple-case 

metod 

användes. 

 

Dödens 

närvaro 

avslöjade livet 

och dess 

värden för 

kvinnorna och 

livet blev 

plötsligt 

vackrare och 

mer värdefullt 

att kämpa för. 

Detta 

resulterade i 

en 

medvetenhet 

om personliga 

behov, begär 

och meningen 

med livet.  

 

Nära och 

stöttande 

relationer 

visade sig ha 

betydelse för 

kvinnorna att 

kunna uppnå 

en högre 

acceptans och 

nya djupare 

perspektiv om 

livets mening.  

 

Relationer, 

kontroll över 

sitt eget liv, 

kreativitet och 

glädje var 

viktiga värden 

i kvinnornas 

nya syn på 

livet.  

 

Det var viktigt 

att de kreativa 

krafterna som 

patienterna 

utvecklade 

förstod och 

stöttades av 

vårdpersonale

n för att kunna 

upptäcka 

styrkan och 

lusten att leva. 

Patienterna 

kunde nå en 

balans genom 

att de möttes 

av en öppen 

attityd till liv 

och död. Det 

var nödvändigt 

att 

sjuksköterskor 

vågade skapa 

ett 

omsorgsfullt 

möte och 

stötta 

patienternas 

inre krav.  

Patienternas 

egna behov 

och begär var 

en viktig 

resurs i den 

botande och 

rehabiliterande 

processen.  
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Titel: The 

meaning of 

quality of 

life in 

patients 

being 

treated for 

advanced 

breast 

cancer: A 

qualitative 

study 

 

Författare: 
Luoma M-

L. & 

Hakamies-

Blomqvist 

L. 

Institutione

n för 

psykologi 

Helsingfors 

Universitet 

 

Tidskrift: 

Psycho-

Oncology, 

13(10): 

729-739 

 

Årtal: 
2004 

Fenomenol

ogiskt 

perspektiv.  

Problem: 

Kunskapen 

saknas kring 

hur 

bröstcancer 

påverkar 

kvinnors 

livskvalité. 

Fysiska, 

sociala och 

känslomässiga 

funktioner är 

lite utforskat.  
 

Syfte: Att ta 

reda på 

innebörden av 

livskvalité hos 

bröstcancerdra

bbade 

patienter. 

25 kvinnor 

med 

bröstcancer 

mellan 18 och 

70år deltog i 

studien. 

Kvinnorna var 

från Finland. 

Semi-

strukturerad 

intervju 

gjordes efter 

andra eller 

tredje 

behandlingen 

då patienterna 

hade 

erfarenhet av 

behandlingen.  

Olika 

huvudteman: 

 

- Fysisk 

funktion. 

- Roll 

funktioner. 

- Sociala 

funktioner. 

- Känslo-

mässiga 

funktioner. 

- Kognitiva 

funktioner. 

- Global 

livskvalité.  

 

Bröstcancern 

och dess 

behandling 

begränsade 

patientens 

fysiska 

funktion, 

skapade 

beroende av 

andra och gav 

en förlorad 

självständighet 

  

Förnekelse var 

ett sätt för 

många av 

patienterna att 

kontrollera 

sjukdomen 

och aktiviteter 

gav dem 

känsla av 

självständighet 

vilket 

värderades 

som god 

livskvalité.  

 

En nära familj 

beskrevs som 

huvudkällan 

till socialt stöd 

samtidigt som 

den var orsak 

till största 

oron.  

 

Även att inte 

förlora hoppet 

var viktigt för 

patienternas 

livskvalité. 
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Titel: 

Transcendi

ng breast 

cancer: 

Making 

meaning 

from 

diagnosis 

and 

treatment 

 

Författare: 
Dickerson 

Coward D. 

R.N., Ph.D 

& L. Kahn 

D. R.N., 

Ph.D. 

 

Tidskrift: 

Journal of 

Holistic 

Nursing, 

23(3): 264-

283 

 

Årtal: 

2005 

Fenomenol

ogiskt 

perspektiv.  

Problem: Det 

behövs fler 

studier om 

betydelsen av 

stöttning från 

andra kvinnor 

med diagnosen 

bröstcancer 

bland 

sjuksköterskor 

för att minska 

lidandet.  

 

 

Syfte: 

Studiens syfte 

är att beskriva 

kvinnors 

upplevelser av 

sin nyligen 

diagnostiserad

e bröstcancer.  

14 kvinnor 

från Texas 

deltog och 

varje kvinna 

intervjuades 

tre gånger 

under en 

8månaders 

period. 

Kvinnorna var 

mellan 31-63 

år och 

intervjuades 

under de första 

fem 

månaderna 

från 

diagnosbesked

et.  

 

Bandinspelnin

garna 

analyserades 

av Colaizzi´s 

fenomenologis

ka tekniker.  

Kvinnorna 

upplevde en 

förlust av god 

hälsa och 

rädsla för att 

dö i och med 

bröstcancern.  

 

Kontakt med 

andra kvinnor 

med 

bröstcancer 

gav ytterligare 

tröst och 

minskade 

lidandet. 

Förståelsen för 

vikten att 

stötta andra 

ökade och 

förståelsen för 

livet och dess 

prioriteringar 

förstärktes 

inom denna 

grupp.  

 

I efterhand då 

olika värden 

blivit tydligare 

och beteenden 

belystes kunde 

kvinnorna se 

mening i sina 

upplevelser. 

Kvinnorna 

sökte inom sig 

själva efter 

hopp och 

styrka. De fick  

stöttning från 

vårdpersonal, 

familj och 

vänner i tron 

på att kunna 

upprätthålla 

fysisk och 

känslomässigt 

välbefinnande.   
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Living with 

newly 

diagnosed 

breast 

cancer: a 

qualitative 

study of 10 

women 

with newly 

diagnosed 

breast 

cancer 

 

Författare: 
Landmark 

B-T. & 

Wahl A. 

  

Tidskrift: 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

40(1): 112–

121  

 

Årtal: 

2002  

Patient-

perspektiv.  

Problem: Det 

finns ett behov 

av forskning 

för att öka 

sjuksköterskor

s förståelse för 

kvinnors 

upplevelser av 

att leva med 

bröstcancer.  

 

Syfte: Att 

beskriva 

kvinnors 

upplevelser av 

att leva med 

bröstcancer.  

10 kvinnor 

mellan 36-

39år med 

nyligen 

diagnostiserad 

bröstcancer 

deltog i 

studien. 

Kvinnorna var 

från Norge. 

Alla kvinnorna 

hade 

genomgått 

kirurgisk 

borttagning av 

ena bröstet 

och hade 

genomgått/ 

fick under 

studiens gång 

cytostatikabeh

andling. 

 

Ej 

tidsbegränsade 

intervjuer 

analyserades 

med hjälp av 

metoder från 

Grounded 

Theory.  

Existentiella 

frågor visade 

sig vara 

viktiga för 

kvinnorna att 

belysa och 

viljan att leva 

var central.  

 

Resultat 

visade på 

förändringar i 

upplevelser av 

känslosamma 

reaktioner, 

kroppsliga 

förändringar 

kopplat  till 

deras 

kvinnliga 

identitet, 

meningsfulla 

aktiviteter och 

det sociala 

nätverket.  

En förståelse 

för hur 

kvinnor 

upplevde sin 

nya och 

förändrade 

livssituation 

var viktig för 

att 

sjuksköterskor 

skulle kunna 

ge god vård i 

sjukdomsproc

essen. 

Sjuksköterskor 

behövde denna 

kunskap för att 

bli bättre på att 

hjälpa dessa 

kvinnor och 

deras familjer 

i deras 

utveckling av 

coping-

strategier.  

 

 


