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Sammanfattning    
Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer som drabbar kvinnor. Att få ett 
cancerbesked och gå igenom en cancerbehandling är för de flesta kvinnor en traumatisk 
upplevelse. Kvinnorna behöver under hela sjukdomsprocessen få mentalt stöd från både 
anhöriga och från vården. För att vårdpersonal på ett bra sätt ska kunna stödja kvinnan 
och hennes anhöriga behöver de få en inblick i hur kvinnan upplever sjukdomen och sin 
nya vardag. Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur bröstcancerpatienter 
upplever det mentala stödet efter avslutad bröstcancerbehandling. Nio kvalitativa 
artiklar har analyserats enligt Axelssons (2012, ss. 212-214) modell för 
litteraturstudie. Resultatet presenteras i fyra kategorier: Professionellt stöd från vården, 
Information som stöd, Mentalt stöd från anhöriga och Vägen tillbaka. I diskussionen 
förs ett resonemang om kvinnors upplevelse av bristande information från vården, 
betydelsen av mentalt stöd från anhöriga samt vikten av att få träffa och få stöd av andra 
kvinnor som befinner sig i samma situation. Kunskap om dessa upplevelser förstärker 
sjuksköterskans förutsättningar att kunna möta denna patientgrupp och deras anhöriga 
på ett mer vårdande sätt, vidare kan den utgöra en grund för utveckling av 
bröstcancervården. 
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INLEDNING 
I Sverige drabbas idag allt fler kvinnor av bröstcancer. Det pågår hela tiden ny 
forskning och bättre och effektivare behandlingsformer tas fram vilket leder till att 
behandlingen och prognosen blir bättre och allt fler överlever. Att genomgå behandling 
och överleva bröstcancer innebär inte nödvändigtvis att kvinnorna känner sig friska och 
redo att gå vidare. Både sjukdomen och behandlingen kan leda till flera svårigheter som 
kvinnorna behöver ta sig igenom. Vi är intresserade av vilket stöd som finns för att 
hjälpa bröstcancerpatienter igenom de existentiellt och mentalt svåra situationerna 
som de kan hamna i till följd av behandlingen. Hur det upplevs av kvinnorna och hur 
det påverkar deras förutsättning att hantera lidandet och rehabiliteringen. 
 
BAKGRUND 

Bröstcancer ur ett medicinskt perspektiv 
Det är framförallt medelålders och äldre kvinnor som drabbas av bröstcancer. Av de 
som drabbas är färre än hälften under 40 år. Även män kan drabbas men det är mer 
sällsynt. Det är inte helt klarlagt vad som orsakar bröstcancer men troligen uppstår 
sjukdomen av en kombination av faktorer, bland annat arvsanlag, yttre miljöfaktorer 
och hormonbalans (Nystrand 2014). Faktorer som påverkar könshormonernas inverkan 
på kroppen har en avgörande roll, exempelvis menstruationsdebut vid tidig ålder och att 
komma in i klimakteriet vid högre ålder då bröstkörtelcellerna utsätts för hormonerna 
under en längre period (Bergh 2007, ss. 29-31). Det finns olika typer av 
bröstcancer, beroende på var i bröstet cellerna utvecklas och hur fort cancercellerna 
växer varierar mycket mellan olika kvinnor och är även beroende av cancerns 
aggressivitet (Nystrand 2014).  Det vanligaste tecknet på bröstcancer är att känna en 
knöl i bröstet. Andra tecken kan vara knöl i armhålan, att bröstet är hårt och förstorat, 
rodnad på huden och att det kommer blod eller vätska från bröstvårtan (Nystrand 
2014).  
   

Diagnostisering och behandling av bröstcancer 
Att diagnostisera bröstcancer görs i tre steg. Det första steget är att läkaren gör en 
klinisk undersökning av brösten, observerar bröstens färg och form och känner igenom 
dem med händerna. I det andra steget undersöks brösten med hjälp av mammografi som 
är en form av röntgenundersökning. Vid behov kompletteras mammografin med en 
ultraljudundersökning. I det tredje steget tas ett vävnadsprov från det misstänkta 
cancerområdet. Celler från området undersöks för att fastställa om det rör sig om 
cancer. Undersökningen kan även ge information om vilken effekt en hormonell 
behandling skulle kunna ha (Bergh 2007, ss. 43-45).  
 
När bröstcancerdiagnosen är fastställd tar läkarna ställning till vilken behandling som 
ska erbjudas. Behandlingsalternativen ska diskuteras med kvinnan som ska ta det 
avgörande beslutet med råd från läkarens expertkunskaper. Det finns tre 
behandlingsprinciper för bröstcancer: Kirurgi, strålning och läkemedel (Bergh 2007, s. 
55). Antingen bevarande kirurgi som innebär att man tar bort den del av bröstet där 
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tumören sitter, det är då viktigt att tumören tas bort med god marginal för att minska 
risken för återfall eller mastektomi som innebär att hela bröstet tas bort.  
 
Strålbehandling är en lokal behandlingsform och ges som tilläggsbehandling efter 
kirurgi för att minska risken för återfall. Genom att kombinera kirurgin och 
strålbehandlingen med cytostatika (cellgifter) förbättras prognosen. Det fungerar genom 
att cytostatikan slår ut små cellöar av cancerceller som potentiellt skulle kunna växa och 
leda till lokala återfall eller metastaser. Ett annat läkemedel som minskar risken för 
återfall är hormonpreparat. De fungerar som hormonblockerare genom att sätta sig på 
hormonets receptor och förhindra sammankoppling mellan hormonet och receptorn. När 
hormonet inte kan binda till receptorn uteblir stimulansen som får cellerna att 
växa (Bergh 2007, ss.71-76).  
 

Biverkningar 
En operation kan leda till komplikationer och det finns alltid en risk för infektion. 
Vätska kan efter några dagar samlas under såret och det kan vara nödvändigt att 
punktera för att tömma ut den. Strålningen påverkar i viss mån även de friska cellerna 
och kan därför ge biverkningar. Hur känslig en person är för strålning varierar och 
därför får vissa mycket problem med biverkningar medan andra inte känner av några 
alls. I det tidiga skedet kan strålbehandlingen leda till bl.a. hudirritation och illamående. 
Strålbehandlingen kan också leda till sena biverkningar i form av vävnadsförändringar. 
De här biverkningarna kan komma relativt lång tid efter behandlingen avslutats (Olsson 
2013). Behandling med cytostatika kan leda till en rad biverkningar, bland annat 
trötthet/fatigue, illamående, håravfall, aptitlöshet och ökad infektionsrisk (Wallberg 
2014). Hormonbehandlingen kan ge biverkningar som förvärrar klimakteriebesvär 
såsom sköra slemhinnor i underlivet och blodvallningar. Det är framförallt kvinnor 
under 60 år som drabbas av dessa biverkningar (Nystrand 2014).   
 

Lidande till följd av sjukdomen och behandlingen 
Under det första året efter diagnosen minskar den psykiska stressen och livskvalitén 
ökar, trots detta har 20-30 % av kvinnorna fortfarande problem upp till två år efter 
diagnostillfället (Bergh 2007, s. 85).  
 
Fatigue är ett vanligt tillstånd i samband med cancer. Det innebär att man känner sig 
svag, trött och inte har någon energi. Bara tanken på att företa sig något kan göra 
personen trött. Orsaken kan bland annat vara sjukdomen i sig, en biverkning av 
behandlingen eller den psykiska påfrestningen som sjukdomen innebär. Fatigue leder 
ofta till försämrad livskvalitet då man inte orkar göra de saker som får en att må bra. 
Tillståndet kan sitta i flera år efter avslutad behandling (Bergh 2007, s. 86).  
  
Många kvinnor får i samband med behandlingen sexuella problem. Efter kirurgi kan 
känslan i brösten minska och kvinnans kroppsuppfattning kan förändras negativt. 
Cytostatikabehandlingen kan leda till att kvinnan kommer in i klimakteriet tidigare. 
Klimakteriebesvär som svettningar och torrhet i slidan kan förvärras av 
hormonbehandlingen. Att inte känna sig attraktiv och inte heller känna sexuell lust kan 
påverka kvinnans humör och relationer (Bergh 2007, ss. 87-88). 
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Uppföljning av information och stöd idag 
Uppföljning 
I Sverige rekommenderas klinisk undersökning en till två gånger det första året och en 
gång årligen under det tredje till femte året. Den kliniska undersökningen innefattar 
palpation av bröstet och regionala lymfkörtelstationer, mammografi samt eventuell 
ultraljudsundersökning (Hatschek 2013).    

   

Det första återbesöket efter en bröstcanceroperation görs alltid efter två till tre veckor. 
Då kontrolleras operationssåret. Den fortsatta uppföljningen kan se ut på olika sätt, 
beroende på vilken typ av tumör patienten har haft och vilken behandling som givits. I 
regel kallas patienten till ett återbesök ett år efter att behandlingen avslutats. Patienten 
erbjuds då hjälp med eventuella biverkningar från behandlingen. En klinisk 
undersökning utförs av läkare eller bröstsjuksköterska och en mammografiundersökning 
görs. Vid behov fortsätter läkarbesöken under några år men i regel rekommenderas att 
kvinnorna fortsätter med mammografi varje eller vartannat år. Vanligtvis upptäcks 
återfall inte vid återbesök utan av patienten själv under tiden mellan besöken. Därför 
uppmanas patienterna att kontakta vården om de upptäcker nya symptom. Via 
telefonkontakt kan patienterna meddela nya symptom eller biverkningar och en ny 
undersökning kan bli aktuell (Dahllöv 2013).       

 

Information och stöd 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och patientsäkerhetslagen (2010:659) ska 
vårdgivaren skapa förutsättningar för patienten att vara delaktig och ta ställning till sin 
behandling. Varje patient har rätt att få information anpassad till sitt behov och 
sina förutsättningar att ta den till sig. Informationen skall upplysa om patientens 
hälsotillstånd och vilka behandlingsmetoder som kan erbjudas. Patienten har rätt att få 
information om en behandlings förväntade effekt men även risker med en behandling, 
tillexempel biverkningar och sidoeffekter (Socialstyrelsen 2012, ss. 29-30).   

   

Personer som drabbas av cancer kan vara i behov av stöd av olika slag. Vid existentiella 
och ångestrelaterade problem kan patienten vara i behov av professionellt stöd från en 
psykolog eller kurator. Alla typer av stöd erbjuds dock inte på alla sjukhus, 
ibland behöver patienten själv fråga efter det stöd som personen är i behov av. Patienten 
hänvisas till att fråga sin sjuksköterska eftersom sjuksköterskan ofta har en förmedlande 
roll och kan hjälpa patienten att komma i kontakt med exempelvis en kurator 
(Touminen 2013). Vården kan också förmedla kontakt med en präst eller diakon för 
patienter som har behov av att prata om sina tankar med någon som står utanför den 
privata kretsen (Natt och Dag 2011).    

   

För att ge stöd till patienter med cancer och deras anhöriga finns det på sjukhus och 
vårdcentraler ett nationellt stöd och undervisningsprogram. Utbildningarna leds av 
vårdpersonal och patientföreningar och syftar till att hjälpa patienter och deras anhöriga 
att hantera situationen att leva med en svår sjukdom. Det finns också grupputbildningar 
där metoden problembaserat lärande används (Socialstyrelsen 2012, s. 38).   
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Bröstcancer ur vårdvetenskapligt perspektiv 
Diagnosbeskedet – en traumatisk situation 
Att få besked om bröstcancer innebär för de flesta kvinnor en chock. Det är en 
traumatisk händelse i livet som ofta leder till ett inre kaos hos kvinnan som drabbats och 
hoppet om att det inte ska hända henne är borta (Bergh 2007, s. 49).  I Koveros studie 
(2007, s. 10) nämner hälften av kvinnorna att de efter beskedet upplevt känslor av 
dödsångest och hopplöshet, andra beskriver att chocken lett dem in i känslor av 
avståndstagande och overklighet. Kvinnorna beskriver hur deras känsla av 
grundtrygghet ryckts bort från dem, att livet inte längre är lika självklart. Det väcktes ett 
behov av förklaring och att få förstå varför detta händer, ett behov som lämnas 
otillfredsställt. Beroende på hur kvinnan själv hanterar situationen och tar till sig 
beskedet så kan den kris som uppstår variera i styrka.  
 
Även utomstående variabler påverkar hur krissituationen visar sig, så som mängden 
stressfaktorer, kvaliteten på det sociala stödet kring kvinnan samt hennes sätt att värdera 
situationen (Kovero 2007, s. 11). De flesta av kvinnorna har haft ett starkt behov av att 
dela sorgen och finna stöd hos familj och vänner. Stödet från dessa har haft en stor 
betydelse för hur kvinnan tagit sig igenom och bearbetat sina känslor i denna svåra 
period. För en del kvinnor upplevdes det sociala stödet som bristfälligt, i de 
situationerna så var det extra viktigt att sjukvården i ett tidigt stadium bidrog med ett 
lämpligt stöd. Detta för att lindra kvinnans ångest och förebygga självdestruktiva 
handlingar, samt uppkomsten av en svår kris (Kovero 2007, s. 11). 
 

Lidande 
Eriksson (1994, ss. 30-32) beskriver lidandet som en kamp mellan det goda och det 
onda, i lidandet kan människan antingen välja att ge upp eller att kämpa. Eriksson 
(1994, s. 38) skriver att lidande i sin djupaste form kan innebära att människan inte kan 
bli den hon är ämnad att vara då hennes inre väsen inte kan förverkligas. Hennes 
livskraft går förlorad och hon fylls av leda. Människan kan också uppleva lust och 
glädje i sitt lidande, beroende på hennes livssituation och syn på livet så tar lidandet 
olika former (Eriksson 1994, s. 32). Exempel på lidandets former är livslidande, 
sjukdomslidande och vårdlidande.  
 
När en människa drabbas av en sjukdom och därmed också ett sjukdomslidande, kan 
detta göra människan medveten om hälsans betydelse när de ställs i kontrast till 
varandra (Eriksson 1994, s. 63). När en kvinna drabbats av bröstcancer och lidandet 
som det medför, söker hon ofta bekräftelse och trygghet i nära relationer. Hon behöver 
någon att öppna upp sig för, någon som kan tåla alla de känslor och det lidande som 
kvinnan upplevt. Kvinnan behöver någon som kan stå kvar och ta emot det mörker och 
lidande som hon upplever. Hon behöver också någon som i allt det mörka kan bekräfta 
livet, godheten och ljuset som finns. Kvinnan är i behov av relationer som stärker henne 
och går med i hennes kamp (Arman 2003, s. 52).  
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Existentiella frågor 
Upplevelsen att ha genomgått en cancerbehandling har väckt existentiella frågor hos 
många patienter. De börjar reflektera över kärnan i sin existens. Enligt Lagerdahl, 
Moynihan och Stollery (2014, s. 567) så blir patienter mer medvetna om sin dödlighet 
och tvingas att konfrontera sina känslor inför den. Denna medvetenhet är för flera 
patienter en källa till ökad ångest och depression, det har medfört att människan inte 
känner att hon har kontroll över sin situation. I Lagerdahl, Moynihan och Stollerys 
(2014, s. 567) studie framkommer det att dessa känslor påverkar patienten aktivt flera 
månader efter en tillsynes lyckad behandling. Dock kan den ökade medvetenheten om 
sin dödlighet även leda till positiva konsekvenser för patienten.  
 
Existentialisten Heidegger (1962, ss. 268-310) hävdade att människan inte lever 
autentiskt så länge som hon inte konfronteras med sin egen dödlighet. I avsaknad av 
konfrontation med döden lever vi, enligt Heidegger, följaktligen som i en dimma och 
först när vi accepterar att vi är varelser i världen på väg mot döden (”Dasein”) så kan 
denna dimma lätta. Denna acceptans leder därför till ett autentiskt sätt att leva vilket 
bland annat innebär att vi kan ta vara på livet och leva i nuet. 
 

Livsvärld 
När en kvinna får en cancerdiagnos ändras hennes livsvärld. Dahlberg och Segesten 
(2010, s. 128) beskriver med stöd i den tyske filosofen Husserl att livsvärlden är unik 
för varje individ, den är personlig kan bara upplevas av den personen livsvärlden tillhör. 
Det är utifrån livsvärlden den enskilda personen förhåller sig till människor i 
omgivningen och sig själv. Hälsa och välbefinnande är en subjektiv upplevelse och det 
är genom livsvärlden som dessa tillsammans med sjukdom och lidande utspelar sig. Att 
kunna vårda en sjuk människa på ett bra sätt innebär att vårdpersonalen måste försöka 
att sätta sig in i patientens livsvärld. Hur upplever just den patienten sin sjukdom? 
Vilket stöd och hjälp är viktig för just henne? Det är av största vikt att ha en 
individanpassad vård för att kunna hjälpa patienten att gå vidare och kunna fullfölja sina 
livsprojekt (Dahlberg & Segesten 2010, s.127).   
 

Subjektiv & levd kropp 
Lindwall, Dahlberg och Bergbom (2001, s. 16) beskriver den franske filosofen Merleau-
Pontys tankar om människans kropp, hur den upplevs och hur den ger tillgång till 
omvärlden. Den levda kroppen ses som ett subjekt, vi är vår kropp samtidigt som vi är i 
vår kropp. Det är med kroppen vi upplever världen, vi ser, hör, känner lukter och 
smaker, det är genom den vi skapar en bild av oss själva och vår omgivning. När 
kroppen drabbas av en sjukdom eller skada så ändras i och med det också vår tillgång 
till världen och bilden vi har av oss själva, och därmed också möjligheten att kunna leva 
sitt liv som tidigare (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 133-134).  
 

Delaktighet 
För att hjälpa patienten att hantera den svåra känslomässiga situationen som kan uppstå 
efter ett sjukdoms- och behandlingsförlopp behöver vårdaren erbjuda redskap som 
patienten kan använda för att komma vidare. Eriksson (1987, ss. 31-32) beskriver det 
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som att vårdaren visar vägen och att det innebär att finnas vid patientens sida och att 
inte utelämna de höjder och dalar som finns längs vägen. En bröstcancerpatient kan vara 
i behov av redskap i form av information och stöd för att kunna sätta sig in i sitt 
hälsotillstånd och sin behandling. Att visa vägen för patienten innebär att informera om 
vad hon kan förvänta sig av sjukdomen och behandlingen, så att hon på bästa sätt kan 
förbereda sig och delta i processen. Enligt Birkler (2010, ss. 146-147) är en 
förutsättning för autonomi att sjuksköterskan ger patienten möjlighet att vara delaktig 
genom att tillhandahålla den information som krävs för att fatta beslut.  
 
Att få ett besked om svår sjukdom kan innebära att patienten hamnar i en krissituation 
vilket kan leda till att patienten inte är i stånd att ta till sig information. Det innebär att 
vårdgivaren som lämnar informationen behöver ha förmågan att vara empatisk och ärlig 
på samma gång (Socialstyrelsen 2012, s. 31). Delaktighet i vården handlar om 
samspelet mellan patient och vårdare där båda parternas expertkunskap bejakas 
(Dahlberg & Segesten 2010, ss.108-110). Patientens delaktighet är en förutsättning för 
evidensbaserat vårdande. Det innebär att även om en åtgärd för ett visst tillstånd har 
starkt stöd behöver det inte innebära att det är det bästa för den enskilda patienten. 
Därför är patientens delaktighet en förutsättning för att avgöra vilka åtgärder som är 
relevanta. Patienten får genom delaktigheten lättare att tydliggöra sin upplevelse av 
vården och att patientens upplevelser efterfrågas och utgör utgångspunkten av vården 
kan leda till en stärkt självkänsla hos patienten (Socialstyrelsen 2014, s. 6). 

 
 
PROBLEMFORMULERING 
Att få en cancerdiagnos kan för många patienter innebära att de får någon form av 
livskris där många svåra frågor väcks. Bröstcancerbehandlingen och dess följder 
innebär också ofta ett lidande som patienterna behöver hantera för att gå vidare.   

  

Eftersom fler kvinnor friskförklaras så blir denna patientgrupp allt mer vanligt 
förekommande även utanför den specialiserade cancervården. För att ha förutsättning att 
på ett professionellt sätt kunna möta och vårda bröstcancerpatienter behöver 
sjuksköterskor ha kunskap om hur patienterna upplever cancervården. En sådan 
kunskap är värdefull för både patienter och vårdare. Det är rimligt att anta att kunskap 
om detta skulle kunna vara användbart för att förbättra bemötandet, omvårdnaden och 
stödjandet av dessa patienter inom vården.   

  
Den här litteraturstudien syftar till att skapa kunskap om hur kvinnor upplever 
det mentala stöd de får för att hantera den känslomässigt svåra situationen som följer 
efter bröstcancerbehandlingen och på vilket sätt olika typer av stöd påverkar deras 
förutsättningar att gå vidare.   

  

Hur upplever patienterna det mentala stöd de får idag? Erbjuds patienterna tillräckligt 
med mentalt stöd såväl under som efter sin behandling eller lämnas kvinnan ensam med 
sina tankar och känslor? Har hon under vårdtiden fått tillräckligt med redskap för att 
kunna hantera sina känslor och frågor som eventuellt kan dyka upp? Hur upplevs stödet 
från anhöriga och omgivningen? Påverkas återhämtningen och förmågan att återgå till 
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vardagslivet efter avslutad behandling av omfattningen och upplevelsen av stöd under 
vårdtiden? 

 
SYFTE 
Syftet med den här litteraturstudien är att undersöka kvinnors upplevelser av mentalt 
stöd efter avslutad bröstcancerbehandling. 
 
METOD 

Ansats 
Denna litteraturstudie baseras på vetenskapliga artiklar. En litteraturstudie där tidigare 
publicerade artiklar granskas och sammanställs är ett sätt att få en överblick över ett 
kunskapsområde och på så vis skapa utgångspunkter för vidare forskning (Axelsson 
2012, s. 203). Då det idag finns en sådan stor mängd forskning så kan det vara svårt för 
vårdpersonal att skaffa sig en överblick om hur forskningsläget ser ut inom ett visst 
forskningsområde. Det kan då vara till stor hjälp att få en sammanställning av artiklar 
inom ett område. En litteraturstudie kan därmed vara till hjälp när det kommer till att 
omsätta forskningen i praktiken. I det kommande sjuksköterskeyrket ska studenten 
arbeta evidensbaserat och då kan det vara till hjälp att genom detta examensarbete träna 
på att söka information inför kommande anställning ute i vården (Axelsson 2012, s. 
205). 

Datainsamling 
För att finna material till litteraturstudien gjordes litteratursökningar där databaserna 
CINALH och SweMed+ användes. För att undersöka om det fanns tillräckligt med data 
inom ämnet gjordes en pilotsökning som beskrivs av Axelsson (2012, ss. 208-209) som 
en sökning med fritext helt utan begränsningar. I pilotsökningen användes sökorden 
breast cancer och support med operatorn AND, denna sökning gav många träffar. Ett 
fåtal av artiklarna lästes och därigenom hittades lämpliga sökord. Sökord som 
användes var: Breast cancer, experience, changes, follow up, problems, quality of life, 
support, survivor, needs, exitential och post treatment. Dessa sökord kombinerades på 
ett systematiskt sätt därefter minimerades antalet träffar genom följande 
inklusionskriterier: artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska, samt att det 
skulle finnas länk till fulltext och vara peer-reviewed. Det fanns även en 
tidsbegränsning som innebar att artiklarna inte fick vara äldre än sju år. För att få fram 
den nyaste forskningen gjordes en sökning med fritext och utan begränsningar på året 
2014, detta för att indexeringen av artiklarna släpar efter och de skulle då inte komma 
upp i en vanlig sökning. Sökhistoriken sammanställdes i en tabell (se bilaga 1). Av de 
artiklar vi fick fram lästes 23 stycken varav nio ansågs relevanta, belyste vårt ämne samt 
svarade an mot syftet och frågeställningen.  

Dataanalys 
Artiklarna granskades med hjälp av Fribergs mall (Friberg 2006, s. 119-120) för 
granskning av kvalitativa och kvantitativa studier, med denna granskningsmetod kan 
båda typer av studier granskas på ett säkert sätt. Metoden bygger på att studierna 
granskas utifrån ett antal frågor om studiens syfte, resultat, diskussion och hur 
författarna presenterat och tolkat de olika delarna. När artiklarna granskats lästes de 
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igenom flera gånger och analyserades sedan enligt Axelssons analysmodell (2012, ss. 
212-214). Enligt den modellen strukturerades och sammanfattades artiklarna och de 
placerades in i en tabell (se bilaga 2) för att ge en bättre översikt.  
 
Artiklarnas resultat granskades ingående. För att göra det möjligt att identifiera olika 
innebörder och viktiga aspekter av upplevelser av mentalt stöd antecknades i två 
separata dokument alla bärande meningar utifrån kvinnornas upplevelser som svarade 
an mot syftet. De meningar som hade gemensamt innehåll kodades med hjälp av siffror 
och delades därefter in i grupper. Gruppernas likheter och skillnader diskuterades och 
de delades in i teman som utgjordes av de bärande meningarna med gemensam 
innebörd, exempelvis ångest och rädsla eller stöd från familj och vänner. Materialet 
lästes därefter igenom igen för att säkerställa att ingen relevant innebörd för 
frågeställningen gått förlorad. Författarna till uppsatsen reflekterade över om dessa 
teman svarade an mot syftet och representerade analysen av resultaten på ett relevant 
sätt och bearbetade temana genom att diskutera innehållet i dem i förhållande till 
begreppet stöd. Från den utgångspunkten gick författarna från helhet till delar och 
analyserade fram en ny helhet i form av kategorier som blev utgångspunkt för 
strukturen i resultatet. I resultatet kommer fynden från forskningen att presenteras i 
form av de kategorier som identifierats.  
 
RESULTAT 
Resultatet kommer att presenteras i fyra kategorier.  
 

  

Professionellt stöd från vården 
I litteraturen presenteras att det mentala stödet kan ges i olika former, resultatet 
beskriver bland annat hur uppföljning kan ske via telefonsamtal och vilka 
förtjänster gruppträffar kan ha. Det har betydelse för kvinnornas förutsättningar att 
hantera situationen. Enligt Beaver, Williamson, och Chalmers studie (2010, ss. 2919-
2921) där deltagarna hade kontakt med en specialistsjuksköterska per telefon så var 
resultatet övervägande positivt. Kvinnorna upplevde att de fick ett tillräckligt stöd från 
sjuksköterskan, att det var en trygghet och ledde till ökat förtroende att ha samma 
sjuksköterska varje gång. Telefonsamtalet fick kvinnorna att känna sig mer avslappnade 
då de befann sig i hemmets välbekanta miljö. De utvecklade en relation byggd på tillit 
och de uppskattade den extra tiden och uppmärksamheten som telefonsamtalet innebar, 
till skillnad från den stress och de avbrott som var ofta förekommande på mottagningen. 
Två patienter saknade dock den fysiska undersökning som vanligtvis utfördes vid ett 
återbesök på sjukhuset.  
 
Uppföljning via telefon gav kvinnorna en större möjlighet att planera sin vardag och de 
hade på så sätt lättare att återgå till arbete och även att använda tiden på ett bra sätt. 
Att tala i telefon upplevdes som en normal aktivitet jämfört med att åka till 
sjukhuset, som för många är förknippat med sjukdom och ohälsa. En del kvinnor 
upplevde också att de fick ut mer av det mentala stödet när de kunde planera i förväg 
vad de ville fråga om. De upplevde inte heller stress av tanken på de andra patienterna 
som väntade på sin tur. För många kvinnor var mammografin den viktigaste delen av 
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uppföljningen och så länge de visste att de fick fortsätta med den så hade det ingen 
större betydelse i vilken form uppföljningen var (Beaver, Williamson & Chalmers 2010, 
ss. 2919-2920).  
 
I en studie (Thompson, Coleman, Colwell, Freeman, Greenfield, Holmes, Mathers & 
Reeds 2014, s. 13) utvärderade forskarna betydelsen av intervention i gruppformat. 
Patienterna fick tala om sina upplevelser i grupp, detta upplevde deltagarna som 
värdefullt. Vid gruppträffarna fanns utbildad personal närvarande och varje träff hade 
ett särskilt tema. Kvinnorna påpekade vikten av att få frågor besvarade av kunnig 
personal och att det var värdefullt att få dela kunskap och stöd med andra som var i en 
liknande situation.  

  

I Grimsbø, Finset och Rulands studie (2011, s. 112), hade kvinnorna tillgång till ett 
mailforum, där de kunde ställa frågor till en onkologisjuksköterska. I studien framkom 
att kvinnorna var i stort behov av mentalt stöd. Frågorna som ställdes berörde 
vardagliga aktiviteter, om de kunde utföra samma aktiviteter som innan de insjuknat. De 
ville leva som vanligt men vågade inte själva ta besluten utan ville ha råd från 
sjuksköterskan då de inte ville göra något som skulle kunna inverka negativt på 
deras medicinska cancerbehandling. Möjligheten att få formulera sina tankar om rädsla 
och oro med ord och veta att en specialistsjuksköterska läste det innebar ett utrymme för 
ventilation. Kvinnorna hade också möjlighet att uttrycka frustration och missnöje mot 
vården, flera kvinnor skrev om bristande information och om hur de upplevt att de blivit 
behandlade.  
 

Information som stöd 
Många kvinnor påtalade vikten av att i rätt tid få information om eventuella 
biverkningar och problem som kan dyka upp efter behandlingen. Under tiden 
kvinnorna var under behandling var det för många svårt att fokusera på hur de 
mådde och ta till sig information. Det var ofta först efter behandlingens avslut som de 
började reflektera över hur de mådde och hur de skulle hantera situationen (Horgan, 
Holcombe & Salmon 2011, s. 1121).  
 

I en studie (Capiello 2007, s. 287) uppgav nästan hälften av deltagarna att de inte fått 
någon information om vilka biverkningar de eventuellt kunde förvänta sig efter 
behandlingen. Nästan alla påpekade att de önskade få mer detaljerad information. 
Kvinnorna gav själva som förslag att denna information skulle ges vid ett annat 
tillfälle, efter avslutad behandling. En sjuksköterska kunde tillsammans med patienten 
gå igenom möjliga biverkningar och problem relaterade till sjukdomen och 
behandlingen. Istället för att få informationen på behandlingens sista dag då det var så 
mycket annat för kvinnorna att fokusera på.  
  

Av de kvinnor som intervjuades om kognitiva problem till följd av behandlingen 
uppgav fler än hälften att vårdpersonalen inte tog upp eller bedömde problemen efter 
behandlingen. Några av de kvinnor som själva tagit upp bekymren upplevde att 
vårdpersonalen inte tog dem på allvar, att de ibland förminskade problemen 
eller refererade symtomen till stress. Framför allt hade kvinnorna ett behov att få veta 
att de kognitiva problemen var en följd av sjukdomen i kombination med behandlingen 
då den vetskapen hade gett dem en lättnadskänsla. De hade önskat att läkaren innan 
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behandlingen påbörjats, hade berättat att kognitiv nedsättning var problem de riskerade 
att få, så att de således kunde förbereda sig på detta och inte blivit lika överraskade 
(Von Ah, Habermann, Carpenter & Schneider 2013, ss. 239-240).   

  

Forskning visade att bristfällig information eller helt utebliven information bidrog till att 
kvinnorna upplevde ökad ångest. En kvinna berättade att hon efter en 
operation hade haft konstant smärta i bröstet och armhålan. Vid ett återbesök hade 
läkaren undersökt henne och därefter uttryckt att hen hoppades att smärtan berodde på 
behandlingen och inte ett återfall. Utan information eller förslag på uppföljning 
lämnades kvinnan rådlös med ökad ångest och rädsla för återfall. Berättelser som denna 
vittnade om hur kvinnor kämpade ensamma med många svåra frågor och bekymmer och 
att det fanns en brist i hur vården bemötte behovet av mentalt stöd (Grimsbø, Finset & 
Rudland 2011, s. 112).  

 

Mentalt stöd från anhöriga 
Enligt Horgan, Holcombe och Salmon (2011, ss. 1121-1122) var kommunikationen med 
familj och anhöriga en svårighet för kvinnorna. Vid vissa tillfällen tenderade människor 
i omgivningen att förminska sjukdomens allvar genom att vara alltför positiva eller att 
inte tala om cancern överhuvudtaget. Den här typen av kommunikation uppfattades ha 
en negativ effekt och höll tillbaka kvinnorna från att kunna gå vidare och bearbeta sin 
sjukdom.  

  

De kvinnor som drabbats av kognitiva svårigheter efter behandling av bröstcancer 
upplevde att det var svårast att hantera dessa när de inte fick stöd från sin familj och 
vänner. I en del sociala sammanhang var det personer som inte trodde på att kvinnorna 
faktiskt hade ett handikapp och anklagade dem för att glömma saker med flit. Detta 
gjorde att kvinnorna kände sig sårade och ledsna, i ett fall hade det till och med gått så 
långt att kvinnan helt dragit sig tillbaka och undvek sociala relationer och sammanhang 
(Von Ah et al. 2013, s. 239).  

  

I vissa fall kunde stödet från anhöriga och arbetskamrater kännas som en 
börda. Välmenade kommentarer om att de ser fantastiska ut nu när behandlingen är 
avslutad och att allt kommer att gå bra, kunde nästan tas som en förolämpning då 
kvinnan inte alls kände sig bra (McCann, Illingworth, Wengström, Hubbard & 
Kearney 2010, s. 1971). Att många i allmänheten ser cancer som en akut sjukdom som 
är över när kvinnan tagit sig igenom behandlingen uppfattades också som jobbigt av 
kvinnorna. De upplevde en brist på erkännande av sjukdomen som kronisk. Den 
återfallsförebyggande hormonbehandlingen som pågick under lång tid efter utskrivning 
gjorde att kvinnan även då hade perioder då de mådde väldigt dåligt av medicinen och 
dess biverkningar (McCann et al. 2010, s. 1973).  

  
Som motsats till den negativa kommunikationen framkom det att när familj och vänner 
pratade om sjukdomen och hur allvarlig den är så var det en hjälp för kvinnan att gå 
vidare och kunna bearbeta sina känslor. De lyfte också fram hur de beundrade hennes 
styrka och kraft att ta sig igenom en så svår livshändelse. Detta upplevde några av 
kvinnorna som upplyftande och var ett sätt för dem att kunna gå vidare till en ny fas i 
bearbetandet av sjukdomen, vilket gav dem en ökad självkänsla och stolthet över att ha 
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klarat av en så svår händelse i livet (Horgan, Holcombe & Salmon, 2011, s. 1122). I 
Thompson et al. studie (2014, s. 13) upplevde kvinnorna att det var positivt att få träffa 
andra som befann sig i samma situation. Kvinnorna kände att de fick stöd av varandra 
genom att de delade samma erfarenheter, känslor av ångest och isolation. 
Gruppträffarna gjorde att dessa negativa känslor minskade och istället växte en känsla 
av samhörighet och trygghet fram. Kvinnorna blev efter dessa möten mer positiva till 
utskrivning och vetskapen om att gruppen och dess stöd fanns kvar även efter 
utskrivning gav en känsla av trygghet.  

  

I Lagerdahl, Moynihan och Stollerys (2014, s. 565) studie upplevde kvinnorna att de 
kunnat ta sig igenom den jobbiga perioden som behandlingarna inneburit på grund av 
att de har haft ett så bra stöd från sin familj. De kände att relationerna blivit bättre och 
att de kommit varandra närmare än de varit innan diagnosen.   

 

Stödets betydelse för vägen tillbaka till vardagen 
Kvinnorna upplevde känslor av stolthet och mod när de såg tillbaka på hur de hanterat 
sin sjukdom och hur de själva stöttat sin familj i deras känslor och oro, samt hur de 
framställde sig själva inför andra och hur de tog sig igenom de tuffa 
behandlingarna. Dessa känslor beskrev de som ett resultat av att de klarat 
av sjukdomsprocessen samtidigt som de varit ett stöd för andra (Horgan, Holcombe & 
Salmon 2011, s. 1120). Efter att själva ha gått igenom en så svår period så var det 
många av kvinnorna som reflekterade över att det troligtvis fanns andra runt omkring 
dem som också hade det svårt och levde med smärta och lidande. En effekt som 
sjukdomen förde med sig var att kvinnorna blev medvetna om att människor i deras 
närhet möjligtvis också kan vara sjuka, trots att det inte syns på dem. De upplevde sig 
därför som mer empatiska och sympatiska, de fick också en större vilja att hjälpa och 
stödja andra (Horgan, Holcombe & Salmon 2011, ss. 1119-1120).  
 

I Koveros studie (2007, s. 12) beskriver många av kvinnorna att sjukdomen förändrat 
dem som människor. De lärde känna sig själva bättre och omvärderade saker i sina liv, 
de upplevde att de mognat som människor och fått mer tålamod och överseende. De tog 
vara på tiden mer och försökte leva i nuet och utnyttja varje dag till fullo. Även i denna 
studie så framkom det att kvinnorna kände ökad empati och förståelse för andra 
människor och deras känslor. Kvinnorna nämnde också att det var viktigt att få stöd för 
att kunna leva ut sina känslor och inte hålla dem inne, att det var viktigt att visa alla 
typer av känslor även rädsla och ångest. En kvinna sa att hon inte skulle vilja vara utan 
den erfarenheten som sjukdomsprocessen hade gett henne då hon upplevde att den gjort 
henne både starkare och mer tolerant.   

   

Kvinnor som till följd av sjukdomen och behandlingen fått kognitiva förändringar som 
bidragit till att de upplevde sämre självförtroende, sämre självkänsla, minskad 
arbetsförmåga och ett bristande stöd från vården, uttryckte trots detta en stor tacksamhet 
och tillfredställelse i sitt liv. Nästan alla kvinnorna upplevde att hela sjukdomsprocessen 
hade hjälpt dem att ta tag i sina liv och göra de nödvändiga förändringar som krävdes 
för att öka sin livskvalitet. En kvinna sa att hon till och med mådde bättre efter 
sjukdomen än hon gjorde innan. Cancerdiagnosen hade fungerat som en väckarklocka 
för henne och hon hade äntligen tagit tag i de förändringar som hon länge behövt göra i 
sitt liv (Von Ah et al. 2013, s. 239).     
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I en studie av McCann et al. (2010, s. 1973) var det de kvinnor som fick 
cancerförebyggande hormonbehandling som hade det svårast att gå tillbaka till 
vardagslivet. Dessa tabletter skulle tas dagligen i cirka fem år efter operationen när de 
övriga behandlingarna var avslutade. Denna hormonbehandling medförde många 
påfrestande biverkningar och en del kvinnor övervägde att avsluta behandlingen för att 
kunna återgå till ett normalare liv. En kvinna uttryckte att hon hellre ville leva och må 
bra nu än att behöva vänta i fem år. Hon ville ta vara på nuet då hon inte visste vad som 
väntade framöver, om framtiden innebar ett återfall för henne så skulle hon hantera det 
när den dagen kom, nu ville hon bara vara glad och leva livet fullt ut. Att behöva ta 
medicinen varje dag var hämmande för att kunna gå vidare. Det blev en daglig 
påminnelse om cancern och hur den påverkat deras liv. Kvinnorna upplevde en konflikt 
i sin identitet, cancerbehandlingen hade gått bra och cancern var borta men de kunde 
ändå inte kalla sig friska. De undrade när de kunde kalla sig friska och hur lång tid det 
skulle ta. 

 

DISKUSSION 

Resultatsammanfattning 
I forskningen framgår det att kvinnorna har ett stort behov av stöd både ifrån vården och 
ifrån människor i deras omgivning. Ifrån vården önskar sig kvinnorna framförallt stöd i 
form av information. För många kvinnor är rädsla för återfall och spridning av 
sjukdomen en källa till ångest och föder ett behov av information och bekräftelse från 
sjukvården. Forskningen berättar också om att en del utav kvinnorna saknar information 
om symptom och problem som kan uppkomma till följd av sjukdomen och 
behandlingen.  
 
Forskningen beskriver hur kvinnorna förhåller sig till sig själva och sin omgivning och 
hur det påverkar hur de ser på sig själva. Från omgivningen önskar sig kvinnorna stöd i 
form av trygghet och bekräftelse på att de fortfarande duger. En del kvinnor har fått bra 
stöd från familj och vänner medan andra har en fått en mer komplicerad relation med 
sin omgivning. Kvinnornas relation till sig själva försvåras ofta på grund av faktorer 
som splittrad identitet och förändrad kroppsuppfattning. Trots allt lidande och 
svårigheter som följde sjukdomen och behandlingen upplever många kvinnor att de gått 
vidare från sjukdomen med en erfarenhet som fått dem att se sig som starkare och mer 
sympatiska människor. 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att den här patientgruppen har ett stort behov av stöd i form av 
information. Många kvinnor upplever att det finns brister i informationen från vården. 
Framförallt handlar det om information om biverkningar och sidoeffekter av 
behandlingen. Information som kvinnorna behöver för att kunna förbereda sig för 
att hantera de svårigheter som sidoeffekterna leder till. Att så många av kvinnorna 
upplevt att denna information saknades kan ses som en brist från vården att uppfylla de 
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regler som innebär att patienten har rätt till information om förväntade effekter och 
eventuella sidoeffekter (Socialstyrelsen 2012, ss. 29-30).  
 
Förutom avsaknad av information visar resultatet att kvinnorna har synpunkter på när 
informationen erbjuds. En del önskar att informationen skulle ges vid ett enskilt tillfälle 
efter behandlingen då kvinnorna känner att de då kan fokusera helt på att ta till sig 
den.  Ett sådant resultat visar att vården kanske behöver se över rutinerna för hur och 
när de informerar den här patientgruppen. Att sjukvården är uppdaterad kring 
forskningsläget är en förutsättning för att kunna bemöta detta otillfredsställda behov av 
information.  
 
En intressant aspekt i vårt resultat är att även om det är mycket negativt som en 
bröstcancerdiagnos för med sig så är det i slutändan ändå övervägande positiva 
förändringar som hela sjukdomsprocessen fört med sig. En övervägande del av 
kvinnorna berättade att de fått en ny start i livet, att de omvärderat stora delar i sina liv. 
Enligt Arman (2003, s. 48) så öppnar lidandet som sjukdomen medför nya vägar till 
förändring och en ny syn på livet. Kvinnorna hade gått igenom något otroligt svårt, 
klarat av det och kommit ut starkare på andra sidan, med en mognad och mer empatiska 
och förstående. Att ställas inför sin egen dödlighet fungerar som en väckarklocka för 
många. Detta var ett resultat som vi inte hade förväntat oss. Vi tänkte att det skulle 
finnas positiva berättelser men att det skulle vara fler negativa.  
 
En sådan företeelse kan förklaras med Eriksson (1994, s. 32) då hon med hjälp av Jung 
beskriver lidandets relation till lusten och att de förutsätter varandra. Att lidande lätt kan 
förvandlats till en stark känsla av lycka på grund av att de ligger så nära varandra. Vi 
tror att en annan orsak till att kvinnorna i slutändan upplever sjukdomsförloppet som en 
positiv erfarenhet kan vara en ökad känsla av mening. Att själva livet ifrågasätts innebär 
att de får en möjlighet eller till och med tvingas att värdera aspekter av livet som de 
annars kanske inte hade reflekterat över, saker som de inte ansåg sig ha förmågan att 
förändra.  
 
I en begreppsanalys (Nyman & Sivonen 2005, s. 23) som syftar till att belysa begreppet 
livsmening beskriver forskarna utifrån neurologen och psykiatrikern Viktor Frankl att 
människan som står inför ett orubbligt öde har en sista chans att förverkliga det största 
värdet och uppfylla lidandets mening. Vidare beskrivs av Eriksson (1993, s. 72) att 
lidandet blir en källa till kraft när livet segrar. Vi tror att det skulle vara av värde för 
såväl samhället som för patienter och vårdare om det existentialistiska perspektivet blev 
mer synliggjort i vården. Med det menar vi att vården bör utforma rutiner för att bejaka 
patienternas djupare känslor och tankar, samt sträva efter att inbjuda till djupare samtal. 
För patienten skulle det kunna innebära att tankar kring existensen kändes mindre 
främmande och lättare att möta och att de på så vis kan utvecklas i sitt lidande. För 
vårdaren skulle det innebära att det blev mer naturligt att ta del av patientens känslor 
och tillsammans med patienten skapa en vårdande vård. Rehnsfeldt och Eriksson (2004, 
s. 271) skriver att sjuksköterskan genom att förstå livet bygger en bro till att förstå 
lidandets process. Att vårdarens syn på sitt liv och sina motiv är viktig för att förstå 
patientens position som lidande och hjälpa denne att finna mening och gå igenom 
lidandet.  
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Vi anser att det behövs en mer inkluderande vård där hela familjen tas i beaktande. Det 
är inte bara kvinnan med bröstcancer som drabbas utan hela familjen. För att de ska ta 
sig igenom den svåra tiden så är det av största vikt att de får ett bra stöd under hela 
sjukdomsprocessen, inte bara under behandlingen utan även efter då det enligt forskning 
framkommit att det ofta är då den jobbigaste perioden börjar. Kvinnan får då tid att 
reflektera över vad hon faktiskt gått igenom och kan därmed drabbas av en ny chock. 
Många existentiella frågor väcks och det är då hon är i störst behov av ett bra mentalt 
stöd. Hon behöver förberedas för den här tiden redan innan hon skrivs ut från sjukhuset, 
få med sig redskap att hantera känslor som kommer upp när stressen runt behandlingar 
och läkarbesök har lagt sig. Meneses, McNees, Loerzel, Su, Zhang och Hassey (2007, 
ss. 1007-1008) har i sin kvalitativa studie där kvinnor som överlevt bröstcancer 
erbjudits förebyggande psykologiskt stöd och utbildning via telefon, visat att om 
kvinnorna kontinuerligt får stöd och utbildning under det första året efter avslutad 
bröstcancerbehandling, så ökar deras livskvalitet markant jämfört med de som inte får 
stöd och utbildning i samma utsträckning.  
 
Vårt resultat visar att kvinnorna behöver ett bra nät av mentalt stöd runt sig både under 
och en lång tid efter avslutad behandling. Det största och viktigaste stödet tenderar vara 
det från familj och anhöriga. Här ser vi att det finns mycket att förbättra, anhöriga 
behöver involveras mer både under och efter behandlingen så att de känner sig mer 
delaktiga och kan få en större förståelse för den drabbade, och därmed kunna ge ett 
bättre mentalt stöd. Stödgrupper och utbildning som enbart är till för de anhöriga hade 
varit ett bra sätt att hjälpa dem, både genom att ge dem stöd och att hjälpa dem med hur 
de bäst kan vara ett bra mentalt stöd för den drabbade. Salonen, Rantanen, Kellokumpu-
Lehtinen, Huhtala och Kaunonens forskning (2014, ss. 281-282) styrker vår tes att 
anhöriga borde bli erbjudna mentalt stöd och information efter individuella behov, för 
att öka välmående och livskvaliteten för hela familjen. Den närmsta familjen är den 
drabbade kvinnans viktigaste stöd och skall därför göras mer delaktiga av 
vårdpersonalen. Sjuksköterskorna borde bli bättre på att upptäcka de anhöriga som är i 
stort behov av stöd och aktivt erbjuda dem hjälp. Även läkarna spelar en viktig roll när 
det gäller att inkludera och stötta de anhöriga och hjälpa dem att gå vidare och få en 
bättre livskvalitet och snabbare kunna återgå till vardagen (Salonen et al. 2014, s. 281).  
 
I resultatet framkom också att det var värdefullt för de drabbade kvinnorna att få träffa 
andra som var i samma situation. Att kunna identifiera sig med personer som är i 
samma situation är viktigt för många av kvinnorna då de kan känna sig ensamma och 
utanför samhället på grund av sin sjukdom. De upplever att människor inte når fram till 
dem och inte kan förstå deras känslor. Att då få träffa någon som upplevt samma sak 
och gått igenom samma behandling kan ge kvinnan en känsla av samhörighet och att 
hennes tankar inte är onormala. McDonough, Sabiston och Wrosch (2014, ss. 118-119) 
beskriver i sin studie att stöd från andra med egna erfarenheter av bröstcancer har en 
positiv inverkan på kvinnornas välbefinnande. Författarna till studien menar att vården 
bör erbjuda en miljö för kvinnorna som främjar att de stöttar varandra på ett naturligt 
sätt, exempelvis i form av en grupp där kvinnor som haft bröstcancer träffas och utför 
aktiviteter som inte nödvändigtvis har med bröstcancer att göra.  
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Metoddiskussion 
Litteraturstudiens syfte var att undersöka kvinnors upplevelser av mentalt stöd efter 
avslutad bröstcancerbehandling. En kunskap som har stort värde när sjukvården ska 
skapa strukturer för bröstcancervård och för sjuksköterskan i mötet med denna 
patientgrupp. När litteraturen studerades blev det tydligt att det fanns mycket forskning 
gjord inom området. Eftersom syftet var att undersöka hur kvinnor upplever det mentala 
stödet var det lämpligt att i första hand studera artiklar av kvalitativ design där en 
djupare insikt i dessa upplevelser kunde hittas. I en av artiklarna studerades upplevelsen 
av flera sjukdomar, i det fallet kontrollerades att författarna hade skilt de olika 
sjukdomarna åt på ett tydligt sätt för att försäkra att texten var relevant för denna 
litteraturstudie.     
  
Validiteten, att litteraturstudien har undersökt det den ämnade att undersöka och att 
resultatet kan generaliseras, kunde ha stärkts genom att litteraturstudien kompletterats 
med kvantitativa artiklar som bidrar med information om upplevelsers frekvens och 
korrelation mellan faktorer. Den stora mängden forskning krävde avgränsning. Artiklar 
som inriktats på specifika åldersgrupper till exempel äldre eller yngre 
bröstcancerpatienter exkluderades, detta för att fånga mer allmänna upplevelser hos 
denna patientgrupp. En allmän bild av vilka erfarenheter som finns är en utgångspunkt 
för sjuksköterskan som ska möta denna grupp. Det hade dock varit av värde att jämföra 
olika gruppers upplevelser av det mentala stödet då det hade inneburit att vården och 
stödet hade kunnat anpassas mer efter specifika behov. Artiklarna som ingår i 
litteraturstudien är ifrån Europa och USA, det var inte ett inklusionskriterie, det uppstod 
inte heller något tillfälle då någon artikel valts bort på grund av ursprung. Att studera 
och jämföra upplevelser från olika delar av världen som är mer skilda både geografiskt 
och kulturellt hade dock varit intressant och av värde för vården. Det är en global värld 
där människor flyttar och flyr över hela världen, målet för sjukvården är att kunna möta 
varje människas individuella behov, därför är en sådan kunskap efterfrågad.  
 

  
För att resultatet skulle vara relevant och aktuellt var strävan att hitta så 
ny forskning som möjligt. Till en början söktes artiklar från de fyra senaste 
åren, sökningen utökades sedan och gick längre bak i tiden för att kunna svara 
på syftet på ett balanserat och relevant sätt. De äldsta artiklarna är sju år gamla 
men anses bidra med kunskap om upplevelser som fortfarande är relevanta i förhållande 
till vårt syfte.   

  
Det finns naturligtvis möjlighet att utveckla en sådan här litteraturstudie genom att 
undersöka flera olika perspektiv och omständigheter som påverkar hur denna 
grupp upplever stödet. Tidsbegränsningen tillåter dock bara en mindre omfattande 
litteraturstudie av ämnet. Utifrån förutsättningarna går det att anse att 
litteraturstudien lyckats fånga en bild av vad som kan påverka denna 
grupps upplevelser av det mentala stödet efter en avslutad 
bröstcancerbehandling. En bättre metod för att tillföra kunskap inom detta område hade 
varit att genomföra en empirisk studie med intervjuer. Det ansågs dock av författarna till 
denna litteraturstudie inte genomförbart inom tidsramen för en kandidatuppsats.  
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SLUTSATSER 
Den här litteraturstudien har visat att kvinnor som genomgått bröstcancerbehandling 
upplever att det finns brister i vården angående information om behandlingens följder. 
Det är en indikator på att vården behöver se över rutiner för hur denna patientgrupp 
informeras och förbereds för att hantera livet efter utskrivning.   
  
Att få kontakt med andra som har erfarenheter av bröstcancer har visat sig ha en positiv 
inverkan på kvinnornas upplevelse av stöd. Att möta andra i en liknande situation 
beskrivs som både lärande och tröstande då det innebär en gemenskap där känslor kan 
bekräftas och känslan av ensamhet minskar. Den här kunskapen kan användas som 
underlag när vården skapar strukturer för stöd, uppföljning och rehabilitering.  
 
Anhöriga är det viktigaste stödet för de allra flesta kvinnorna. De anhöriga behöver ges 
en mer central roll och göras mer delaktiga i hela sjukdomsprocessen. Anhöriga behöver 
själva stöd och utbildning i hur de bäst kan stödja den drabbade.  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att kunskapen om bröstcancerpatienters upplevelser av 
mentalt stöd är en viktig del att ta hänsyn till när framtidens cancervård utvecklas. 
Behovet av bekräftelse, information, integration av anhöriga och gemenskap med andra 
är uttalat. Det är upp till vården att möta dessa behov för att skapa en vårdande vård som 
stärker patienten och underlättar vägen tillbaka till vardagen.    
 
Både ur ett hälsoekonomiskt perspektiv för den enskilda kvinnan och 
den samhällsekonomiska aspekten så är det en vinst för alla inte minst den drabbade 
kvinnan att hon så snabbt som möjligt kommer tillbaka till vardagen, arbetslivet och att 
psykisk ohälsa förebyggs. Som ett led i hållbar kunskapsutveckling bidrar uppsatsen 
med kunskap om kvinnors upplevelse av mentalt stöd under och efter avslutad 
bröstcancerbehandling. Denna kunskap kan komma till nytta för både sjukvårdspersonal 
och drabbade kvinnor då rätt hjälp kan sättas in i rätt tid och på så vis minska lidandet 
och återhämtningstiden för patienten. Att tidigt sätta in förebyggande hjälp är mer 
effektivt och mindre kostsamt än att gå in i det akuta skedet då skadan redan 
uppstått då även återhämtningen tar längre tid. 
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kämpa sig 
tillbaka till det 
vanliga livet 
och att hantera 
tiden efter 
behandlingen 
för att bli 
överlevare. 
 

Författare: 
Gro 
Hjelmeland 
Grimsbø, 
Arnstein 
Finset och 
Cornelia M. 
Ruland 
 
Årtal: 2010 
 
Titel: Left 
hanging in 
the air: 
experiences 
of living with 
cancer as 
expressed 
through e-
mail 
communicati
ons with 
oncology 
nurses. 
 
Tidskrift: 
Cancer 
Nursing 

Syftet med den 
här studien var 
att undersöka 
användandet 
och innehållet i 
patientens  
e-
mailmeddeland
en som 
skickades till 
onkologsköters
kor och således 
få en inblick i 
patienters 
upplevelser av 
att leva med 
cancer, 
uttryckt genom 
dessa 
meddelanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ 
innehållsanalys. 
276 meddelanden 
från 60 bröst- och 
prostatacancerpati
enter 
analyserades. 
Meddelandena 
kodades in i 
kategorier och 
huvudteman, både 
manifest och 
latent innehåll 
kodades. 
Undersökningen 
var en del av en 
större studie där 
ett internetbaserat 
stödprogram, 
WebChoice 
testades i en 
randomiserad 
klinisk 
undersökning med 
325 bröst- och 
prostatacancer 
patienter. 

Bröst- eller 
prostatacancerpatien
ter som deltog i 
RCT som 
slumpmässigt valts 
ut till 
experimentgruppen 
med tillgång till 
WebChoice. 
Patienterna 
rekryterades via 
annons i tidningen, 
på Norges 
cancerförbundswebb
sida och dess 
medlemstidning, via 
informationsbroschy
rer som postats till 
medlemmar i norges 
cancerregister. 
Inklusionskriterier: 
Över 18år, kunna 
läsa/tala norska, ha 
tillgång till internet 
hemma, vara under 
cancerbehandling 
när studien börjar. 
38 kvinnor, 22 män i 
åldrarna 35-77år. 
 
 

Fyra 
huvudteman:  
Leva med 
symtom och 
biverkningar. 
Leva med rädsla 
för återfall. 
Oro över 
vardagslivet. 
Otillräcklig 
information från 
sjukvårdsperson
al. 
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Författare: 
Olga Horgan, 
Chris 
Holcombe 
and Peter 
Salmon 
 
Årtal: 2010 
 
Titel: 
Experiencing 
positive 
change after 
a diagnosis 
of breast 
cancer: a 
grounded 
theory 
analysis 
 
Tidskrift: 
Psycho-
Oncology 

Denna studie 
syftar till att 
undersöka: När 
kvinnor först 
upptäcker 
positiva 
förändringar; 
vad de består 
av; hur de 
uppkommer 
från vilka 
aspekter av 
upplevelsen av 
bröstcancer; 
och vilka 
sociala och 
individuella 
faktorer som 
sannolikt 
influerar dess 
utveckling. 

Grounded theory. 
Semi-
strukturerade 
intervjuer. 

Kvinnor som fått 
bröstcancerbehandli
ng och som närvarat 
vid 
rutinuppföljningsbeh
andling blev 
tillfrågade av deras 
kontaktperson om de 
ville delta i 
forskning om 
anpassning till 
bröstcancer. 
Kvinnor som 
verkade intresserade 
blev presenterade 
för forskaren som 
förklarade studien. 
De patienter som 
tackade jag blev 
intervjuade i 
hemmet eller på 
kliniken beroende på 
vilket de föredrog. 

Positiva 
förändringar 
Reflektioner 
över lidande 
Reflektioner 
över hantering 
Vad influerade 
förändrings 
processen? 
Acceptans vs. 
Förnekande av 
bröstcancer 
Att uppleva 
gentemot att 
avsluta 
behandlingen 
Minimerande 
gentemot 
maximerande 
kommunikation 
 
 

Författare, 
årtal, titel 
och tidskrift 

Syfte Metod Urval Resultat 

Författare: 
Camilla 
Kovero 
 
Årtal: 2007 
 
Titel: Självet 
i förändring i 
relation till 
omskakande 
eller 
ödesdigra 
erfarenheter 
 
Tidskrift: 
Vård i 
Norden 
 

Avsikten med 
artikeln är att 
analysera 
synen på 
självet och 
självets 
kris/förändring 
som en följd 
av 
insjuknandet i 
bröstcancer 
dvs. att 
kartlägga 
kvinnors syn 
på hur den 
ödesdigra 
händelsen har 
påverkat livet, 
synen på 
självet, de 
egna 
värderingarna, 

Fenomenologisk 
ansats. 
Kvalitativa 
temaintervjuer, 
individuella 
halvstrukturerade 
intervjuer. 
 
 
 
 

Kvinnorna valdes 
från ett register med 
bröstcancerpatienter 
som genomgått en 
bröstrekonstruktion 
på en av Helsingfors 
universitetssjukhuskl
iniker. 
Det var kvinnor som 
befann sig i olika 
stadier i sin 
sjukdom, nyligen 
insjuknade till 
kvinnor som 
insjuknat under 
1980-talet. 

Det ödesdigra 
beskedet, tankar 
vid beskedet om 
bröstcancer. 
Sättet att 
handskas med 
den ödesdigra 
situationen. 
Livsbeslut och 
självet i 
förändring. 
Det goda livet. 
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målen och 
handlingarna. 

Författare: 
Anna S. K. 
Lagerdahl, 
Manus 
Moynihan, 
Brian 
Stollery 
 

Årtal: 2014 

 
Titel: An 
Exploration 
of the 
Existential 
Experiences 
of Patients 
Following 
Curative 
Treatment 
for Cancer: 
Reflections 
from a U.K 
Sample. 
 
Tidskrift: 
Journal of 
Psychosocial 
Oncology 
  
 

Att utforska de 
existentiella 
upplevelser 
hos patienter 
som genomgått 
botande 
cancerbehand-
ling gällande 
olika typer av 
cancer som är i 
total remission. 
 

Kvalitativ studie 
med en explorativ 
kvalitativ design. 
Semistrukturerade 
intervjuer, 
Teoristyrd och 
tematisk analys. 

Åtta personer, fem 
kvinnor och tre män. 
Rekryterade genom 
”målmedvetet urval” 
och inkluderade 
individer som besökt 
cancermottagningar 
på sjukhus i syd-
västra Storbritannien 
under det senaste 
året. De ska vara i 
arbetsför ålder, ha 
slutfört första linjens 
behandling inom de 
senaste 
12månaderna, samt 
vara i total 
remission. De får 
inte heller ha haft 
någon annan 
livshotande sjukdom 
de senaste  fem åren. 

Fyra 
huvudteman: 
Dödsångest, 
frihet, isolation 
och mening. 
Dödsångest 
subteman: 
Dödlighet, 
kontroll och att 
leva mer 
autentiskt. 
Frihet 
subteman: 
Osäkerhet, söka 
struktur, vilja att 
agera och insikt 
om 
självbestämman
de (att styra sitt 
liv). 
Isolation 
subteman: 
Känslomässig 
isolation, märkt 
av sin sjukdom 
och skyddande 
relationer. 
Mening 
subteman: 
Förlorat mening 
och hittat ny 
mening. 
 

Författare: 
Lisa 
McCann, 
Nicola 
Illingworth, 
Yvonne 
Wengström, 
Gill Hubbard 
och Nora 
Kearny. 
  
Årtal: 2009 
 

Att undersöka 
12 kvinnors 
upplevelse av 
att leva med 
bröstcancer, 
involverade i 
en stor 
longitudinell 
kvalitativ 
studie som var 
designad att 
utforska 
människor 

Det är en del i en 
stor longitudinell 
kvalitativ studie. 
Intervjuer gjordes 
vi tre tillfällen 
inom det första 
året efter diagnos. 

Del i en större 
studie, de valde ut 
kvinnorna med 
bröstcancer bland de 
andra 
cancerpatienterna. 

Huvudteman: 
Identitetsövergå
ng: Att röra sig 
mellan att vara 
frisk och sjuk. 
Fysiska 
förändringar i 
kroppen, 
ställningstagand
e till 
rekonstruktion. 
Att ta sig vidare 
in i framtiden. 
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Titel: 
Transitional 
experiences 
of women 
with breast 
cancer within 
the first year 
following 
diagnosis. 
 
Tidskrift: 
Journal of 
Clinical 
Nursing 
 
 

med cancer 
och deras 
upplevelser 
första året efter 
diagnos. 
 
 

Leva med 
bröstcancer och 
gå vidare. 
Hormonbehandl
ing i 
förebyggande 
syfte. Att ha en 
kronisk 
sjukdom. 

Författare: 
Joanne 
Thompson, 
Rob 
Coleman, 
Birgitte 
Colwell, 
Jenny 
Freeman, 
Diana 
Greenfield, 
Karen 
Holmes, 
Nigel 
Mathers & 
Malcolm 
Reed 
 
Årtal: 2014 
 
Titel: 
Preparing 
breast cancer 
patients for 
survivorship 
(PREP) - A 
pilot study of 
a patient-
centred 
supportive 
group visit 
intervention. 

Bröstcancer-
uppföljning 
innebär 
psykosociala 
fördelar för 
patienterna, 
särskilt 
trygghet. Fast 
att delta i 
möten på 
sjukhus kan 
leda till ångest. 
Utskrivning 
från sjukhuset 
kan också leda 
till ångest och 
många 
patienter söker 
efter försäkran 
om att få 
fortsatt 
specialistuppfö
ljning. Med 
tanke på ökat 
antal 
överlevare och 
begränsade 
resurser 
kommer 
uppföljningsst
ödet 
oundvikligen 

En kombination 
av kvantitativ och 
kvalitativ metod.  
Vid varje 
gruppintervention 
deltog 6-9 av de 
32 deltagarna 
samt personal 
från ett 
cancerstödscenter. 
Vid den sista 
träffen delades ett 
semistrukturerat 
frågeformulär ut, 
formuläret bestod 
av fem frågor där 
deltagarna 
skattade sig på en 
1-5 skala. Det 
fanns även 
utrymme för 
fritext. En månad 
efter 
interventionen 
gjordes 
individuella 
intervjuer med ett 
urval av 
deltagarna. 
Urvalet gjordes 
med maximal 
variations 

Deltagarna hade 
tidigare blivit 
rekryterade till en 
relaterad studie och 
tillfrågades att vara 
med i 
interventionen. Alla 
hade bröstcancer, 
som inte var 
inflammatorisk, hade 
blivit 
diagnosticerade för 
minst två år sedan, 
varit på 
rutinuppföljningar 
och inte haft tecken 
på återkomst av 
cancer, de inkluderas 
oavsett ålder, 
sexualitet och 
etnicitet men de 
behövde kunna 
kommunicera på 
engelska. 
 
 
 

Från fritexten i 
frågeformuläret 
framkom tre 
nyckelteman: 
Dela 
erfarenheter, 
stöd och 
bekräftelse från 
andra och 
positiva känslor 
för utskrivning 
från sjukhuset 
och att ha 
kommit ett steg 
längre i 
processen. 
I de individuella 
intervjuerna 
framkom en 
positiv 
upplevelse av 
interventionen. 
Att få prata med 
andra i samma 
situation och 
dela 
erfarenheter. Att 
personalen var 
erfarna, 
hjälpsamma 
med bra 
information och 
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Tidskrift: 
European 
journals of 
oncology 
nursing. 
 
 

reducerats. Vi 
levererar och 
utvärderar en 
intervention 
för att 
underlätta 
övergången 
från 
cancerpatient 
till 
canceröverleva
re, för 
bröstcancerpati
enter som blir 
utskrivna till 
primärvården.  
 

metoden, för att 
få bredd i 
erfarenheterna. 
En 
semistrukturerad 
intervjuguide 
användes.   
Kvalitativ data 
analyserades, 
teman 
identifierades och 
bekräftades. 
Kvantitativ data 
från 
frågeformuläret 
analyserades med 
SPSS. 

inte hade 
vårdgivarjargon
g. De upplevde 
att de blivit 
stärkta i känslan 
av att lämna 
sjukhusvårdens 
uppföljning, att 
uppfatta 
symptom och 
veta vem de ska 
prata med och 
att få ställa 
frågor medan de 
ännu var i 
uppföljning med 
specialister 
medverkande. 
 
 
 

Författare: 
Diane Von 
Ah, Barbara 
Habermann, 
Janet S. 
Carpenter & 
Brandy L. 
Schneider. 
 
Årtal: 2013 
 
Titel: Inpact 
of perceived 
impairment 
in breast 
cancer 
survivors 
 
Tidskrift: 
European 
journal of 
oncology 
nursing. 
 

Syftet är att 
uppnå en bättre 
förståelse för 
bröstcancer-
överlevares 
upplevelser av 
att ha fått 
kognitiv 
försvagning, 
hur den 
utvecklas och 
hur den 
påverkar 
relationer, 
daglig 
funktion, 
arbete och 
välbefinnande 
i livet efter 
bröstcancerdia
gnos och 
behandling. 

Kvalitativa 
intervjuer. Data 
analyserades och 
delades in i 
kategorier. 

Tjugotvå 
bröstcanceröver-
levare från ett IRB-
godkänt register 
deltog. Deltagarna 
hade uppgett att de 
har kognitiv 
försvagning och som 
hade avslutat 
cytostatikabehand-
ling för minst ett år 
sedan. Personer som 
tidigare haft stroke, 
hjärnskada, demens 
eller psykisk ohälsa 
exkluderades.  
 

Kognitiva 
förändringar 
behandlades och 
sorterades i 6 
kategorier: 
Långtidsminne, 
korttidsminne, 
snabbhet i 
utförande, 
uppmärksamhet 
och 
koncentration, 
språk och 
exekutiva 
funktioner.  
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