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Sammanfattning    
 
 
Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. I Sverige insjuknar en 

kvinna var 69:e minut. Det som orsakar bröstcancer är ännu inte enligt aktuell forskning 

klarlagt. Troligtvis uppkommer sjukdomen genom en kombination av flera olika 

riskfaktorer såsom hormonbalans, arvsanlag och yttre miljöfaktorer. Unga kvinnor som 

drabbas av bröstcancer upplever ofta ett lidande. Syftet med studien är att beskriva unga 

kvinnors upplevelser av att drabbas av bröstcancer. Unga kvinnor upplever bröstcancer 

som skrämmande och de känner livslidande då de drabbas mitt i livet. Metoden är en 

litteraturstudie. Analysen som gjordes resulterade i två kategorier och fem 

subkategorier. Resultatet visar att unga kvinnor upplever den första tiden med 

bröstcancer som att de befinner sig i en helt ny värld, ångestfylld och kaotisk. Enligt 

resultatet finner unga kvinnor olika sätt att hantera sina känslor. En del kvinnor belyser 

behovet av mänskligt stöd andra beskriver vikten av kontinuerlig information från till 

exempel ansvarig sjuksköterska. I diskussionsavsnittet belyser vi vikten av att 

individanpassa vårdandet och skapa en trygg vårdrelation mellan patient och 

sjuksköterska.  

 

Nyckelord: Bröstcancer, upplevelser, unga kvinnor, diagnos och erfarenheter.  
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INLEDNING  
 
"Det kändes som en förolämpning – mot allt jag levde för: mina barn, mina 
framtidsplaner och allt jag hade drömt om. Cancer var helt enkelt en sjukdom som inte 
drabbade mig! "Lena, 34 år (Cancerfonden, 2015). 
  
Under sjuksköterskeutbildningens gång har vi under den verksamhetsförlagda 
utbildningen (VFU) träffat flera patienter som har drabbats av bröstcancer. I mötet med 
patienter som nyss fått sin diagnos har vi fått en inblick i hur livet sätts på spel och hur 
deras värld mer eller mindre faller samman. 
 
I förekommande examensarbete har vi valt att studera unga kvinnors upplevelse att 
drabbas av bröstcancer, detta för att som sjuksköterska fånga upp och stötta dessa 
patienter på bästa sätt. Genom denna litteraturstudie vill vi bidra med kunskap för 
sjuksköterskor om att stötta patienter som drabbats av bröstcancer vilket slutligen 
gagnar de drabbade patienterna genom god omvårdnad.  
 

 
BAKGRUND  

Cancer 
 
Namnet cancer är ett samlingsnamn på hundratals olika sjukdomar. Vanligaste 
förekommande cancersjukdomarna i Sverige är prostatacancer, bröstcancer, tjock- och 
ändtarmscancer, hudcancer och lungcancer. Cancer är ett tillstånd som uppstår när en 
perfekt cellbalans förändras. En cell som tidigare varit helt frisk börjar te sig mer 
onormalt. Cellen har tappat förmågan att veta när de ska stoppa delningen och fortsätter 
utan problem att dela sig mer än vad som är normalt. Efter en tid av ökad mutation 
bildas det allt fler cancerceller och de i sin tur leder till en stor sammansättning av 
celler, vilket benämns tumör enligt Cancerfonden (2013). Om tumören växer utan att 
fästa sig i vävnad i närområdet är den godartad, benign. Om tumören tränger sig in i 
närliggande vävnad eller sprider sig till andra organ eller ställen i kroppen, är den 
elakartad, malign (Sand, Sjaastad, Haug och Bjålie, 2006, s. 59). Tumören växer genom 
att den får näring genom egna blodkärl. Ofta växer tumören till en sådan storlek att den 
till slut både kan kännas och synas enligt Cancerfonden (2013).  Kroppens 
immunförsvar kan i de flesta fall upptäcka och förstöra cancerceller innan cancer 
utvecklas. Människans immunförsvar blir sämre med åren och äldre människor ökar 
risken för att drabbas. Upptäckt cancer i ett tidigt skede utan bildning av metastaser 
förbättrar prognosen (Sand et al. 2006, s. 59). 
 

Bröstcancer 
 
Bröstcancer är mycket vanligt bland kvinnor i Sverige. Aktuella siffror som redovisades 
av socialstyrelsen 2015 visar att cirka 9000 kvinnor drabbas årligen samt cirka 50 
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stycken män. De som drabbas befinner sig i olika åldrar. Att män drabbas av 
bröstcancer är fortfarande ovanligt men förekommande. Behandling och prognos hos 
män med bröstcancer är likvärdig med den som gäller för kvinnor. Det finns olika typer 
av bröstcancer. Den vanligaste typen av bröstcancer benämns ductal cancer och den 
uppkommer i de celler som finns i mjölkgångarna. Cancer kan också uppstå i 
mjölkkörtlarna och det kallas lobulär cancer. Båda cancertyperna kan sprida sig till 
andra delar av kroppen. De mer ovanliga typerna av bröstcancer benämns sarkom och 
lymfom. Cancercellerna växer olika snabbt hos olika kvinnor. En del typer av 
bröstcancer kan finnas i kroppen länge och växa långsamt till skillnad från en annan typ 
som växer mer intensivt enligt Cancerfonden (2015). Inom de vanligaste grupperna av 
bröstcancer finns det även en rad av olika typer av diagnosen vilket man sällan vet som 
nyligen drabbad. En del är hormonkänsliga, ärftliga samt känsliga för cytostatika andra 
inte. Vilken typ av bröstcancer som diagnostiseras är av stor vikt inför val av 
behandling (Nilsson Sköld, 2011, ss. 14-15).  
 

Orsaker till bröstcancer 
 

Det som orsakar bröstcancer är ännu inte enligt aktuell forskning klarlagt. Troligtvis 
uppkommer sjukdomen genom en kombination av flera olika riskfaktorer såsom 
hormonbalans, arvsanlag och yttre miljöfaktorer. En del av livsstilsfaktorerna ökar 
risken för diagnosen men kan inte orsaka sjukdomen på egen hand. Den hormonella 
faktorn har en betydande roll för sjukdomens uppkomst. Antalet menstruationscykler 
under en kvinnas liv påverkar risken för att få bröstcancer. De kvinnor som hamnar i 
puberteten i unga år samt de kvinnor där menstruationen försvinner vid hög ålder har en 
ökad risk att drabbas. Kvinnor som äter p-piller eller någon form av hormonbehandling 
under klimakteriet har enligt studier även de en ökad risk för att drabbas av bröstcancer 
men risken avtar när man avslutat behandlingen (Cancerfonden, 2015). En stor del av 
all bröstcancer är känsligt för hormonet östrogen det innebär inte att sjukdomen orsakas 
av hormonet men det kan spela en betydande roll. Sammanfattningsvis trivs flera 
bröstcancerformer när kroppen producerar eller tillförs östrogen. Den typen av 
bröstcancer som inte har en ökad känslighet för östrogen, utvecklas genom 
genförändringar i kroppen som skapar en oönskad celldelningsprocess (Nilsson Sköld, 
2011, ss. 14-15). Livsstilsfaktorer som påverkar risken för diagnosen är enligt studier 
tobaksanvändning, stress, kraftig övervikt, stor alkoholkonsumtion samt utebliven 
motion (Sand et al. 2006, s. 90). Kvinnor som har en nära anhörig till exempel en mor 
eller syster som fått bröstcancer har en tre gånger så hög risk att drabbas (Cancerfonden, 
2015). 
  

Diagnos, behandling och prognos 
 
Vid diagnos av bröstcancer görs en klinisk undersökning, mammografi/ultraljud samt 
punktion där celler tas från en misstänkt tumör. Genom undersökningarnas provsvar och 
fynd kan man med säkerhet urskilja om det är en godartad eller elakartad tumör.  
Aktuell behandling för sjukdomen är grundad på olika behandlingstyper men den 
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viktigaste är kirurgisk behandling. Vid kirurgisk behandling avlägsnas efter behov delar 
av eller hela bröstet beroende på tumörens storlek. Strålbehandling rekommenderas i 
samtliga fall för att utesluta att det finns cancerförändringar kvar i området. För att 
minska risken för återfall erbjuds patienterna även cytostatikabehandling och 
hormonbehandling (Cancerfonden, 2015).  Det är viktigt att skilja på statistisk prognos 
och en individuell prognos vid bröstcancer. Den individuella prognosen är av stor vikt 
då den beskriver den drabbades sjukdomsbild, symtom och provsvar (Nilsson Sköld 
2011, s. 20). Prognosen vid bröstcancer är också beroende av i vilket stadie sjukdomen 
upptäcks. Om sjukdomen visar sig vara begränsad till bröstet utan metastatisk spridning 
till andra organ eller skelett överlever de flesta (Wist, 2007, s. 327). Enligt 
socialstyrelsens rapport överlever många kvinnor men cirka 1500 kvinnor per år (4 
kvinnor per dag) dör av diagnosen (Socialstyrelsen, 2013).  

 
Livsvärld och vårdrelation  
 
Livsvärlden beskrivs som en bild av människans livserfarenhet och är grunden för 
människans vardagsvärld som är unik och personlig. Genom livsvärlden upplevs hälsa, 
välbefinnande, lidande och sjukdom. Ett vårdande som utesluter att möta patientens 
livsvärld är inte ett verkligt vårdande. Att vårda med livsvärlden som grund skapar ett 
vårdvetenskapligt vårdande där patienten är i fokus (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 
145). Wiklund (2003, s. 160) beskriver vårdrelationen som en plattform för vårdandet. 
En vårdande relation kan enligt Wiklund (2003, ss. 156-157) beskrivas som det 
förhållande som skapas mellan en sjuksköterska och en patient genom förtroende, 
respekt och tillit. Vårdaren kan få patienten att växa och utvecklas genom en god 
vårdrelation. Vårdrelationen är viktig när en patient är svårt sjuk och är i behov av vård 
på sjukhus. Patienten behöver då känna trygghet och våga lita på den som ska vårda. 
Som sjuksköterska är det till fördel att arbeta utifrån ett livsvärldsperspektiv i vårdandet 
av patienter. Det är viktigt att försöka skapa ett samspel mellan sjuksköterska och 
patient som är öppet, lyhört samt tillitsgivande (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 145). 
Det är viktigt att patienten upplever att vården är individanpassad och att patienten 
känner sig sedd. Vikten av att som sjuksköterska i kontakt med en patient inte enbart 
fokusera på diagnosen utan se till hela människan är till stor fördel. I samtalet med 
patienten är det av stor vikt att försöka uppfatta vad som är betydelsefullt för patienten i 
fråga samt hur livet brukar se ut till vardags för patienten (Wiklund, 2003, s. 47).  
 

Lidande 
 
Eriksson (1994, ss. 30-31) hävdar att lidandet innebär en kamp mellan gott och ont. 
Lidandet berör hela människan. Lidande är något som människor upplever på olika sätt 
och en del tvingas uppleva ett större lidande än andra. Att en människa lider inte 
behöver vara något som syns som ett kliniskt symtom utan det kan mer yttra sig som en 
inre upplevelse/känsla. Eriksson (1993, ss. 12-13) beskriver att beroende på var källan 
till lidandet finns kan man tala om sjukdoms-, vård- eller livslidande.  
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Sjukdomslidandet beskrivs enligt Eriksson (1993, ss. 12-13) som de problem som 
uppkommer till följd av sjukdom och behandling. Känslan över att känna sig låst och 
begränsad kan på görandets nivå upplevas att man inte längre har förmågan att utföra 
det som människan anser hör till ett fullgott liv. Eriksson (1994, s. 98) beskriver 
vårdlidande som ett onödigt lidande som drabbar en människa till följd av vård och 
behandling som på alla sätt bör uteslutas. Det kan till exempel innebära att en patient far 
illa av behandling eller blir oprofessionellt omhändertagen. Enligt Wiklund (2003, 
s.104) är det därför av stor vikt att sjuksköterskan reflekterar över om patienten 
upplever vårdlidande och på vilket sätt sjuksköterskan kan eliminera det. Enligt 
Wiklund (2003, s. 108) beskrivs livslidandet som något som berör människans hela liv. 
Livslidandet kan vara mer eller mindre påtagligt men blir ofta framträdande vid 
sjukdom, då sjukdomen begränsar människan på flera sätt. Livslidandet handlar om en 
grundläggande syn på livet där aktivitet, prestation och att göra rätt för sig inger en 
central plats.  
 
Wiklund (2003, s. 96) beskriver att när människans upplevelse av sig själv som hel 
människa hotas, lider människan.  Det är ofta i relation till att personen tror att han eller 
hon inte längre kan leva upp till de egna förväntningarna eller omgivningens 
förväntningar som en följd av till exempel en sjukdom eller en skada.     
 

Att som sjuksköterska vårda för att lindra lidande 
 
För att som sjuksköterska kunna uppnå ett gott och optimalt vårdande beskriver 
Eriksson (1989, ss. 124-125) att genom ansa, leka och lära beskrivs vårdandet ha sin 
grund i kärleken. Vårdande handlar om att genom ansa, leka och lära skapa tillit, 
tillfredsställelse samt kroppsligt och andligt välbefinnande. Vidare handlar det om en 
önskan om att uppnå en känsla av att ingå i en utveckling där syftet innebär att förändra, 
stötta samt hålla vid hälsoprocesserna. Ansningen beskrivs i vårdandet vara där 
människan får utrymme för sig själv. Det kan innebära att hjälpa patienten med den 
personliga hygienen samt se till att patienten tillfredsställs näringsmässigt. Hur 
sjuksköterskan vårdar har stor betydelse för att minska lidande hos människor. Wiklund 
(2003, s.148) beskriver att syftet med omvårdnad och vårdande är att främja hälsa, 
förebygga sjukdom och ohälsa, samt att vid ohälsa och sjukdom återställa hälsa och 
lindra lidande utifrån patientens egna möjligheter och behov.  
 
 
Eriksson (1989, ss. 124-125) beskriver leken som en plattform där utrymme för skratt 
och kärlek ska finnas för att minska lidande. Leken ska skapa en känsla av gemenskap 
och trygghet mellan patient och vårdpersonal.  I leken ska det också finnas plats för att 
övervinna eventuella rädslor samt pröva och forma olika behandlingsalternativ. I leken 
är det viktigt med reflektion och utvärdering där man i efterhand förhoppningsvis kan 
använda sig av sina erfarenheter på olika sätt.  
 
Lärandet beskriver utveckling och förändring, det kan innebära en förståelse för något. 
Lärandet blir till i mötet med andra människor som till exempel i mötet mellan 
sjuksköterska och patient. Vårdrelationen har visat sig ha en stor betydelse för hur 
människan kan ta till sig kunskap. Lärandet i vårdandet kan behandla mer konkreta 



 5 

saker som hur en patient bör hantera sin medicinering eller hur vårdare kan stötta 
patienter att hantera sin oro och ångest (Eriksson, 1989, ss. 124-125).  
 
Den etiska koden, International Council of Nurses beskriver att sjuksköterskans roll är 
att främja hälsa, förebygga sjukdom, lindra lidande och att ge information till patienten 
för att öka tryggheten (Svensk sjuksköterskeförening, 2011; ICN). Att som sjusköterska 
möta patienter som befinner sig i ett lidande på grund av sjukdom skapar enligt 
Wiklund (2003, s. 149) ett medlidande hos vårdaren som väcker viljan att hjälpa och 
vårda. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 145-146) beskriver att patientperspektivet 
innebär att patienten är specialist på sig själv och att sjuksköterskan i sin profession bara 
kan anta hur patienten upplever det. Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskor 
bejaka patienternas individuella omvårdnadsbehov så som fysiska, psykiska, sociala, 
kulturella och andliga. Sjuksköterskor ska i mötet med patienter uppfatta patienternas 
sjukdomsupplevelse och lidande och i den mån det går med professionella åtgärder 
förhindra lidandet.   

 

Att som sjuksköterska vårda förebyggande 
 

Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor beskriver att sjuksköterskan ska genom ett 
förebyggande arbete förhindra komplikationer vid sjukdom, vård och behandling 
(Socialstyrelsen, 2005). Aktuell forskning visar att en god och sund kosthållning verkar 
förebyggande på cancer samt förbättrar livskvaliteten. En vanligt förekommande 
rekommendation är att öka intaget av mat som inte innehåller skadliga ämnen som till 
exempel frukt, bär och grönsaker som alla är rika på fibrer och antioxidanter. 
Antioxidanter verkar bromsande på oxidanterna i cellen. De ämnen som enligt 
forskning har en negativ påverkan samt kan vara en bidragande orsak till cancer är 
cancerogena ämnen som mögelgifter som uppstår vid tillagning av en del livsmedel. 
Mögelgifterna kan på sikt skada arvsmassan (Cancerfonden, 2015). 
 

Familj och närstående 
 
Enligt Kirkevold (2003, s. 35) har familjen en stor betydelse för den familjemedlem 
som drabbas av sjukdom, familjen påverkar den drabbade både positivt och negativt vad 
gäller hälsa och välbefinnande. Senare studier visar att familjens stöd ger en positiv 
effekt vid sjukdom och skapar extra krafter hos den individ som utsätts för stress vid 
sjukdom. Familjens stöd kan verka i forma av sociala samtal, omsorg, praktiska insatser 
och vägledning som i sig främjar tillfrisknandet hos den drabbade familjemedlemmen. 
Sjuksköterskor ska enligt Socialstyrelsen (2005) visa ett respektfullt, öppet och 
empatiskt sätt mot familjemedlemmar som närvarande i vården kring en sjuk patient. 
Sjuksköterskan ska kommunicera genom öppna samtal med både patient och 
närstående.  
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Att vara ung och drabbas av bröstcancer 
 
När en ung kvinna får bröstcancer sätts mycket på spel, livet blir till kaos och en total 
känsla av maktlöshet uppstår. beskriver att när en ung kvinna drabbas av bröstcancer 
ställs kvinnan inför ett oundvikligt faktum, att kroppen förändras till det sämre. När 
diagnosen uppkommer sker det stora förändringar snabbt och med stor kraft. Kvinnans 
möjlighet att leva livet fullt ut påverkas. Diagnosen väcker flera frågor. Frågor som 
främst berör yngre drabbade är de som berör framtiden och framtida fertilitet. Många 
kvinnor befinner sig mitt i livet och i början på att bilda familj när diagnosen blir ett 
faktum. Kvinnorna tvingas då att snabbt tänka om och istället för att bilda familj starta 
kampen mot bröstcancer (Ungcancer, 2016). Palmcrantz (2011, s. 122) beskriver hur det 
är att som ung leva med bröstcancer och betydelsen av att försöka leva som vanligt trots 
ständig kamp med oro för framtiden. Vidare behandlas vikten att försöka vara i sina 
känslor och inte alltid fokusera på varför saker och ting uppstår. Ullenius (1996. ss. 25-
26) beskriver att det som gör att diagnosen bröstcancer är ångestladdat beror på att 
sjukdomen inte bara utgör ett hot mot kvinnans liv, utan också mot hela kvinnans 
identitet. Kvinnor beskriver rädslan över att inte kunna påverka sin sjukdom utan 
tvingas börja leva med den. Att som sjuksköterska fånga upp och stötta dessa patienter 
är oerhört viktigt för att minska oro och lindra lidande.  
 
 
 
 
 
 

PROBLEMFORMULERING 
Den vanligaste cancersjukdomen som drabbar kvinnor i Sverige idag är bröstcancer. Det 
sker en ständig ökning av bröstcancer, i Sverige drabbas en kvinna var 69:e minut. De 
kvinnor som drabbas befinner sig i olika åldrar. Examensarbetet kommer att fokusera på 
unga kvinnor som drabbats av bröstcancer. Att drabbas av bröstcancer som ung kvinna 
skapar lidande i form av oro och ångest. De unga kvinnorna oroar sig för framtiden där 
tankar om framtida fertilitet uppkommer. Att drabbas av en livshotande sjukdom skapar 
negativa konsekvenser som påverkar hela den drabbades livsvärld, det som tidigare varit 
självklart sätts nu ur balans och patienten tvingas ta en sak i taget. Det är av stor vikt att 
som sjuksköterska i mötet med de drabbade kvinnorna kunna minska lidandet och skapa 
välbefinnande. Genom ökad förståelse och kunskap om vad som är betydande för den 
drabbade kvinnan, kan sjuksköterskan ge god och individinriktad omvårdnad vilket 
kommer de drabbade patienterna till gagn.  
 
 

SYFTE 
Syftet med studien är att beskriva unga kvinnors upplevelser av att drabbas av 
bröstcancer. 
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METOD 
Examensarbetet är en litteraturstudie. Enligt Axelsson (2008, s. 173) är en 
litteraturstudie baserad på data från primärkällor som publicerade vetenskapliga artiklar 
samt rapporter som kan vara både kvalitativa och kvantitativa. Litteraturstudie innebär 
enligt Forsberg och Wengström (2003, s. 174) att val av texter görs systematiskt och att 
metoden för urvalet är avgränsat. Litteraturstudien ska innehålla en tydlig frågeställning 
samt en beskrivning av den sökstrategi som använts vid sökning av artiklar. Lundman 
och Hällgren Granheim (2008, s. 159) beskriver kvalitativ metod som en 
tolkningsanalys samt granskning av texter som är vanligt förekommande inom 
vårdvetenskap, då de tolkar journaler, observationsprotokoll samt bandade intervjuer.    
 

 

Datainsamling 
 
Artikelsökningar är gjorda i databaserna Cinahl och Pubmed (bilaga 1). Databaserna 
innehåller internationella forskningsresultat inom vårdvetenskap. I den inledande fasen 
av sökningen valdes lämpliga sökord kopplat till det aktuella syftet. Sökorden 
kombinerades på olika sätt vid sökningarna och var till exempel breast neoplasm, young 
women, experience, och nursing care (bilaga 1). I Cinahl avgränsades sökningarna 
genom att välja åldrarna 19-44 år för att lättare hitta de artiklar som behandlar unga 
kvinnors upplevelser av bröstcancer. I Pubmed avgränsades sökningarna genom att 
använda sökordet young women för att hitta de artiklar som främst berör unga kvinnor. 
Artiklar som inte svarade an mot syftet eller inklusionskriterierna för studien valdes 
bort. Av 25 funna artiklar valdes 18 stycken bort i Cinahl och i Pubmed fann vi 19 
stycken och av dem valdes endast en artikel. De artiklarna som valdes bort beskrev 
situationen kring äldre kvinnor, de med palliativ inriktning och vissa var inriktade mot 
anhöriga. Resultatet av sökningarna i databaserna gav slutligen 8 stycken relevanta 
artiklar som är av kvalitativ inriktning.  
  

Inklusionskriterier:  
• Peer Review 
• Kvalitativ ansats 
• Kvinnor mellan 19-44 år 
• Skrivna på engelska 

 
Exklusionskriterier: 

• Kvinnor över 44 år 
• Kvinnor med palliativ behandling 
• Artiklar som enbart behandlade omvårdnaden under den postoperativa fasen  
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Dataanalys 
 
De utvalda vetenskapliga artiklarna granskades enligt Axelssons (2008, s. 181) modell 
för litteraturstudier. Utifrån modellen gjordes en sammanställning av artiklarnas syfte, 
metod, urval och resultat som presenteras i bilaga 2. Axelsson (2008, s. 181) beskriver 
vikten av struktur i analysen samt att utgå från helhet till delar för att komma fram till 
en ny helhet. Det första steget i analysen var att försöka få en överblick av det 
insamlade materialet. För att få det skapades ett Word dokument där varje artikel 
sammanfattades efter att de översatts till svenska. Detta skapade en ökad förståelse av 
innehållet i artiklarna och därefter färgmarkerades relevanta delar kopplade till syftet 
från respektive artikel för att sedan presenteras i resultatet. Kategorierna i resultatet 
bestämdes genom en sammanställning av begrepp med likvärdig innebörd. Resultatet 
presenteras i form av två kategorier och fem subkategorier med referenser från original 
artiklarna. 
 

 

RESULTAT 
Resultatet presenteras med referenser från original artiklarna under två kategorier samt 
fem subkategorier (Tabell 1). 
 Tabell 1 

Kategorier Behov av stöd Livsvärlden förändras 

Subkategorier - Kvinnornas 
behov av 
mänskligt stöd 

- Kontinuerlig 
information ger 
trygghet  
 

- Ett kaos 
- Oro över 

framtida 
fertilitet  

- Från isolering 
till samtal 

 
 
 

 
Behov av stöd 
 

Drabbade kvinnor med bröstcancer samt deras närstående upplever behov av 
regelbundet och återkommande stöd på olika sätt. En sjukdom som bröstcancer 
påverkar inte bara den individ som fått diagnosen utan även de närstående. De 
närstående har en betydande roll för de drabbade. Drabbade kvinnor och närstående 
uttrycker vikten av kontinuerlig information för att skapa trygghet och minska oro. 
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Kvinnornas behov av mänskligt stöd 
 
Belcher, Laurenceau, Graber, Cohen, Dasch och Siegel (2011, ss. 668-669) beskriver 
kvinnornas behov av stöd från familjemedlemmar, vårdpersonal samt vänner och 
bekanta vara ett centralt behov när diagnosen bröstcancer blir ett faktum. Enligt 
Drageset, Lindstrøm, Giske och Underlid (2011, s. 1944) upplevde kvinnorna i studien 
ett stort stöd av sina närstående vid beskedet bröstcancer då de själva reagerade mer 
eller mindre hysteriskt och chockartat. Pinkert, Holtgräwe och Remmers (2013 s. 83) 
beskriver att de närstående inger trygghet och balans för den drabbade kvinnan. Studien 
hävdar också att kvinnor belyser vikten av att ha någon närstående med sig vid besök 
och samtal som kan stötta och skriva ner stödord vid behov. Coyne, Wollin och Debra 
(2011, s. 127) beskriver att de närstående har en viktig roll i vardagen hos den drabbade 
kvinnan, familjen får hjälpas åt med praktiska sysslor för att få vardagen att gå ihop. En 
del kvinnor vill inte acceptera att de behöver hjälp med vissa sysslor som tidigare har 
varit en vardag. Kvinnorna beskriver att deras sårbarhet visas tydligare. Enligt Belcher, 
et al (2011, ss. 668-669) beskriver kvinnor situationer där de inte själva kunde förmedla 
sitt behov av stöd och hur de i efterhand upplevt trygghet i det stöd som kommit från 
närstående. Andra kvinnor i studien upplevde att det bästa stödet de fick kom från sin 
partner.  
 
 

 
Kontinuerlig information ger trygghet 
 
När en kvinna får diagnosen bröstcancer är hon i stort behov av återkommande 
professionell och tydlig information. Som drabbad kan det vara svårt att förstå och 
komma ihåg all den information som ges under ett tillfälle då de ofta befinner sig i 
chock och kris. Kvinnorna beskriver också vikten av återkommande och regelbunden 
information av ansvarig vårdpersonal för att lättare kunna förstå och ta till sig viktig 
information. En del kvinnor i studien beskriver vidare att de upplever en stark trygghet 
av att få en mer detaljerad information i början av sjukdomstiden om hur sjukdomen 
kan komma att påverka dem. De önskar information kring olika behandlingar medan en 
del andra drabbade önskar en mer sparsam och istället återkommande information under 
tidens gång (Pinkert, Holtgräwe & Remmers, 2013 s. 83). Drageset, Lindstrøm, Giske 
och Underlid (2011, ss. 1943-1944) beskriver att ett flertal kvinnor upplever den första 
tidens informationsstunder som en skrämmande nödvändighet på grund av att de är 
rädda att under informationen få dåliga besked. Efter en tid med diagnosen ändrades 
känslan och de upplevde istället att informationen från ansvarig vårdpersonal var en 
tillgång. Enligt Shaha och Bauer-Wu (2009, ss. 249-252) framkommer det att 
sjuksköterskans arbete i mötet med unga kvinnor med bröstcancer bör vara lyhörda och 
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ödmjuka inför de starka känslor och tankar som uppkommer i samband med 
information. 
 

Livsvärlden förändras 

Al-Azri, Al-Awisi, Al-Rasbi och Al-Moundhri (2014, s. 843) beskriver att när en 
kvinna drabbas av bröstcancer uppkommer en rad av stora frågor som berör livet. 
Frågorna kan behandla hur stor chansen är att överleva, förmåga att bilda familj samt 
hur framtiden kommer att se ut. Kvinnor som drabbas av bröstcancer reagerar på olika 
sätt, en del isolerar sig från omgivningen och andra söker tröst och trygghet i form av 
samtal med närstående och vårdpersonal. 

 
Ett kaos 
 
I artikeln Drageset, Lindstrøm, Giske och Underlid (2011, ss. 1943-1945) beskriver ett 
flertal kvinnor hur känslorna kommer i vågor och hur de befinner sig i ett kaos vid 
nydiagnostiserad bröstcancer. En del beskriver situationen som en katastrofal 
hopplöshet och att situationen känns overklig. I väntan på operationstid utlöstes starka 
känslomässiga reaktioner hos de drabbade kvinnorna som rädsla, ångest, ilska och oro.  
Rädslan grundade sig i tankar på att bröstcancern skulle försämras och sprida sig innan 
tid för operation gavs. Andra kvinnor med diagnosen beskriver känslor av stress, kris, 
förlamning samt en surrealistisk verklighet när deras värld plötsligt förändras utan 
direkt förvarning. Kvinnorna upplevde situationen som de befann sig i, som en helt 
annan värld. Enligt artikeln av Shaha och Bauer-Wu (2009, ss. 249-252) anses unga 
kvinnor oftare fundera över riskerna att dö och chansen att överleva. Unga kvinnor är 
enligt studien inte bara oroliga över det som rör sjukdomen utan också för nära, kära 
samt arbete och karriär. I artikeln Joulaee, Joolaee, Kadivar och Hajibabaee (2012, ss. 
365- 366) beskriver en del av kvinnorna vikten av att känna att de närstående bekräftar 
deras behov av stöd och närhet under den första tiden med diagnosen, de andra 
kvinnorna uttrycker istället behovet av att vara ifred. Al-Azri, Al-Awisi, Al-Rasbi och 
Al-Moundhri (2014, s. 843) redovisar i sin studie att kvinnor som drabbas av 
bröstcancer upplever ett livslidande, då de lägger skuld på sig själva och upplever 
kroppen som en främling samt känner ett stort obehag inför sin kropp. 
 

 
Från isolering till samtal 
 
Kvinnor med bröstcancer hanterar sina känslor på olika sätt. Enligt Al-Azri, Al-Awisi, 
Al-Rasbi och Al-Moundhri (2014, ss. 843-844) isolerar sig en del kvinnor från 
omvärlden för att slippa skapa oro och rädsla hos närstående och även för att hantera 
sina känslor på egen hand. En del kvinnor använder sig av positivt tänkande för att hålla 
sjukdomen borta från tankarna och på så sätt uppnå ett ökat välbefinnande. Ett annat sätt 
för att lättare kunna hantera känslor beskriver en del kvinnor i studien var att prata och 
diskutera kring sina känslor. Enligt Shaha och Bauer-Wu (2009, ss. 249-251) beskriver 
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kvinnorna en stark rädsla över att lämna efter sig ett tomrum. Många tankar handlar om 
att lämna sina barn, make och arbetskollegor, det skapade ångest, rädsla och osäkerhet 
vad det gäller framtiden.  
 

 
 
Oro över framtida fertilitet 
 

Corney & Swinglehurst (2014, ss. 21-25) behandlar kvinnornas olika upplevelser av oro 
inför en försämrad fertilitet beroende på i vilken ålder de befinner sig i vid debuterad 
bröstcancer. Unga kvinnor med bröstcancer beskriver vikten av att bejaka kvinnans 
fertilitet. Artikeln behandlar kvinnornas behov av återkommande information om hur 
infertilitet kan förebyggas under behandling till exempel artificiell reproduktionsteknik 
(ART) som innebär nedfrysning av ägg. Kvinnor berättar i studien om stressen över 
vetskapen om att förmågan att få barn kan minska vid viss behandling av bröstcancer. 
De drabbade kvinnorna belyser vikten av att i tidigt skede få reda på riskerna och hur 
man på bästa sätt kan förebygga en försämrad fertilitet. I studien behandlas också 
kvinnornas olika upplevelser av oro inför en försämrad fertilitet beroende på i vilken 
ålder de befinner sig i vid debuterad bröstcancer. Studiens resultat belyser vikten av att 
både vårdpersonal och drabbade unga kvinnor bör ha en ökad insikt och förståelse 
angående fertilitestsfrågor så att behoven lättare kan tillgodoses. I resultatet 
framkommer det att unga barnlösa kvinnor som får diagnosen bröstcancer upplever 
svårigheter kring försämringen av fertilitet som kan uppkomma vid 
kemoterapibehandling. Efter behandling av bröstcancer rekommenderas en del kvinnor 
att vänta med graviditet. Det väcker många tankar hos den drabbade kvinnan samt hos 
deras närstående. Drömmar om att i framtiden bli mamma slås undan och kvinnorna 
tvingas i vissa fall att acceptera att avstå från graviditet på grund av sin sjukdom. De 
kvinnor som lever tillsammans med en partner upplever situationen som ett starkt 
dilemma som skapar mycket oro. De drabbade uttrycker vidare i studien att det finns 
riktlinjer för personalen att följa vad gäller fertilitetsproblematik, kvinnorna upplever i 
flera fall att informationen och kunskapen kring ämnet är mycket bristande. Kvinnorna 
uttrycker att de är i behov av en mer detaljerad information från början samt att de 
många gånger önskar att få sitta ner med ansvarig läkare och sjuksköterska regelbundet 
för att diskutera olika alternativ.  De drabbade i studien belyser vikten av att ge de 
kvinnor som inte tidigare reflekterat över barnfrågan extra tid så de inte behöver 
förhasta sig igenom ett beslut. De som lyckades frysa ner ägg innan pågående 
behandling upplevde inte lika stark oro och stress inför framtiden som de kvinnorna 
som på grund av olika orsaker inte kunde frysa ner ägg innan behandling. I artikeln 
reflekterar de kring vikten av att som sjuksköterska vara medveten och intresserad av 
den senaste forskningen för att lättare kunna möta patienters olika tankar och 
funderingar (ibid. ss. 21-25). 
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DISKUSSION 
Diskussionsdelen kommer att presenteras i två delar en metoddiskussion och en 
resultatdiskussion. 
 

Metoddiskussion 
 
Syftet med examensarbetet var att beskriva unga kvinnors upplevelser av att drabbas av 
bröstcancer vilket vi anser vara besvarat. Vi har arbetat utifrån metoden litteraturstudie. 
Vid val av annan metod för att få syftet besvarat hade vi kunnat använda oss av 
intervjuer. Att intervjua unga kvinnor med bröstcancer tror vi skulle ge ett verkligt 
perspektiv på hur de unga kvinnorna upplever hur det är att leva med bröstcancer, vilket 
dock inte var aktuellt inom detta examensarbetes tidsram. Modellen för arbetet utgick 
ifrån en systematisk litteraturstudie med grund i Axelsson (2088, ss. 174-184). 
Modellen var lätt att följa då den hade en tydlig struktur. Att vi valde att inrikta oss mot 
unga kvinnor som är i fertil ålder beror på att ämnet intresserar och berör oss då vi 
själva befinner oss mitt i livet och har tankar på att bilda familj. Artikelsökningen 
gjordes i två databaser och med hjälp av avgränsning samt relevanta sökord gav det 
artiklar som svarade an till ämnet. Artiklarna som slutligen valdes gav ett önskat resultat 
kopplat till aktuellt syfte. I Pubmed var det svårt att avgränsa sökningarna och att få ner 
antalet artiklar då vi tyckte att databasens möjlighet till att avgränsa inte var så stor. I 
Cinahl var det lättare att söka artiklar på grund av att det var lättare att göra fler 
avgränsningar och det gick att se tidigare sökningar under hela processen. Analysarbetet 
i form av att finna och särskilja kategorier och subkategorier var problematiskt då flera 
kategoriers innehåll gick in i varandra. De analyserade artiklarna kommer från ett flertal 
länder (Norge, Oman, USA, Tyskland, Taiwan, Iran, Finland och Australien) vilket ger 
inblick i hur kvinnor upplever sjukdomen i andra delar av världen och kvinnornas 
upplevelser visade sig vara likartade. Det som skilde dem åt var religion, deras tro på 
deras betydelse i livet och varför en del drabbas av bröstcancer. Vi anser det positivt att 
vi har varit två författare då vi har kunnat diskutera och reflektera tillsammans vilket 
berikat arbetet med flera olika perspektiv. 
 

 

 

Resultatdiskussion 
 
Vi har valt ut några kategorier utifrån resultatet som vi anser särskilt intressanta att 
diskutera, samtliga av vikt för sjuksköterskans möte med patienten i det kliniska arbetet. 
I analysen framkom vikten av stöd, information och viss framtidsoro som bland annat 
inkluderar kvinnans fertilitet.  



 13 

 

 

Stöttning för den drabbade kvinnan och deras närstående 
 
Enligt resultatet uttrycker kvinnor med nydiagnostiserad bröstcancer vikten av 
mänskligt stöd. Stödet kan komma ifrån ansvarig sjuksköterska eller från den drabbades 
närstående. Kvinnorna upplever att behovet av stöd kan variera beroende på hur de mår 
samt var i sjukdomen de befinner sig. Flera kvinnor uttrycker svårigheter att förmedla 
sitt behov av hjälp då de försöker in i det sista klara sig på egen hand. Viktigt är då att 
sjukvårdspersonal och närstående finns där. De kan till exempel utifrån samtal 
identifiera deras behov samt hjälpa och stötta dem. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, 
s. 145) är vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten viktig. Som sjuksköterska 
ska man vårda patienten utifrån ett livsvärldsperspektiv. Ekebergh (2009, s. 26) skriver 
att om en god vårdrelation ska skapas bör mötet mellan sjuksköterska och patient vara 
respektfullt, värdigt och det bör innehålla integritet och närhet. Det innebär ofta en 
utmaning för sjuksköterskan att båda se, lyssna och känna för att kunna förstå och 
bekräfta patienten.  
 
Enligt resultatet beskriver flera kvinnor att i början av sjukdomsförloppet var det svårt 
att släppa in vänner och bekanta i sitt privatliv. Detta innebar att flera kvinnor istället 
isolerade sig och blev nedstämda. Enligt Wiklund (2003, s. 148) är det sjuksköterskans 
uppgift att ge patienten redskap och stöttning för att lättare hitta balans och trygghet 
vilket är något som bör bejakas i vårdandet av patienter som befinner sig i kris.  Enligt 
Kirkevold (2003, s. 157) är patienter olika och behöver därför olika typer av råd och 
stöd och det är sjuksköterskans uppgift att försöka identifiera varje individs unika 
behov. Resultatet visar vidare att när en kvinna drabbas av bröstcancer är även hennes 
närstående i behov av stöd. Då sjukdomen är förknippad med döden upplever 
närstående ett stort behov av stöd i den inledande fasen av sjukdomen. Eriksson (1990, 
ss. 124-125) beskriver att grunden i vårdandet ska ske genom att ansa, leka och lära. 
Vidare beskrivs att vården ska skapa tillit, tillfredsställelse samt kroppsligt och andligt 
välbefinnande för patienterna. Slutligen beskriver resultatet i denna studie vikten av en 
god vårdrelation mellan patient, närstående och sjuksköterskan så att patentens lidande 
kan förebyggas. 
 

Informationens betydelse 
 
Det framkommer vidare i resultatet att kvinnor med bröstcancer i ett tidigt stadie 
uttrycker ett behov av kontinuerlig information. Behovet anses större i början då de 
befinner sig i en situation som ofta är chockartad och de har då svårigheter att ta in 
information. Det visar även hur viktigt det är för närstående att få rätt information, för 
att de ska kunna stötta den drabbade kvinnan på bästa sätt. Sjuksköterskans roll är att ge 
information på ett sådant sätt så att patienten förstår och känner sig trygg. Att visa 
respekt, öppenhet och empati mot de närstående som medverkar runt vården för 
patienten är något som sjuksköterskan bör vidta i sitt arbete i mötet med patient och 
närstående (Socialstyrelsen, 2005). Vid en diagnos som bröstcancer dyker många tankar 
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och frågeställningar upp angående döden, såsom kommer jag att överleva och hur sker 
behandlingen. Cancer är ett ord som många förknippar med döden. Resultatet visar 
vidare att kvinnorna känner mycket oro och har ångest över om de skall överleva. Som 
sjuksköterska är det viktigt att finnas där för kvinnan och att ta sig tid för att lyssna. 
Kvinnan skall känna sig sedd. Enligt Myklebust Sörensen och Almås (2011, s. 440) 
påverkas inte bara den drabbade kvinnan utan även familjen, äktenskapet, arbetet och 
vännerna. De beskriver vidare att sjuksköterskan ska kunna visa kvinnan hur en 
självundersökning går till, en sådan undersökning är till för att inge trygghet och inte 
rädsla hos kvinnorna. Det finns kvinnor som gärna vill berätta om sin sjukdom för att 
det hjälper dem att må bättre. Enligt Wiklund (2003, s. 156) har sjuksköterskan en 
maktposition och genom den kan sjuksköterskan stärka patientens egna resurser och 
fungera som en trygg bas. Detta är några av de svårigheter en sjuksköterska har, att 
känna in vilka av kvinnorna som vill ha mycket stöttning och vilka som vill bli lämnade 
själva. Ett sätt att ta reda på detta är att fråga patienten, att ha ett öppet samtal.  
 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) bör sjuksköterskan informera patient 
och närstående på ett sådant sätt så att de kan förstå innehållet i informationen. 
Sjuksköterskan bör också se till att kontrollera att de tagit till sig och förstått den givna 
informationen. Viktigt är att som sjuksköterska anpassa tillfället och tidpunkten för 
informationen så att det blir så givande som möjligt för den drabbade och deras 
närstående.  
 
Vår reflektion kring vikten av att ge patienten information är för oss i framtida yrket 
som sjuksköterskor en viktig del för att patientens oro och lidande ska minska och 
kunna förebyggas.  
 

Att bilda familj 
 
Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för sjuksköterskor beskriver att 
sjuksköterskor ska kritiskt granska, analysera och reflektera över den kunskap som 
bedrivs samt ha ett öppet intresse och medvetenhet inför nya kunskaper. Corney och 
Swinglehurst (2014, ss. 21-25) beskriver vikten av att kvinnorna och deras partner 
regelbundet får stöd i form av samtal samt tydlig och specifik information både muntligt 
och skriftligt vad det gäller tankar och frågor om fertilitet. 
 
 
Enligt Adams, McCann, Armes, Richardson, Stark, Watson och Hubbard (2011, ss. 
854-856) beskriver en del kvinnor i artikeln att de ändrar åsikt om framtida graviditet på 
grund av en rädsla som uppkommer vid tankarna på att cancern ska få nytt fäste och åter 
igen insjukna. Därför väljer dessa kvinnor att avstå helt från graviditet. Unga drabbade 
kvinnor har flera frågor som berör fertilitet, sexualitet, preventivmedel och graviditet.  
Kvinnorna upplever att dessa frågor är extra starka vid nya förhållanden med en ny 
partner. Frågorna skapar mycket oro och kvinnorna uttrycker att behovet av att 
information kring detta finns tillgängligt. Nya relationer kan skapa situationer där 
kvinnorna sluter sig och isolerar sig från deras nya partner då de upplever att de sker 
stora förändringar av både kropp och själ som de inte känner sig bekväma med (ibid. ss. 
854-856).  
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Egna reflektioner utifrån resultatet som behandlar kvinnornas eventuella försämrade 
fertilitet vid behandling av bröstcancer anser vi att det är viktigt att fånga upp varje unik 
kvinna och se till hennes specifika behov och önskemål. Det kan till exempel innebära 
att i vissa fall bör vårdpersonal erbjuda återkommande och uppföljande samtal. Viktigt 
att som sjuksköterska ta sig tid till patienter samt deras närstående. Vi anser att i 
kommande profession som sjuksköterskor är det oerhört viktigt att visa ett intresse för 
kvinnan och hennes problematik och att söka den information som krävs för att svara på 
kvinnans och närståendes frågor så att de känner trygghet. Enligt HSL (1982:763) ska 
en god vårdrelation mellan vårdpersonal, patient och närstående främjas för att uppnå en 
trygg och bra vård runt den drabbade.  
 

 

SLUTSATSER 
 
Resultatet i examensarbetet visar att unga kvinnor som drabbas av bröstcancer är i 
behov av kontinuerligt individanpassad information. Det framkommer också att 
uppföljning och återkoppling i samband med diagnostisering är viktigt för att skapa 
trygghet för de drabbade. Kvinnor med bröstcancer upplever ofta ett lidande, det är 
något som sjuksköterskan bör identifiera och hjälpa kvinnorna att lindra. Unga kvinnor 
som får bröstcancer upplever stark oro inför att kunna bilda familj på grund av 
försämrad fertilitet efter behandling av bröstcancer vilket sjuksköterskan bör bejaka. 
Resultatet belyser vidare vikten av att regelbundet erbjuda stöd och samtal också till 
närstående. Mänskligt stöd från till exempel sjuksköterskor visar sig också ha stor 
betydelse för de drabbade och något som inger trygghet. Utifrån resultatet framkommer 
följande med betydelse för vårdandet:  
 

• Information bör ges till de drabbade regelbundet både muntligt och skriftligt 
• Sjuksköterskan bör erbjuda närstående samtal och information 
• Sjuksköterskan bör bejaka patientens unika behov 
• De drabbade bör erbjudas kontinuerlig uppföljning 

 
Vi anser att framtida forskning skulle kunna handla om hur sjuksköterskor kan 
informera drabbade patienter och närstående på ett sådant sätt att de upplever en 
trygghet som minskar deras lidande. Detta kan ske via en intervjustudie med drabbade 
kvinnor och deras närstående.   
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Bilaga 1: Sökhistorik 

 
Databas Sökord Antal 

träffar 
Antal lästa 
abstract 

Antal artiklar som 
granskats 

Antal 
artiklar 
som 
analyserats 

Cinahl Breast 
cancer, 
young 
women, 
qualitative 

36 7 3 1 

Cinahl Breast 
cancer, 
diagnosis, 
nursing 

95 12 4 1 

Cinahl Breast 
cancer, 
coping, 
diagnosis 

128 15 3 1 

Cinahl           Breast 
cancer, 
intimacy, 
support 

16 4 2 1 

Cinahl Breast 
cancer, 
supportive 
care 

75 8 2 1 

Cinahl Breast 
cancer, 
women, 
lived 
experience 

33 5 2 1 

Cinahl Breast 
neoplasms, 
quality of 
life, 
support, 
psychosocial 

184 10 3 1 

Pubmed Breast 
cancer, 
experience, 
young 
women 

19 3 1 1 
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Bilaga 2: Översikt över analyserade artiklar 
 
Författare, årtal, 
titel, tidskrift. 

Syfte Metod/intervention Urval Resultat 

Al-Azri, M.H., 
Al-Awisi, H.,  
Al-Rasbi, S. &  
Al-Moundhri, M. 
 
2014 
 
Coping with a 
diagnosis of 
breast cancer 
among Omani 
women. 
 
Journal of 
Health 
Psychology 
 
 

Identifiera kvinnors 
upplevelse av 
stresshantering för 
omanska kvinnor 
efter 
bröstcancerdiagnos. 

Semistrukturerade 
intervjuer av kvinnor 
som beskriver sina 
åsikter och 
erfarenheter vad det 
gäller 
stresshantering vid 
bröstcancer. 

Kvinnor som var 
mellan 24-55 år 
och hade 
påbörjat en 
medicinskbehan
dling för 
bröstcancer. 

Resultatet 
visade vikten i 
att behålla 
grunden i sin 
tro och 
personlighet 
vilket gav 
styrka till att 
övervinna 
bröstcancer.  
 

Belcher, A.J., 
Laurenceau, J., 
Graber, E.C., 
Cohen, L.H., 
Dasch, K.B. & 
Siegel, S.D.  
 
2011 
 
Daily support in 
couples coping 
with early stage 
breast cancer: 
Maintaining 
intimacy during 
adversity 
 
Health 
Psychology 
 

Belysa vikten av 
stödet från 
make/sambo för 
kvinnor med 
bröstcancer i ett 
tidigt stadie.   

Granskat sambandet 
mellan bröstcancer 
patientrapporter om 
stöd från en 
make/sambo 

Fyrtiofem 
kvinnor med 
bröstcancer i 
tidigt stadium 
som levde i 
äktenskap 

Effekten av 
flera typer av 
stöd hos par 
där kvinnan 
har drabbats 
av bröstcancer 

Coyne E,  
Wollin J,  
Debra K 
 
2011 
 
Exploration of 

Studiens syfte var att 
undersöka familjens 
roll och styrka för 
den drabbade 
kvinnan med 
bröstcancer.  

De intervjuade 
kvinnorna med 
bröstcancer, 
analyserades av en 
tematisk metod. 

Kvinnor med 
diagnosen 
bröstcancer 
som är mellan 
18-50 år och 
utvalda 
familjemedlem

Kvinnor med 
deras anhöriga 
beskriver de 
känslor de 
upplever 
under tiden 
med 
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the family's role 
and strengths 
after a young 
woman is 
diagnosed with 
breast cancer: 
views of women 
and their 
families. 
 
European Journal 
of Oncology 
Nursing 
 
 

mar. sjukdomen. 
Det visar att 
familjen har 
vissa styrkor 
och 
betydelser. 

Corney, R, & 
Swinglehurst, A  
 
2014 
 
Young childless 
women with 
breast cancer in 
the UK: a 
qualitative study 
of their fertility-
related 
experiences, 
options, and the 
information given 
by health 
professionals  
 
 
Psycho-Oncology 
 

Syftet med studien 
var att noggrant 
studera fertilitets 
relaterade 
upplevelser hos unga 
kvinnor med 
bröstcancer samt 
vilken typ av 
information de fått 
om fertilitet.  

De intervjuade 
kvinnorna med 
bröstcancer, 
analyserades av en 
tematisk metod. 

19 kvinnor 
under 45 år 
som inte hade 
fått några barn.  

Resultatet 
visade en stor 
variation kring 
informationen 
som gavs till 
kvinnor i fertil 
ålder med 
bröstcancer. 
Kvinnor 
upplevde ett 
behov av 
återkommand
e information 
för att minska 
oro för 
kommande 
framtid. 

Drageset, S 
Lindström, T 
Giske, T & 
Underlid, K 
 
2011 
 
Being in 
suspense: 
women´s 
experiences 
awaiting breast 
cancer surgery,  

Beskriva kvinnors 
upplevels efter att 
fått en 
bröstcancerdiagnos 
och väntar på primär 
operation. 

Tjugoen kvinnor med 
nydiagnostiserad 
bröstcancer 
intervjuades 
individuellt dagen 
innan kirurgi vid ett 
norskt 
universitetssjukhus, 
mellan februari 2006 
och februari 2007. 
Intervjuer 
analyserades med 
hjälp av 

Kvinnor i den 
preoperativa 
fasen i åldrarna 
41-73 år 

Kvinnorna 
upplevde 
diagnosen 
som 
omvälvande 
och beskrev 
känslor av 
stress, kris, 
förlamning 
och kaos.   
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Journal of 
Advanced 
Nursing 
 
 
 

kvalitativ mening 
kondensationsmetod
en 

Joulaee, A., 
Joolaee, S., 
Kadivar, M. & 
Hajibabaee, F.  
 
2012 
 
Living with breast 
cancer: Iranian 
women's lived 
experiences  
 
 
International 
Nursing Review 
 

Att fånga iranska 
kvinnors upplevelse 
av att leva med 
bröstcancer. 
 

En fenomenologisk 
ansats med 
semistrukturerad 
intervjuer. 

13 kvinnor från 
Iran med 
bröstcancer 
mellan 34 och 
67 år. 

Resultatet 
syftar till att 
genom ökad 
kunskap om 
drabbade 
kvinnors 
erfarenheter 
som 
sjuksköterska 
förbättrar 
förmågan att 
lättare kunna 
hjälpa andra i 
liknande 
situation. 

Pinkert, C, 
Holtgräwe, M, & 
Remmers, H 
 
2013 
 
Needs of 
relatives of 
breast cancer 
patients – The 
perspectives of 
families and 
nurses 
 
European Journal 
Of Oncology 
Nursing 
 
 

Syftet med studien 
var att identifiera 
vilka behov som 
sjuksköterskan 
uppfattade hos de 
anhöriga.   
 

En tvärsnittsstudie 
med frågeformulär 
för anhöriga och 
sjuksköterskor. 

Totalt 242 
stycken 
anhöriga till 
bröstcancerpati
enter deltog 
samt 356 
stycken 
sjuksköterskor 
på certifierade 
bröstmottagnin
gar i Tyskland. 

Resultaten 
visar att 
behovet av 
stöd inte bara 
minskar den 
psykiska 
stressen för 
anhöriga utan 
förbättrar 
även 
livskvalitén 
och 
självförtroend
et hos de 
drabbade 
kvinnorna. 

Shaha, M. & 
Bauer-Wu, S. 
 
2009  
 
Early Adulthood 
Uprooted  

Syftet var att ta fram 
och beskriva unga 
kvinnors 
uppfattningar och 
tankar kring 
dödlighet och hur 
det påverkar dem i 

Sekundäranalys av 
skriftliga berättelser 
från 16 stycken unga 
kvinnor med 
bröstcancer. 

Diagnostiserad 
bröstcancer i 
ett tidigt stadie 
i åldrarna  20-
40 år. 

Resultatet 
behandlar 
unga kvinnors 
reflektion över 
överlevnad 
och 
sjukdomens 
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Transitoriness in 
Young Women 
With Breast 
Cancer  
 
Cancer Nursing 
 
 

vardagen. påverkan på 
livet. 
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