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Sammanfattning      
 Det psykosociala omvårdnadsbehovet kan vara stort hos 

kvinnor med bröstcancer. Syftet med studien var att belysa 
faktorer som påverkar omvårdnaden av kvinnliga bröst-
cancerpatienter ur ett psykosocialt perspektiv. I litteratur-
studien bearbetades tio vetenskapliga artiklar utifrån detta 
syfte. Resultatet belyste vikten av självhjälp och psykoso-
cialt stöd från närstående i form av coping-strategier samt 
kommunikation och bemötande. Det belyste även det pro-
fessionella stödets betydelse genom kommunikation och 
bemötande samt vikten av ett holistiskt och personcentrerat 
engagemang. Kontinuitet i kommunikationen med vården 
samt professionell och social kompetens var ytterligare 
faktorer som belystes liksom vikten av välfungerande 
vårdteam för en känsla av trygghet och psykosocialt stöd 
hos dessa kvinnor. För att sjuksköterskan ska kunna tillgo-
dose kvinnornas psykosociala omvårdnadsbehov krävs 
därför ett holistiskt förhållningssätt i omvårdnaden. 

 Implikation för framtida forskning gällande kvinnor med 
bröstcancers psykosociala omvårdnadsbehov bör innefatta 
familjecentrerad omvårdnad. 
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Abstract      
 Psychosocial care needs can be great in women with breast 

cancer. The purpose of this study was to elucidate factors 
affecting the care of female breast cancer patients from a 
psychosocial perspective. The literature study processed 
ten scientific articles based on this effect. The result high-
lighted the importance of self-help and psychosocial sup-
port from related parties such as coping strategies, com-
munication and response. It also highlighted the im-
portance of professional support through communication 
and response and the importance of a holistic and person-
centered commitment. Continuity in communication with 
health care and professional and interpersonal skills were 
additional factors that also were highlighted and the im-
portance of well-functioning healthcare teams for a sense 
of security and psycho-social support in these women. For 
the nurse to cater for women's psychosocial care needs it 
therefore requires a holistic approach to nursing care. 

 Implication for future research on women with breast 
cancer’s psychosocial care needs should include family - 
centered care. 
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Inledning 
 
Under år 2012 diagnostiserades cirka 8000 kvinnor med bröstcancer i Sverige (Bröst-
cancerföreningarnas Riksorganisation [BRO], 2013). Kvinnors upplevelser av att få ett 
bröstcancerbesked påverkas inte uteslutande av psykosociala faktorer utan även av de 
fysiska faktorer som är kopplade till diagnosen (O’Brien et al., 2013). Dessa berör bland 
annat behandlingar med biverkningar som illamående och smärta, som tillsammans med 
frågeställningar och information på något vis måste bearbetas av kvinnan (ibid). Enligt 
Vos, Garssen, Visser, Duivenvoorden & de Haes (2004) är det psykosociala omvård-
nadsbehovet viktigt hos dessa patienter. Sjuksköterskan måste i sin omvårdnad därför ta 
sig tid att svara på frågor och ge råd och stöd.  
 
För att kunna ge omvårdnad måste sjuksköterskan kommunicera med såväl patienter 
som kollegor (Baggens & Sandén, 2011). I en välfungerande kommunikation kan en 
ömsesidig respekt uppstå mellan patient och sjuksköterska. Ömsesidig respekt skapar 
förutsättningar för patienten att känna trygghet. Tryggheten kan i sin tur skapa förutsätt-
ningar för att tankar och känslor hos patienten kan komma till uttryck. För att person-
centrerade omvårdnadsåtgärder ska kunna ges krävs det att sjuksköterskan förstår hur 
patienten upplever sin situation och för att detta ska vara möjligt ligger det i sjukskö-
terskans ansvar att patientens berättelse ges tillräckligt med utrymme i dialogen (Ny-
ström, 2011). 

 

Bakgrund 
 
Bröstcancer 
 
Orsaken till bröstcancer är ännu inte klarlagd, men sjukdomen uppstår troligen av en 
komplex sammankoppling av olika riskfaktorer (Cancerfonden, 2013). De mest kända 
är övervikt, rökning och överkonsumtion av alkohol samt ärftlighet. Enligt National 
Cancer Institute (2013) har hittills två gener vid ärftlighet kartlagts. BRCA1 och 
BRCA2 är gener som finns dubbelt hos alla individer och som ärvs en av varje förälder. 
Deras funktion är att producera proteiner som hjälper till att reparera skadat DNA. Pro-
teinproduktionen kan sluta att fungera korrekt, då dessa specifika gener muteras eller 
ändras, vilket leder till att reparationen av DNA rubbas och att de nya DNA-cellerna 
som då utvecklas kan orsaka cancer. Idag står mutation i bägge generna för 25 % av 
ärftlig bröstcancer samt för 10 % av samtlig bröstcancer (ibid). Hormonella faktorer 
som innebär tidig menarche (första menstruation), sen graviditet oftast efter 30 års ålder, 
sen menopaus (upphörande av menstruation) samt användning av p-piller ökar även 
risken för utveckling av bröstcancer enligt Internetmedicin (2013). 
 
Det vanligaste symptomet, som får kvinnan själv att fatta misstankar om bröstcancer, är 
om hon känner en knöl i armhålan eller i bröstet vid palpation (Cancerfonden, 2013). 
Rodnad, hårdnad och svullnad är andra symtom som kan uppstå beroende på bröstcan-
cerform. Det kan även bildas en grop i bröstet som beror på att tumören växer på ett 
sådant sätt att den drar in huden och/eller bröstvårtan. Andra mindre vanliga symptom 
är smärta och ömhet samt vätska eller blod från bröstvårtan. Vid misstanke om bröst-
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cancer används oftast en form av trippeldiagnostik för att ställa diagnos. I denna ingår 
en klinisk undersökning som innebär att läkaren utför en noggrann palpation av brösten 
samt lymfkörtlarna i armhålan och på halsen. Därefter utförs bilddiagnostik med hjälp 
av mammografi med vilken det även är möjligt att anträffa små tumörer som kvinnan 
eventuellt ännu inte har känt. Med hjälp av mammografi kan läkaren även med stor sä-
kerhet skilja mellan benigna och maligna tumörer. Sist i trippeldiagnostiken utförs en 
cytologi som innebär att läkaren genom en finnålspunktion tar celler från den misstänkta 
tumören för att efter analys fastställa om det rör sig om en benign eller malign tumör 
(ibid). 
 
Vid samtliga regioner och landsting i Sverige erbjuds ett screeningsprogram med mammo-
grafi för kvinnor (Socialstyrelsen, 2013). Alla kvinnor mellan 40-74 års ålder blir erbjudna 
röntgenundersökning med mammografi via en kallelse var 18-24 månad för att eventuella 
cancerförändringar ska kunna upptäckas i ett så tidigt stadium som möjligt. Vid misstänkta 
förändringar återkallas kvinnan för kompletterande undersökningar. Trots information från 
Cancerfonden (2013), BRO (2013) och Vårdguiden (2013) om vikten av regelbunden själv-
undersökning av brösten, upptäcks ungefär hälften av samtliga fall av bröstcancer i Sve-
rige med hjälp av mammografi (Cancerfonden, 2013) och screeningprogrammet sänker 
dödligheten i bröstcancer med 16–25 procent (Socialstyrelsen, 2013).  
 
Vid bröstcancer är kirurgi utgångspunkt i den kurativa behandlingen (Socialstyrelsen, 
2013) och beroende på vilket stadium samt vilken utbredning sjukdomen har, kan ki-
rurgi även vara den enda behandlingsformen. I andra fall kan det bli aktuellt med en 
kombination av cytostatika, endokrin behandling samt strålbehandling, både inför samt 
efter utförd kirurgi. Vid förbehandling begränsas tumörens tillväxt och vid efterbehand-
ling, reduceras risken för att sjukdomen ska komma tillbaka. Behandling med den mo-
noklonala antikroppen Trastuzumab ges i vissa fall samtidigt som pågående cytostatika-
behandling, men vanligast är att denna antikropp ges efter att samtliga cytostatikakurer 
är avslutade och behandlingen med antikropparna pågår då oftast under ett år (Internet-
medicin, 2013). Avgörande för val av kompletterande behandling är tumörens storlek, 
typ av tumör, sjukdomens framskridning samt eventuell spridning. Enligt Socialstyrel-
sens riktlinjer (2013) är även sjukdomens biologiska egenskaper avgörande i dessa val. 
De nationella riktlinjer som rör bröstcancer består av rekommendationer. Dessa är rang-
ordnade och graderade och utgår från den nationella propositionens etiska plattform; 
Prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Denna modell innebär att en samlad be-
dömning ska utgöra basen vid ovan nämnda rangordning. Faktorer som ingår i bedöm-
ningen är åtgärdens effekt, åtgärdens kostnadseffektivitet samt tillståndets svårighets-
grad, vilken bland annat avgörs utifrån risken att drabbas av sänkt livskvalitet. Ett kirur-
giskt ingrepp kan innebära att hela eller delar av bröstet opereras bort, men beroende på hur 
långt sjukdomen framskridit är det ibland möjligt att genomföra ingreppet och samtidigt 
bevara bröstet. Behandling med bröstbevarande kirurgi innebär då en mer omfattande dia-
gnostik preoperativt samt mer strålbehandling postoperativt (ibid).  
 
Det är flera faktorer som avgör vilken form av operation som blir aktuell. Om tumören 
är större än 3cm är dock rekommendationen att hela bröstet opereras bort (Internetmedi-
cin, 2013). En sådan operation benämns mastektomi. En del kvinnor väljer denna oper-
ation även då en bröstbevarande operation kan anses vara ett säkert alternativ (Swedish 
Breast Cancer Group [SweBCG], 2013). Skälet till detta varierar, men ofta är det psy-
kiska aspekter som spelar roll i ett sådant beslut (ibid). 
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Sedan år 1998 används en teknik kallad sentinel node-teknik på 25 av Sveriges 65 sjuk-
hus (Region Skåne, 2011). Indikation för användande av denna teknik är att det finns en 
känd eller misstänkt brösttumör. Det innebär att tekniken används vid i stort sett samt-
liga förekommande bröstcancerutredningar oavsett val av efterföljande operation vid 
dessa 25 sjukhus. Sentinel node betyder på svenska; portvaktskörtel. De flesta lymfba-
norna från bröstet går till armhålan där det finns ett trettiotal lymfkörtlar (Wallskär, 
2000). Via dessa banor förs lymfan från bröstet och därmed kan även cancerceller för-
flyttas denna väg. Det är viktigt att fastställa om det finns spridning i dessa lymfkörtlar 
eftersom det är den enskilt främsta faktor i riskbedömningen för bland annat återfall. 
Portvaktskörteln, eller portvaktskörtlarna (ibland är de fler än en) är den/de av lymfkört-
larna i armhålan som först blir drabbad/drabbade. Om metastaser inte påträffas där åter-
finns det sannolikt inte cancerceller i övriga lymfkörtlar. Vid lokalisering av port-
vaktskörtlarna injiceras en radioaktiv isotop i bröstet. Detta sker oftast dagen före oper-
ation. Isotopen förs med lymfan till portvaktskörtlarna och med en gammakamera kan 
därefter körtlarna ses som lysande punkter och deras antal och lokalisation kan faststäl-
las. Vid operationsstart injiceras ett blått färgämne som även det samlas upp av port-
vaktskörtlarna. Med hjälp av ett instrument, som registrerar radioaktivitet, lokaliseras 
körteln/körtlarna varpå ett litet snitt görs och den tydligt blåfärgade körteln/körtlarna 
kan opereras bort. Under den tid som resterande operation genomförs, med själva av-
lägsnandet av tumören, analyseras portvaktskörtlarna av patolog. Om portvaktskörtlarna 
är friska opereras inga ytterligare körtlar bort, men om de däremot innehåller cancercel-
ler görs en så kallad axillarutrymning. Detta innebär att samtliga lymfkörtlar i armhålan 
avlägsnas. Denna teknik innebär att fler kvinnor med bröstcancer i onödan kan slippa 
framtida besvär med lymfödem i armen, vilket tidigare nästan alltid var fallet, då full-
ständig axillarutrymning utfördes mer rutinmässigt (ibid). 
 

 
Omvårdnad vid bröstcancer 
 
I Nationalencyklopedin (2013) beskrivs begreppet omvårdnad som ett huvudämne inom 
sjuksköterskeutbildningen. Omvårdnad innefattar de åtgärder som bland annat sjukskö-
terskan använder för att i samspel med en individ, frisk eller sjuk, kunna bevara eller 
åstadkomma optimal hälsa och livskvalitet. Begreppet omvårdnad delas in i två under-
grupper; den allmänna och den specifika omvårdnaden. Den allmänna omvårdnaden 
kan utföras av alla individer oavsett kunskap eller specialitet och är inte direkt kopplad 
till sjukdom. Den specifika omvårdnaden kan endast utföras av individer som har spe-
cialistkunskaper, då den utförs vid specifika sjukdomstillstånd som till exempel cancer-
sjukdom (ibid). 
 
Vid en bröstcancerdiagnos ska omvårdnaden fokuseras på både psykiska och fysiska 
faktorer (Almås, Stubberud & Grønseth, 2011). För många kvinnor representerar en 
bröstcancerdiagnos ett psykiskt trauma som dels grundar sig i en osäkerhet kring sjuk-
domens utfall och dels i förändringar relaterade till kvinnans psykosociala orientering. 
Behandling och biverkningar preoperativt samt postoperativt ska föregås av information 
samt åtgärdas enligt gällande riktlinjer utfärdade av SweBCG (2013). Information och 
åtgärder samt uppföljning relateras bland annat till förändrad hudkänsel, lymfödem, 
kronisk trötthet samt ångest och depression (ibid). Enligt Svensk Sjuksköterskeförening 
[SSF] (2008) utgår omvårdnad från en humanistisk grundsyn där människan ska ses 
som en skapande och aktiv individ som lever sitt liv i ett sammanhang (ibid).  
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Personcentrerad omvårdnad 
 
Svensk Sjuksköterskeförening [SSF] (2010) beskriver personcentrerad omvårdnad som 
en omvårdnad där en strävan efter att synliggöra hela personen tillämpas. Den person-
centrerade omvårdnaden prioriterar tillgodoseende av sociala och psykologiska behov 
samt andliga och existentiella behov i samma utsträckning som en persons fysiska be-
hov. Detta innebär att sjuksköterskan i omvårdnaden måste respektera och bekräfta den 
enskilda personens tolkning och upplevelse av vad sjukdom, ohälsa samt hälsa innebär 
för just henne och för att främja hälsa hos den enskilda individen ska sjuksköterskan 
arbeta utifrån denna individuellt upplevda tolkning. Det professionella perspektivet får 
aldrig ges högre giltighet än personens unika perspektiv (ibid). 
 
Vad som krävs av sjuksköterskan för att en personcentrerad omvårdnad ska kunna till-
lämpas är att hon lär känna personen och hennes unika behov, intressen, vanor och prio-
riteringar (Edvardsson, Winblad & Sandman, 2008). Sammantaget kan dessa faktorer ge 
sjuksköterskan god kunskap om den unika personen. Det krävs även att sjuksköterskan 
skapar förutsättningar för personen att behålla sina vanor och intressen samt att han 
eller hon skapar förutsättningar för prioriteringar och beslutsfattande för densamma re-
laterat till hennes hälsa. Sjuksköterskan måste också vara stödjande på så sätt att den 
person som drabbats av ohälsa och sjukdom inte förlorar sin identitet och enbart blir en 
patient. Vidare krävs både organisatoriska och personliga prioriteringar för att en 
personcentrerad omvårdnad ska vara möjlig (ibid). Det är omvårdnadens värdegrund, 
med sitt holistiska hälsobegrepp, som skapar förutsättningar för den personcentrerade 
omvårdnaden, där helheten kan bli något mer än summan av delarna (SSF, 2010).  
 
Sjuksköterskan bör uppmuntra patienten att vara aktiv vid upprättande av sin omvård-
nadsplan (Genishen, Beyer, Muth, Gerlach, von Korff & Ormel, 2006). Detta innebär 
att parterna gemensamt sätter upp mål och utvecklar strategier för att minska kvinnans 
känsla av stress, så kallade coping-strategier. Egenvårdsstrategier som dessa kan leda 
till att patienten finner en ökad känsla av att ha kontroll över sin egen situation (ibid).  
 Weiner et al. (2013) talar om patientcentrerat beslutsfattande; patient-centered decision 
making (PCDM), vilken beskrivs som en process där kliniskt relevanta och patientspe-
cifika omständigheter och intressen identifieras. Utifrån kontexten av dessa kan sedan 
en individanpassad omvårdnadsplan utformas (ibid).      
 
 
Psykosocialt omvårdnadsstöd 
 
Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2013) är psykosocialt stöd 
ett mångdimensionellt begrepp. Det inkluderar allt ifrån materiell hjälp och service till 
information och emotionellt stöd. Begreppet innefattar även social identitet och social 
tillhörighet. De metoder som ingår i ett psykosocialt stöd kännetecknas av att de indivi-
der som är i behov av ett sådant stöd ska ses som personer i ett socialt sammanhang. För 
att nå ett visst mål samarbetar olika professioner inom vården systematiskt utifrån en 
eller flera teorier. I dessa team har sjuksköterskan en samordnande funktion mellan de 
olika yrkeskategorierna som kan bestå av läkare, kurator, sjukhuspräst, arbetsterapeut 
med flera. Exempel på metoder som kan förekomma inom begreppet psykosocialt stöd 
är kognitiv beteendeterapi (KBT), sjukgymnastik samt komplementär medicin som av-
slappning, yoga, konstterapi och akupunktur (ibid).  
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Williams, Barclay och Schmeid (2004) delar ovanstående definition av vad psykosocialt 
omvårdnadsstöd innebär. De menar även att psykosocialt stöd är något som kan ges 
under en begränsad tid eller under en längre period beroende av behov. Sociala relation-
er är nödvändiga för att ett psykosocialt stöd ska vara möjligt och för att önskat resultat 
ska kunna uppnås är det viktigt att det ges från rätt instans samt att hänsyn tas till indi-
viden som ska ta emot stödet (ibid).  
 
Sjuksköterskan ska alltid vara stödjande och till hjälp för andra då professionell om-
vårdnadsorienterad kommunikation är yrkesmässigt välgrundad (Eide & Eide, 2009). 
Oavsett sjuksköterskans arbetsområde och patientgrupp är syftet med omvårdnadsorien-
terad kommunikation att eftersträva ICN:s etiska kod för professionen; ”att främja hälsa, 
att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande” (International Council 
of Nurses [ICN], 2012). Genishen et al. (2006) belyser vikten av kontinuitet i kommu-
nikationen mellan patienten och vårdaren då detta ökar möjligheterna för patienten att 
uppnå förståelse för sin behandling samt kan göra henne mer välmotiverad. Detta kan i 
sin tur minska risken för utvecklande av depression och ångestsymptom (ibid). 
 
 
Omvårdnadsteoretisk ram 
 
Med Joyce Travelbees omvårdnadsteori som referensram tydliggörs varför kommuni-
kation mellan sjuksköterska och patient är en förutsättning för att uppnå målet för om-
vårdnaden (Kirkevold, 2000). Travelbee menar att kommunikationen måste pågå under 
hela omvårdnadsprocessen och dess syfte är att sjuksköterskan ska lära känna patienten 
för att kunna tillgodose hennes specifika behov. Den enskilda människan ska enligt 
Travelbee alltid behandlas som en unik och oersättlig individ. Travelbee talar om be-
greppet mellanmänsklig relation. Det är sjuksköterskans ansvar att relationen påbörjas 
och upprätthålls men det är samtidigt viktigt att ha i åtanke att det krävs två personer för 
att den ska vara möjlig. Det som fordras för att etablera den mellanmänskliga relationen 
är; det första mötet då patienten och sjuksköterskan lär känna varandra, framväxt av 
identiteter, då sjuksköterskan uppnår förståelse för patientens upplevelse av sin situat-
ion, empati som leder till förmåga att förutse den andras handlingar, sympati som enligt 
Travelbee är en form av omsorg som uppstår i omvårdnaden av en patient samt kommu-
nikation. Under denna process är det viktigt att sjuksköterskan genom utbyte av tankar 
och upplevelser vägleder patienten att hitta en mening med det nya som händer i hennes 
liv (ibid). 
 
 
Problemformulering 
 
Det psykosociala omvårdnadsbehovet kan vara stort hos kvinnor med bröstcancer. För 
att sjuksköterskan ska kunna stödja kvinnan måste han eller hon påbörja samt upprätt-
hålla den mellanmänskliga relation som är en förutsättning för en personcentrerad om-
vårdnad.  
I utformandet av ett individanpassat stöd bör aspekter från såväl samhällsnivå, grupp-
nivå samt individnivå tas i beaktande då alla dessa ingår i och påverkar det som inom 
fenomenologin benämns som patientens livsvärld. Detta innebär en tillämpning av ett 
holistiskt förhållningssätt, genom vilken faktorer kan identifieras och förutsättningar 
kan skapas, för en optimalt personcentrerad omvårdnad. 
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Syfte 

Syftet var att belysa faktorer som påverkar omvårdnaden av kvinnliga patienter med 
bröstcancer ur ett psykosocialt perspektiv. 

 

Metod 
Studien genomfördes som en litteraturöversikt enlig Friberg (2012) med syfte att få en 
djupare överblick över ämnesområdet genom att granska vetenskapliga artiklar inom det 
valda problemområdet. 

 

Datainsamling  
 
För att skapa en bild av vad som fanns skrivet inom valt ämne gjordes en inledande pi-
lotsökning i fritext i Cinahl, SveMed+, PubMed samt PsycINFO. Utifrån den inledande 
sökningen kunde avgränsningar göras. Dessa avgränsningar innebar att fokus lades på 
psykosocial omvårdnad som helhet relaterat till bröstcancer samt att artiklarna skulle 
gälla kvinnors psykosociala behov och resurser sedan de fått en bröstcancerdiagnos. 
Därefter kunde en problemformulering samt ett tydligt syfte skapas. Baserat på valt 
syfte samt resultat från pilotsökningen valdes följande sökord ut till den systematiska 
sökningen: Socialt stöd, Bröstcancer, Bröstcancerdiagnos, Omvårdnad, Emotionellt 
stöd, Stödjande kommunikation, Psykosocialt stöd, Bröstcancerpatienter samt Stöd från 
omvårdnadspersonal. För att matcha respektive databas söksystem omvandlades sökor-
den där det var möjligt till Subject heading (Cinahl), MeSH-term (SveMed+) respektive 
Thesaurus (PsycINFO). I de fall där sökorden inte kunde omvandlas till termer enligt 
databasernas söksystem, enligt ovan, utfördes sökningen i fritext, se Tabell 1, 
Sökordsöversikt. Inklusionskriterier för samtliga artiklar var att de skulle vara publice-
rade mellan år 2000 och 2013 och att de skulle basera sig på kvinnor med en bröstcan-
cerdiagnos. De skulle även vara peer reviewed samt research-artiklar och vara skrivna 
på engelska. Manuella inklusionskriterier var att artiklarna skulle ha en psykosocial in-
riktning. Tillvägagångssättet vid denna manuella inkludering gjordes i två steg. I det 
första steget lästes de abstracts som ansågs svara mot syftet samt de nyckelord som valts 
ut av författarna och i det andra steget lästes artiklarnas resultat samt slutsatser för att 
finna faktorer i dessa som visade på psykosociala faktorer.  
 
Sökorden kombinerades på olika sätt, vilket framgår av Tabell 2, Sökhistorik (Bilaga 
A), i vilken det även framgår vilka begränsningar som gjorts vid respektive sökning.   
Samtliga titlar på de artiklar som framkom vid den systematiska sökningen lästes. Sedan 
lästes de abstracts till de artiklar vars titlar ansågs svara mot syftet. Totalt lästes 89 
abstracts. Av dessa valdes 26 artiklar ut till urval 1, Tabell 2 (Bilaga A). Samtliga artik-
lar i urval 1 lästes och granskades mot syftet. Detta resulterade i att 10 artiklar behölls 
från det första urvalet och gick vidare till urval 2, då de ansågs svara mot valt syfte.  
Dessa artiklar graderades därefter genom tillämpning av Willman, Stoltz & Bahtsevanis 
(2011) protokoll för kvalitetsbedömning av kvalitativa respektive kvantitativa studier. 
Sammanfattande bedömning av kvalitet anges enligt dessa protokoll med hög, medel 
eller låg kvalitet. För att graderingen hög vetenskaplig kvalitet skulle uppnås ställdes 
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kravet att minst 90 % av frågorna i bedömningsmallarna skulle besvaras med ja. Stor 
vikt lades vid om det fanns en tydlighet i tillämpning av vald metod, tydlig redovisning 
av eventuellt bortfall relaterat till ursprungligt antal deltagare samt att det skulle finnas 
informerat samtycke från deltagarna och ett etiskt godkännande från högre instans. Efter 
granskning samt gradering av de tio artiklarna behölls samtliga artiklar i urval 2, Tabell 
2 (Bilaga A), med graderingen hög kvalitet. Detta innebär att tio vetenskapliga artiklar 
av hög vetenskaplig kvalitet slutligen valdes ut att ingå i resultatet.  
 
 
Tabell 1. Sökordsöversikt           

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samtliga artiklar som valdes ut att ingå i urval 2 hade resultat som baserade sig på data 
från primärkällor. De redovisade även att etiska överväganden gjorts samt hade fått 
etiskt godkännande från högre instans i respektive ursprungsland. Flertalet av artiklarna 
implikerade samt betonade vikten av att sjuksköterskor har en skyldighet att vara obser-
vanta på nya möjligheter som utvecklas inom professionen samt att de fortlöpande bör 

 
Sökord 

 
SveMed+  
MeSH-term 

 
Cinahl  
Subject head-
ing list 

 
PsycINFO 
Thesaurus 

Socialt stöd  Social support 
fritext  

Social support  
MH 

Cancer social 
support 
Thesaurus  

Bröstcancer Breast neoplasms 
MeSH 

Breast neo-
plasms 
MH 

Breast ca 
Thesaurus  

Bröstcancerdiag-
nos 

 Breast cancer 
diagnosis 
MH 

 

Omvårdnad  Nursing care 
MH 

 

Emotionellt stöd  Emotional sup-
port  
fritext 

 

Stödjande kom-
munikation 

 Supportive 
communica-
tions 
MH 

 

Psykosocialt stöd  Support psycho-
social 
MH 

 

Bröstcancerpa-
tienter  

 Breast cancer 
patients  
fritext 

 

Stöd från 
omvårdnadsper-
sonal 

 Caregiver sup-
port  
MH 
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implementera ny kunskap och nya färdigheter i mötet med sina patienter, vilket även 
finner stöd i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2012). 
 
 
Databearbetning 
 
Efter genomläsning av de tio resultatartiklarna sammanställdes dessa i Tabell 3, Arti-
kelöversikt/forskning med kvalitativ metod (Bilaga B1-B5), Tabell 4, Artikelöver-
sikt/forskning med kvantitativ metod (Bilaga C1-C3) samt Tabell 5, Artikelöver-
sikt/forskning med kombinerad kvantitativ och kvalitativ metod (Bilaga D). Detta skap-
ade en överskådlig bild av artiklarnas syfte, metod, och slutsats (Friberg, 2012). Huvud-
ämnet i samtliga artiklar var psykosocial omvårdnad och psykosocialt stöd. Vid deduk-
tiv bearbetning av materialet framträdde två förgreningar: Allmän psykosocial omvård-
nad och Specifik psykosocial omvårdnad. Genom tillämpning av induktiv metod vid den 
fortsatta bearbetningen framträdde därefter två övergripande resultatkategorier: Själv-
hjälp och psykosocialt stöd från närstående och Professionellt psykosocialt stöd från 
sjuksköterskan. Samtliga artiklar lästes därefter ännu en gång induktivt med syfte att 
finna gemensamma kategorier i deras innehåll. Figur 1 nedan illustrerar den bearbet-
ningsprocess som tillsammans med artiklarnas innehåll slutligen ledde fram till följande 
underrubriker: Coping-strategier och Kommunikation och bemötande relaterat till själv-
hjälp och psykosocialt stöd från närstående samt Kommunikation och bemötande och 
Holistiskt och personcentrerat engagemang relaterat till professionellt psykosocialt stöd 
från sjuksköterskan. 
 
 

 
 
 
Figur 1. Bearbetningsprocess av data. 
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Resultat 
 
Självhjälp och psykosocialt stöd från närstående 
 
Coping-strategier 
 
Kvinnorna uppgav att användande av coping-strategier som avslappning och distraktion 
då de ställdes inför nya problem, var starka orsaker till att de klarade av att omvärdera 
sin situation och hantera sjukdomen samt behandlingen (Kenne Sarenmalm, Browall, 
Persson, Fall-Dickson & Gaston-Johansson, 2011).  
Genom att utbyta erfarenheter med andra kvinnor med bröstcancer kunde kvinnorna i 
studien ta till sig och implementera nya coping-strategier i sin egen livssituation (Chou, 
Stewart, Wild & Bloom, 2010).  
 
Behovet av nya coping-strategier, eller modifiering av existerande sådana, förändrades 
under sjukdomens varaktighet och behandlingens gång (Costa-Requena, Rodríguez & 
Fernandez-Ortega, 2012). Dessutom fanns individuella skillnader hos kvinnorna vilket 
innebar att behovet av modifiering och/eller tillämpning av nya coping-strategier infann 
sig vid olika tidpunkter under denna tidsrymd. Fungerande coping-strategier gav kvin-
norna en känsla av att ha kontroll över situationen och kunde hjälpa dem att hantera den 
psykiska påfrestning de, relaterat till diagnos och behandling, utsattes för (ibid). 
 
De kvinnor vars sociala stöd från närstående ökade efter att de fått sin diagnos visade 
sig ha större chanser att överleva sin sjukdom (Salonen, Tarkka, Kellokumpu-Lehtinen, 
Koivisto, Aalto & Kaunonen, 2012). Förklaringen var att det sågs ett samband mellan 
ökad mängd socialt stöd och förbättrade coping-strategier vilket i sin tur berodde på att 
dessa kvinnor hade större och fler möjligheter till utbyte av information och emotionellt 
stöd från andra kvinnor med bröstcancer än kvinnor med mer begränsat sociala nätverk. 
En stark känsla av sammanhang hörde väl samman med i vilken utsträckning kvinnorna 
använde sig av coping-strategier och kvinnor med en stark känsla av sammanhang upp-
levde lägre grad av stress och uppgav färre anledningar till vad som orsakade stress än 
kvinnor med svagare känsla av sammanhang (Kenne Sarenmalm et al., 2011). 
 
Ett starkt samband kunde ses mellan kvinnornas självkänsla och deras känsla av hopp 
(Ebright & Lyon, 2002). Behovet av socialt stöd för att upprätthålla en känsla av hopp 
sågs ofta öka parallellt med tiden efter genomförd operation. Kvinnornas tankar kring 
sin bröstcancerdiagnos reflekterade en känsla av att möta utmaningar som stod i vägen 
för att finna en känsla av hopp. Avgörande för hur väl de kunde ta sig an dessa utma-
ningar berodde till stor del på vilka redskap de hade att tillgå. Ett värdefullt redskap, var 
kunskap om hur de känslor som kunde uppstå under behandlingens gång, skulle hante-
ras. Att inte låta rädslan ta överhand, genom att behålla kontroll över situationen i så 
stor utsträckning som möjligt, tycktes stärka kvinnornas självkänsla och därmed känsla 
av hopp. En reducerad rädsla för sjukdomen möjliggjorde en hoppfullhet i situationen 
och förbättrade deras livskvalitet (ibid). 
 
Det fanns ett tydligt samband mellan en svag känsla av sammanhang hos kvinnorna 
med bröstcancer och låg hälsostatus samt upplevelse av sämre livskvalitet, medan en 
stark känsla av sammanhang, i samtliga fall innebar högre hälsostatus samt upplevelse 
av god livskvalitet (Kenne Sarenmalm et al., 2011).  
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Kommunikation och bemötande  
 
Familjemedlemmar och vänner bidrog med optimism, uppmuntran, sympati och öppen 
kommunikation vilket ledde till att kvinnorna upplevde det mest effektiva emotionella 
stödet från dessa i samband med sin sjukdom (Chantler, Podbilewicz-Shuller & Morti-
mer, 2005). Detta trots att de fann svårigheter i att be om stöd och hjälp när det gällde 
just närstående. Många kvinnor fick även uppleva hur deras vänner och bekanta drog sig 
undan, ofta på grund av osäkerhet inför hur de skulle agera, vilket reducerade storleken 
på det sociala nätverk de hade initialt (Remmers, Holtgräwe & Pinkert, 2009). Kvin-
norna som fått en bröstcancerdiagnos upplevde att det var kvinnorna bland de närstå-
ende som bidrog mest med psykosocialt stöd även om de som levde tillsammans med en 
man helst av allt önskade detta från honom (Chantler et al., 2005). I motsats till denna 
önskan upplevde flertalet av kvinnorna att deras män var tysta och obekväma i den upp-
komna situationen. Detta yttrade sig antingen i ett överbeskyddande beteende från män-
nens sida eller i att de framstod som okänsliga i sitt sätt att tala och agera (ibid).  
 
Det fanns en oro hos nydiagnostiserade kvinnor relaterad till deras familjemedlemmars 
utsatthet (Remmers et al., 2009). Denna oro berörde faktorer som rädsla för att överbe-
lasta sina närstående med allt för detaljerad information kring den potentiellt dödliga 
sjukdom kvinnorna drabbats av. Kvinnorna uppgav även en rädsla för att utgöra en 
börda för sin familj på grund av den behandling de var tvungna att genomgå för att 
överleva sin sjukdom. En annan faktor som bidrog till deras oro och som ofta upplevdes 
som en paradox, var då de närstående öppet uttryckte sin oro för sjukdomen vilket för-
satte den bröstcancerdiagnostiserade kvinnan i en situation där hon blev den som fick 
agera stödjande (ibid).  
 
Många av kvinnorna fann stöd i att ta del av vad andra kvinnor med erfarenhet av att 
leva med bröstcancer hade att berätta (Chantler et al., 2005). Att gå med i en social nät-
verksgrupp, där utbyte av erfarenheter och känslor kan ventileras och information kan 
utbytas med andra kvinnor med bröstcancer, upplevdes som ett stöd för många (Chou et 
al., 2010). Detta sågs som ett komplement till det sociala stöd som kunde erhållas från 
familj och vänner, då dessa inte delade kvinnornas erfarenhet och därmed kanske inte 
lika väl kunde sätta sig in i deras egentliga situation och därför inte heller fullt ut förstå 
deras känslor. En del kvinnor såg dock inte kommunikation med andra bröstcancerpati-
enter som en del av sitt sociala stöd utan framhöll enbart vänner och familjemedlemmar 
i detta sammanhang trots att flertalet av dem upplevde svårigheter i kommunikationen 
med nära och kära (Salonen et al., 2012). Det fanns även en viss skepticism hos en del 
kvinnor gentemot sociala stödgrupper då de upplevde dessa som dåligt organiserade och 
förvirrande (Chantler et al., 2005). Däremot uttryckte de ett behov av specifika stöd-
grupper för närstående som makar, sambos och barn i synnerhet för tonåringar. Yngre 
kvinnors upplevelser av sociala nätverksgrupper var överlag att de inte passade in med 
de andra i gruppen på grund av sin ålder och livssituation (Gould et al., 2005).  
 
Genom sjukdomsförloppet samt behandlingen av bröstcancer varierade ångestnivån hos 
kvinnorna vilket i sin tur påverkade deras livskvalitet i olika stor utsträckning (Costa-
Requena et al., 2012). I synnerhet var det, det psykosociala välbefinnandet som varie-
rade i samband med graden av upplevd ångest (ibid).  
 
Yngre kvinnor som drabbats av bröstcancer upplevde i stor utsträckning försämrad livs-
kvalitet relaterat till sexualitet och samliv (Gould, Grassau, Manthorne, Gray & Fitch, 
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2005). Ensamstående kvinnor i denna grupp oroade sig för hur det skulle bli om, eller 
när, de träffade någon de önskade inleda ett förhållande med. Den aspekt som mest på-
verkade denna ängslan var den infertilitet många unga kvinnor drabbas av på grund av 
hormonbehandling i samband med sin bröstcancerdiagnos. Bara det faktum att befinna 
sig mitt i livet då vanligtvis mycket annat äger rum, som familjebildning, karriär och 
liknande och samtidigt drabbas av en livshotande sjukdom, påverkade dessa kvinnors 
livskvalitet negativt (Chou et al., 2010 & Gould et al., 2005). Unga kvinnor som levde i 
ett parförhållande kände att deras sjukdom många gånger blev en börda i relationen. 
Kvinnorna upplevde att de förlorade närheten till sin partner medan de var tvungna att 
lägga kraft och fokus på att ta sig igenom och klara av sin bröstcancer. Detta ledde till 
sämre livskvalitet (ibid). 
 
I de fall det fanns små barn, eller andra personer i kvinnornas närhet, som var i behov av 
deras omsorg fanns även en oro för hur de skulle klara av att upprätthålla denna under 
sin egen behandling (Remmers et al., 2009). En del av kvinnorna erkände att de kände 
en starkare oro för sina familjemedlemmar än för sin egen del, vilket i förlängningen 
påverkade deras livskvalitet negativt (ibid).  
 
 
Professionellt psykosocialt stöd från sjuksköterskan 
 
Kommunikation och bemötande 
 
Under intervjuerna talade kvinnorna inte om sjuksköterskans professionella skicklighet, 
gällande handhavande av medicinteknisk utrustning och utförande av basala omvård-
nadsåtgärder (Remmers et al., 2009). Det som däremot framhölls, relaterat till profess-
ionell kompetens, var en önskan om trovärdighet. Från kvinnornas perspektiv upplevdes 
trovärdighet framförallt genom den ständiga närvaron av framförallt sjuksköterskan 
men även genom på vilket sätt de olika professioner som ingick i vårdteamet samarbe-
tade. Ett välfungerande vårdteam minskade risken för att kvinnorna skulle tvingas be-
svara samma frågor vid upprepade tillfällen liksom risken för att den information de 
erhöll från de olika professionerna skiljde sig åt. När samarbetet fungerade mellan de 
olika professionerna upplevdes därmed den bästa omvårdnaden (ibid).  
 
De flesta av kvinnorna upplevde bristande kommunikation som en barriär mellan dem 
och en optimal vård (Chantler et al., 2005). Ofta bestod dessa brister av ett dåligt bemö-
tande där kvinnorna blev behandlade som subjekt. Bristande social kompetens från 
vårdpersonalens sida resulterade i ilska och förbittring hos kvinnorna. En upplevelse av 
att erhålla den bästa tänkbara omvårdnaden infann sig då kontinuitet och en känsla av 
att befinna sig i trygga händer genomsyrade kontakten med sjukvården (Lilliehorn, 
Hamberg, Kero & Salander, 2009). En skicklig sjuksköterska som agerade med säkerhet 
och trygghet i sig själv ingav en känsla av trovärdighet medan osäkerhet och bristande 
kompetens resulterade i lågt förtroende för omvårdnaden som helhet.  
En etablerad sjuksköterskekontakt var ett av de främsta önskemålen hos de bröstcancer-
diagnostiserade kvinnorna (Lilliehorn et al., 2009, Remmers et al., 2009 & Jiwa et al., 
2010). Kontinuitet i kontakten och kommunikationen med sjukvården sågs också som 
en trygghet samt att denna till största delen bestod av kontakt med en och samma person 
och att denna person var en sjuksköterska. Önskemål om sjuksköterskor som kontakt-
personer förklarades med att det var de som upplevdes bäst kunna ge svar på de frågor 
som uppstod i samband med behandlingen (Remmers et al., 2009). Främst gällde det 
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frågor av fysisk karaktär, som lymfödem i armen, smärta, personlig hygien, utprovning 
av BH och proteser och liknande. Kvinnorna såg inte sjuksköterskan som en konkret 
resurs, relaterat till psykosocialt stöd, men flertalet av dem upplevde ändå att de fann 
just detta hos sjuksköterskan. Detta antogs bero på det faktum att omvårdnaden, genom 
god kommunikation och tillgodoseende av kvinnornas fysiska behov, bidrog till den 
relation som är avgörande för att även ett fungerande psykosocialt stöd ska kunna ges. 
Vikten av att ha en god kontinuerlig kommunikation med sjukvården belystes bland 
annat i en studie där kvinnorna i samband med avslutad behandling upplevde en ökad 
oro för recidiv av sin bröstcancer relaterat till den mindre frekventa kontakten (Chantler 
et al., 2005). Många kvinnor önskade just sjuksköterskans hjälp för att hitta och ta kon-
takt med olika former av psykosocialt stöd efter avslutad behandling (Remmers et al., 
2009).  
 
Kvinnorna upplevde atmosfären på sjukhuset som viktig för sitt välbefinnande (Rem-
mers et al., 2009). Atmosfär berörde faktorer från byggnadens utseende och salarnas 
utformande till vilken anda de upplevde råda på avdelningen bland personalen. Om 
kommunikationen inom och mellan de olika professionerna skedde i god ton hade detta 
en positiv inverkan på helhetsupplevelsen av omvårdnaden. Stämningen bland dem som 
vårdade avgjorde i stor utsträckning hur välkomna kvinnorna kände sig under sin sjuk-
husvistelse. De kvinnor som blev bemötta med respekt i en positiv anda uppgav att de 
kände sig mindre hjälplösa och utsatta medan de kvinnor som hade erfarenhet av det 
motsatta i mycket större utsträckning kände sig utestängda och övergivna av vården 
(Lilliehorn et al., 2009). Samma förhållande gällde för om det fanns tid och utrymme att 
ställa frågor och om vårdpersonalen hade tid att finnas där för kvinnorna eller om det 
tvärtom rådde stress och tidsbrist (ibid).  
 
    
Holistiskt och personcentrerat engagemang 
 
Oavsett hur länge de levt med sin bröstcancerdiagnos eller hur länge de erhållit behand-
ling samt vilken form av behandling de genomgick, upplevde kvinnorna bäst emotion-
ellt stöd då de blev sedda som individer av vården (Chantler et al., 2005). Ett personcen-
trerat förhållningssätt från den som vårdade ingav trygghet och förhindrade en subjekti-
fiering av kvinnorna vilken kunde yttra sig i en upplevelse av att enbart bli behandlad 
som ”ett bröst” eller ”ett nummer” (ibid). 
 
Att få en bröstcancerdiagnos och att tvingas ta sig igenom den behandling det innebär 
ledde till att många kvinnor uppgav att de hade en känsla av pånyttfödelse under tiden 
efteråt (Jiwa et al., 2010)). De hade fått en ny syn på livet ur ett flertal aspekter och den 
generella upplevelsen var att varje dag var en dag värd att ta tillvara. Vid uppföljnings-
samtalen med sjuksköterskan framhöll kvinnorna denna känsla av pånyttfödelse samt 
svårigheterna detta nya perspektiv på livet ofta innebar för dem i deras relation till när-
stående. Att genomgå en kris och befinna sig i en nyorienteringsfas blev i många fall 
kvinnorna övermäktigt. Sjuksköterskan spelade då en viktig roll i denna övergång ge-
nom att stödja och vägleda på en individuellt anpassad nivå. För att möjliggöra detta 
stöd framhölls vikten av en väletablerad kontakt mellan kvinnan och sjuksköterskan. En 
sådan kontakt innebar att sjuksköterskan utifrån kontexten av kvinnans liv, med hennes 
personlighet och sociala bakgrund i fokus, utarbetade ett individuellt anpassat stöd. På 
så sätt kunde sjuksköterskan agera följeslagare med kvinnan mot nyorientering (ibid).   
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Individuellt anpassad information till kvinnor med bröstcancer hade stor betydelse för 
deras känsla av välbefinnande (Lilliehorn et al., 2009). Att avväga när och hur informat-
ion skulle ges ansågs vara viktigt för att en personcentrerad omvårdnad skulle kunna 
sägas vara säkerställd. Individuellt anpassad samt kontinuerligt uppdaterad information 
upplevdes som lugnande och förtroendeingivande och en förutsättning för att möjlig-
göra detta var att det fanns en god relation mellan sjuksköterskan och kvinnan. Genom 
att se till henne som en unik individ kunde även mängden information vid ett tillfälle 
anpassas till vad hon orkade med. Välavvägd information samt information vid rätt tid-
punkt gjorde även att kvinnorna kände sig respekterade och delaktiga i sin behandling.  
Kvinnorna uttryckte en önskan om att bli behandlade som individer och att bli tilltalade 
och sedda som en del av ett sammanhang utanför sin sjukdom (Remmers et al., 2009). 
Vad som ansågs krävas av sjuksköterskan för att uppfylla denna önskan var att han eller 
hon bland annat genom sin intuition kände av vilken form av stöd kvinnan var i behov 
av vid ett specifikt tillfälle. Detta kunde betyda att sjuksköterskan inte i onödan skulle 
störa kvinnan med frågor eller erbjudanden samt att han eller hon med utgångspunkt i 
helhetssynen av kvinnan fann och fattade rätt beslut i specifika situationer. När sjukskö-
terskan visade äkta sympati och förståelse för vem kvinnan var i omvårdnaden ingav det 
en känsla av äkthet som stärkte relationen dem emellan. Genom att lära känna kvinnan 
kunde sjuksköterskan även genom humor och en positiv attityd samtala med henne om 
vardagliga saker. Samtidigt som detta skapade en viss distraktion från sjukdomen ingav 
det hopp och fokuserade kvinnans tankar på att allt inte påverkades av det faktum att 
hon drabbats av bröstcancer och att hennes liv skulle fortsätta trots allt (ibid).    
 
 
Metoddiskussion 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa faktorer som påverkar omvårdnaden av 
kvinnliga bröstcancerpatienter ur ett psykosocialt perspektiv. 
Inledande pilotsökningar gjordes i fritext i Cinahl, SveMed+, PubMed samt PsycINFO. 
Valet föll på dessa databaser på grund av deras inriktning mot omvårdnad respektive 
psykologi. Vid pilotsökningen framkom inga unika artiklar relevanta mot syftet i 
PubMed utan endast dubbletter från de övriga databaserna. Därför valdes PubMed bort 
vid den systematiska sökningen vilken därmed genomfördes i Cinahl, SveMed+ samt 
PsycINFO. 
Sökorden bestämdes utifrån valt syfte samt resultatet från inledande pilotsökningar och 
med ett psykosocialt perspektiv på omvårdnad valdes följande sökord till den systema-
tiska sökningen; socialt stöd, emotionellt stöd, psykosocialt stöd, stödjande kommuni-
kation samt stöd från omvårdnadspersonal. För att koppla samman dessa med vald pati-
entgrupp användes sökorden bröstcancer, bröstcancerdiagnos och bröstcancerpatienter. 
Initialt inkluderade den systematiska sökningen artiklar från och med år 2000. Anled-
ningen var dels att ingen tidsbegränsning hade använts vid pilotsökningarna och dels 
var strategin att vid behov, i det fall sökningen eventuellt skulle resultera i många träf-
far, kunna använda sig av en sådan begränsning. Den äldsta artikel som framkom vid 
den systematiska sökningen var från år 2002. Då den svarade mot valt syfte valdes att 
manuellt inkludera artiklar som var publicerade mellan år 2002 och år 2013. Ytterligare 
en aspekt var att kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer antogs vara i stort sett 
densamma år 2002 som år 2013. Det antagandet baserades bland annat på vad som 
framkommit i de totalt 89 abstracts som lästs under sökningen. I övrigt användes inga 
exklusionskriterier vid den systematiska sökningen då artiklar relevanta mot syftet 
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framkom utan att sådana användes. Antaganden om kvinnornas upplevelser och uteslu-
tande av exklusionskriterier skulle dock kunna ses som en svaghet.  
Av resultatartiklarna hade tre kvalitativ ansats i sin forskning, fem av dem var kvalita-
tiva och två artiklar hade en kombinerad kvalitativ och kvantitativ ansats. Samtliga artik 
lar värderades ha hög vetenskaplig kvalitet genom tillämpning av Willman, Stoltz & 
Bahtsevanis (2011) protokoll för bedömning av vetenskapliga studier vilket kan ses som  
en styrka. En artikel hade ett stort bortfall (Chou et al., 2010). Av initialt 584 deltagande 
kvinnor föll 139 kvinnor bort från studien. Denna studie genomfördes under en period 
av 12,5 år (medianvärde 10,3 år) vilket även framhålls som förklaring i studien. Det 
skulle kunna ses som en svaghet, men då det är en longitudinell studie och ett stort antal 
deltagare (över 67 %) genomförde den, bedömdes artikeln trots allt ha hög vetenskaplig 
kvalitet. Ytterligare en artikel (Kenne Sarenmalm et al., 2012) hade ett slutligt bortfall 
på 59 kvinnor av initialt 131 deltagande. I artikeln finns en tydlig redovisning av anled-
ningarna till bortfallet som visar att av dessa 59 kvinnor var det endast fyra som själv-
mant valde att lämna studien och att resterande bortfall hade sin grund i medicinska 
omständigheter. Syftet med forskningen var att analysera sambandet mellan kvinnornas 
känsla av sammanhang och tillgång till coping-strategier och trots att undersökningen 
avslutades med endast 55 % av kvinnorna, bidrog den tydliga metoden samt resultatet, 
sammantaget med den tydliga redovisningen av bortfallet, till att artikeln trots allt upp-
nådde hög vetenskaplig kvalitet i bedömningen.  
Fördelningen mellan kvalitativ, kvantitativ samt kombinationen av kvalitativ/kvantitativ 
metod i forskningen kan också ses som en styrka i förhållande till valt syfte då olika 
ansatser belyser faktorer som påverkar den psykosociala omvårdnaden från olika 
vinklar. I de kvalitativa studierna belystes de faktorer hos kvinnorna som påverkade 
dem och i de kvantitativa studierna framkom fakta om i vilken utsträckning de påverka-
des samt i vilka sammanhang. I studierna med kombinerad ansats belystes sambandet 
mellan olika faktorer och i vilken utsträckning de förekom. Detta kan ses som en styrka 
för resultatet.  
Artiklarna hade sitt ursprung i Australien, Nordamerika och Europa varav två i Sverige. 
Överförbarheten till svensk omvårdnad ansågs vara god för samtliga artiklar då syftet 
var att belysa faktorer som påverkar kvinnors psykosociala omvårdnadsbehov. Kvinnor 
som drabbas av bröstcancer i artiklarnas ursprungsländer kan antas uppleva liknande 
behov av psykosocialt stöd som de svenska kvinnor som drabbas. Omvårdnaden av 
bröstcancerpatienter har även marginella skillnader i dessa länder, vilket bland annat 
framkom genom resultatartiklarnas innehåll. Dessa antaganden kan dock ses som en 
svaghet. 
Vid bearbetning av resultatartiklarna prövades först en deduktiv metod där utgångs-
punkten skulle ligga i Travelbee’s omvårdnadsteori och utifrån den bearbetades artik-
larna för att finna faktorer som styrkte respektive motsade denna teori. Det visade sig 
dock ganska omgående att det fanns svårigheter i att framhålla all tillgänglig fakta i ar-
tiklarna genom denna metod. Därför användes först deduktiv metod för att finna gemen-
samma kategorier och teorier i innehållet som svarade mot valt syfte. Det framträdde två 
förgreningar ur begreppet psykosocial omvårdnad som var allmän psykosocial omvård-
nad samt specifik psykosocial omvårdnad. Utifrån dessa två begrepp fortsatte bearbet-
ningen av artiklarnas innehåll induktivt och de två resultatrubrikerna tog form. Ur den 
allmänna omvårdnaden framkom huvudrubriken Självhjälp och psykosocialt stöd från 
närstående och ur den specifika omvårdnaden framkom huvudrubriken Professionellt 
psykosocialt stöd från sjuksköterskan. Vid den fortsatt induktiva bearbetningen bildades 
underrubriker till dessa huvudrubriker: Coping-strategier och Kommunikation och be-
mötande relaterat till självhjälp och psykosocialt stöd från närstående samt Kommuni-
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kation och bemötande och Holistiskt och personcentrerat engagemang relaterat till Pro-
fessionellt psykosocialt stöd från sjuksköterskan. Figur 1. Bearbetningsprocess av data, 
kan ses som ett komplement med syfte att illustrera hur bearbetningen av tillgänglig 
data har genomförts.  
 
 
Resultatdiskussion 
 
Resultatet visar två kategorier, dels självhjälp och psykosocialt stöd från närstående och 
dels professionellt stöd från sjuksköterskan. Flertalet av artiklarna hade sin utgångs-
punkt i självhjälp och psykosocialt stöd från närstående. Detta skulle kunna ses som en 
svaghet gentemot litteraturstudiens syfte, men då det är ett holistiskt förhållningssätt 
som utgör omvårdnadens värdegrund, där det är helheten som ska skapa en personcen-
trerad omvårdnad, ansågs de relevanta för resultatet.   
 
 
Självhjälp och psykosocialt stöd från närstående 
 
De artiklar som studerats har på olika sätt visat på faktorer som är av betydelse för 
kvinnors psykosociala omvårdnad. Av de totalt tio artiklarna belyste sex av dem 
(Ebright & Lyon, 2002; Gould et al., 2005; Chou et al., 2010; Kenne Sarenmalm et al., 
2011; Costa-Requena et al., 2012 & Salonen et al., 2012) främst faktorer med utgångs-
punkt i självhjälp och psykosocialt stöd från närstående. Begrepp som coping-strategier, 
socialt stöd och kommunikation samt känsla av sammanhang förekom i denna forsk-
ning. En artikel (Remmers et al., 2009) belyste faktorer utifrån både självhjälp och psy-
kosocialt stöd från närstående samt det professionella psykosociala stödet från sjukskö-
terskan. I artikeln återfanns begrepp som oro och rädsla samt förändrad självbild, relate-
rat till självhjälp och psykosocialt stöd från närstående.  
 
Kvinnor som får en bröstcancerdiagnos upplever enligt Vos et al. (2004) problem på 
flera plan. En känsla av att ha förlorat en del av sin kvinnliga identitet kan infinna sig 
liksom avsaknad av fungerande coping-strategier. Många av kvinnorna upplever på 
grund av detta svårigheter i den psykosociala anpassningen till sin nya livssituation. Av 
resultatet framgick det att användande av coping-strategier var en stark anledning till att 
kvinnor med bröstcancer klarade av att hantera sin sjukdom (Kenne Sarenmalm et al., 
2011).  
 
Även upplevelsen av socialt stöd är avgörande för det psykiska välbefinnandet (Vos et 
al., 2004). Exempel på detta återfanns i resultatet som dessutom visade att ett ökat soci-
alt stöd från närstående efter diagnos innebar större chanser för kvinnorna att överleva 
sin bröstcancer (Salonen et al., 2012). Möjligheterna till informationsutbyte och till-
gången till emotionellt stöd som ökade utgjorde en viktig källa ur vilken nya eller för-
bättrade coping-strategier kunde hämtas. Redan Aristoteles (Eide & Eide, 2009) häv-
dade att människan är ett socialt väsen och att vi förverkligar de möjligheter vi har inom 
oss i vårt umgänge med andra (ibid).  
 
Resultatet visade på ett samband mellan känsla av sammanhang [KASAM] och använ-
dande av coping-strategier, där stark KASAM innebar användande av coping-strategier 
i större utsträckning och låg KASAM innebar det motsatta (Kenne Sarenmalm et al., 
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2011). Detta kan förklaras med att KASAM består av tre dimensioner som bidrar till 
helheten av känsla av sammanhang (Antonovsky, 1991). Dimensionerna är begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet och ju mer en person upplever detta i sitt liv desto 
högre KASAM har hon. Hög KASAM innebär därmed även en förmåga att identifiera 
omfattningen av en omtumlande händelse som till exempel den kris det innebär att 
drabbas av bröstcancer. Det innebär vidare att hon kan tolka händelsens dimensioner 
samt att hon besitter förmågan att välja ändamålsenliga resurser och kan känna me-
ningsfullhet i situationen genom att ta sig an den som en utmaning (ibid).   
 
Livskvalitet var ytterligare en faktor i resultatet som sammankopplades med KASAM 
där kvinnor med stark KASAM i samtliga fall upplevde sig ha högre livskvalitet än 
kvinnor med låg KASAM (Kenne Sarenmalm et al., 2011). Detta innebär att två kvin-
nor med likvärdiga diagnoser kan ha helt olika uppfattningar om hur sjuka de anser sig 
vara. Tillämpning av ett salutogent hälsoorienterat synsätt, där kvinnans friskfaktorer 
tas tillvara, borde därför vara eftersträvansvärt i omvårdnaden då synsättet fokuserar på 
vilka resurser kvinnan har att tillgå och till stor del grundar sig på hennes förhållnings-
sätt till sitt eget liv. Av resultatet framgick att kvinnorna upplevde det bästa emotionella 
stödet från sina närstående, vilket gör att dessa kan ses som exempel på en resurs.  
Resultatet belyste dock inte enbart de närstående som en resurs. Bröstcancerdiagnosen 
blev många gånger till en börda i kvinnornas relationer med följd att närheten till part-
nern gick förlorad då kvinnans fokus och kraft lades på att ta sig igenom och klara av 
sjukdomen (Gould et al., 2005). Kvinnorna framhöll dessutom en oro för att bli till en 
börda för sina familjemedlemmar och en rädsla att överbelasta dem med allt för detalje-
rad information (Remmers et al., 2009). Resultatet belyser även hur närstående drog sig 
undan på grund av osäkerhet (Chantler et al., 2005), eller genom att de öppet uttryckte 
sin oro, försatte kvinnorna i en situation där de fick agera stödjande (Remmers et al, 
2009). 
 
 
Professionellt psykosocialt stöd från sjuksköterskan 
 
De tre artiklar (Chantler et al., 2005; Lilliehorn et al., 2009 & Jiwa et al., 2010) som 
främst belyste faktorer med utgångspunkt i sjuksköterskans professionella psykosociala 
stöd berörde begreppen kommunikation och bemötande, information, trovärdighet och 
stöd samt vikten av att bli behandlad som en unik individ. I den artikel (Remmers et al., 
2009) som belyste faktorer utifrån båda huvudkategorierna framkom, relaterat till pro-
fessionellt psykosocialt stöd från sjuksköterskan, begreppen socialt och emotionellt 
stöd, social och professionell kompetens, trovärdighet och atmosfär.  
 
Under sjukdoms- och behandlingsförloppet förändrades behovet av coping-strategier 
individuellt från kvinna till kvinna (Costa-Requena et al., 2012). Genom att uppmuntra 
kvinnan att vara aktiv i utformandet av sin vårdplan (Genishen et al., 2006) kan sjuk-
sköterskan ge henne stöd att finna en ökad känsla av kontroll. Att tillsammans med en 
patient sätta upp individuella mål och utveckla individuella strategier ingår i sjukskö-
terskans profession och benämns ofta empowerment (Crane-Ross, Lutz & Roth, 2006). 
Begreppet bygger på en människosyn som innebär att alla individer har kapacitet och 
resurser att definiera sina egna problem samt förmåga att utveckla handlingsstrategier 
för att lösa dem. Sjuksköterskan kan därför genom olika handlingsplaner möjliggöra för 
kvinnor med bröstcancer att utveckla sin egen förmåga att klara av sin livssituation.  
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Ett av de främsta önskemålen hos kvinnorna var en etablerad sjuksköterskekontakt (Lil-
liehorn et al., 2009 & Jiwa et al., 2010). Kontinuitet i kommunikationen med sjukvården 
visade sig ha betydelse för att bland annat minska kvinnornas känsla av oro (Chantler et 
al., 2005) Kvinnorna önskade även sjuksköterskans hjälp att efter avslutad behandling 
hitta nya kanaler till fortsatt psykosocialt stöd (Remmers et al., 2009). För att uppnå 
bästa behandlingsresultat (Ekman, Wolf, Olsson, Taft, Dudas, Schaufenberger & Swed-
berg, 2011) är bland annat uppföljning av en kontaktsjuksköterska, som kan ge psyko-
socialt stöd och råd om symptomlindring viktig. Redan från diagnostillfället är en eta-
blerad sjuksköterskekontakt angelägen då den har betydelse för hur kvinnan upplever 
sin sjukdom och kan öka hennes möjligheter att bearbeta sin kris. En etablerad sjukskö-
terskekontakt bör pågå under hela behandlingstiden och kan även ses som en resurs 
som, då behov av utvidgat psykosocialt stöd hos kvinnan eller hennes närstående upp-
står, kan säkerställa tillgång till ett sådant (ibid).  
 
För att stödja både kvinnan och de närstående som utgör hennes sociala nätverk kan 
sjuksköterskan tillämpa så kallad familjecentrerad omvårdnad (Friberg & Öhlén, 2009). 
Familjecentrerad omvårdnad innebär att kvinnan och hennes närstående ses och behand-
las som en helhet. De närstående samlas för att var och en ska få möjlighet att berätta 
hur de tänker och känner relaterat till kvinnans bröstcancerdiagnos.  Familjens externa 
och interna resurser identifieras i en icke-hierarkisk relation med sjuksköterskan med 
hjälp av cirkulära frågor och utifrån samtalet bestäms de närståendes grad av involve-
ring i omvårdnaden (ibid).  
 
Av resultatet framkom att kvinnorna hade en önskan om att bli behandlade och tilltalade 
som individer och som en del av ett sammanhang utanför sin sjukdom (Remmers et al., 
2009 & Jiwa et al., 2010). Sammantaget gav väl avvägd information vid rätt tidpunkt 
och individanpassat stöd kvinnorna en känsla av att bli respekterade och vara delaktiga i 
sin behandling (Lilliehorn et al., 2009). En personcentrerad omvårdnad innebär att 
kvinnans unika perspektiv alltid ska ges samma giltighet som det professionella per-
spektivet (McCance, McCormack & Dewing, 2011). Det är även värdegrundens holist-
iska syn på människan som skapar förutsättningar för en personcentrerad omvårdnad. 
Ett holistiskt förhållningssätt i kommunikationen mellan sjuksköterskan och kvinnan är 
även nödvändig då en mellanmänsklig relation ska etableras. Från det första mötet till 
framväxt av parternas identiteter kan det leda vidare till den empati och sympati som är 
avgörande för att sjuksköterskan ska kunna stödja och vägleda kvinnan på en individan-
passad nivå. I resultatet framgick det att kvinnorna upplevde en känsla av att bli behand-
lade som individer då sjuksköterskan fattade beslut i specifika situationer med utgångs-
punkt i en helhetssyn av dem som unika personer (Remmers et al., 2009). Det ledde 
även till att relationen mellan dem och sjuksköterskan stärktes då de visades äkta sym-
pati och förståelse i omvårdnaden. De upplevde vidare att de fick hjälp att fokusera på 
de delar av livet som inte påverkades av deras bröstcancerdiagnos då sjuksköterskan, 
med hjälp av humor och i en positiv anda, samtalade med dem om vardagliga saker 
(ibid). Slater (2006) menar att ett erkännande av en persons livsvärld som helhet, där 
hänsyn tas till tidigare erfarenheter och värderingar, kan ge god kunskap om den unika 
personen vilket skapar de förutsättningar som krävs för att sjuksköterskan ska kunna 
stödja den som drabbats av ohälsa på en personcentrerad nivå (ibid). 
 
Professionell kompetens relaterades i hög utsträckning till trovärdighet i resultatet 
(Remmers et el., 2009). Den ständiga närvaron av en sjuksköterska samt vårdteamets 
samarbetsförmåga belystes som de främsta faktorerna för hög trovärdighet samt anled-
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ning till upplevelse av den bästa omvårdnaden. Även atmosfären på sjukhuset påver-
kade kvinnornas välbefinnande och avgjorde hur välkomna de kände sig under sin vis-
telse där. Begreppet atmosfär återspeglade bland annat vilken anda som rådde hos per-
sonalen relaterat till kommunikationen inom och mellan professionerna (Lilliehorn et 
al., 2009). När denna skedde i god ton och när kvinnorna blev bemötta med respekt och 
vänlighet uppgav de att de kände sig mindre utsatta och hjälplösa (ibid).  
 
Vårdmötet utgör kärnan i vården såväl direkt som indirekt (McCormack & McCance, 
2006) och dess mål är att främja samt bibehålla hälsa hos vårdtagaren. I det goda vård-
mötet möts individens behov av hälsa och helhet av de olika professionernas kunskap 
genom vilken vårdtagarens behov kan tillgodoses. Utifrån sina individuella behov ska 
vårdtagaren alltid möta den bästa kompetensen För att möjliggöra detta måste vården 
vara sammanhållen och arbetsorganisationen ska därför tillgodose behovet av att forma 
team av de olika professionerna. I dessa team ska samtliga yrkesutövare ha möjlighet att 
fullt ut använda sina kunskaper. Då öppenhet och ett medskapande förhållningssätt till-
lämpas och då samtliga medarbetare kan se sin egen roll i helheten skapas förutsättning-
ar för vårdtagaren att känna trygghet (ibid). Välfungerande vårdteam eliminerade bland 
annat risken för att kvinnorna skulle få motsägelsefull information från de olika profess-
ionerna (Remmers et al., 2009). Kvinnorna upplevde bristande kommunikation och 
social kompetens som en barriär mellan dem och en optimal vård och dåligt bemötande 
fick dem att känna sig behandlade som subjekt och resulterade i förbittring och ilska 
(Chantler et al., 2005).  
 
En bra dialog på arbetsplatsen (Vårdförbundet, 2012) skapar goda förutsättningar och 
resurser för ett gott bemötande av vårdtagaren där en relation, med grund i tillit och 
trygghet, kan skapas. Detta är gynnsamt för hela läkeprocessen samt bidrar till att före-
bygga misstag vilket ökar säkerheten för vårdtagaren (ibid).  
 
 
Allmän och specifik omvårdnad tillsammans för en optimal psykosocial omvård-
nad 
 
För att en personcentrerad omvårdnad ska vara möjlig måste hela kvinnan bemötas som 
en individ i ett sammanhang (Slater, 2006). Då varje enskild människa behandlas som 
en unik och oersättlig individ skapas möjligheter för en mellanmänsklig relation mellan 
kvinnan och sjuksköterskan. En mellanmänsklig relation uppstår genom kommunikation 
och etableras vid det första mötet. Då parterna efter hand lär känna varandra sker en 
framväxt av deras identiteter genom vilken sjuksköterskan kan uppnå förståelse för 
kvinnans upplevelse av situationen, det vill säga empati, samt förutse hennes önskemål 
och handlingar, det vill säga sympati (ibid). Omvårdnadsorienterad kommunikation som 
sker på ett sådant sätt återspeglar Travelbee’s omvårdnadsteori, i vilken följande frågor 
kan ställas och i de flesta fall besvaras; Vilka friskfaktorer/resurser har kvinnan? Vilka 
behov har hon? Hur upplever hon sin situation? Hur upplever kvinnans närstående  
situationen? Vilka behov har de? Hur är kvinnans relation till de närstående?  
 
Tillgång till coping-strategier kan likställas med att besitta de redskap som behövs för 
att hantera rädsla och oro men även för att möjliggöra en känsla av hopp. Sjuksköters-
kan måste därför hjälpa kvinnan att tillvarata de coping-strategier hon har med sig samt 
stödja henne i utvecklingen av nya då behov uppstår, bland annat genom tillämpning av 
empowerment. Med empowerment kan sjuksköterskan även höja kvinnans KASAM. 
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Genom att stödja henne till begriplighet av det som sker, hanterbarhet av situationen 
och meningsfullhet i den utmaning hennes diagnos innebär. Med ett holistiskt förhåll-
ningssätt kan även kvinnans vanor och intressen upprätthållas vilket bidrar till att hon 
kan behålla sin identitet och inte enbart bli till en patient (Slater, 2006). 
 
När en familjemedlem drabbas av sjukdom påverkas hela familjen och de roller som 
tidigare varit mer eller mindre givna i familjekonstellationen kanske inte längre gäller. 
Det är således inte bara kvinnan som drabbas då hon får diagnosen bröstcancer utan 
även alla som står henne nära. För att säkerställa en personcentrerad omvårdnad måste 
därför sjuksköterskan även se till kvinnans närstående ur flera perspektiv. Genom att 
tillämpa familjecentrerad omvårdnad kan både de närståendes resurser och behov invol-
veras i omvårdnaden av kvinnan (Friesen, Pepler & Hunter, 2002) och antingen stödja 
henne direkt, genom att resurser tas tillvara, samt indirekt, genom det stöd de närstående 
erhåller. 
 
Det ska finnas en kontinuitet i kommunikationen med vården och den ska vara lättill-
gänglig för kvinnans trygghet och välbefinnande vilket även gynnar både hennes kris-
hantering och läkeprocess (Vårdförbundet, 2012). En fungerande kommunikation mel-
lan olika yrkesutövare och vårdtagaren är även en förutsättning för en god vårdmiljö 
(Statens offentliga utredningar, 2009). En fast kontaktperson leder till förbättrad in-
formation och kommunikation mellan patienten, hennes närstående och vården samt ger 
ökade möjligheter för patientens och de närståendes delaktighet. Sammantaget stärker 
detta patientens ställning i vården (ibid).  
 
 
Konklusion och implikation 
 
Resultatet från denna litteraturstudie är inte uttömmande men visar på några av de fak-
torer som är viktiga hörnstenar vid skapandet av en mellanmänsklig relation i omvård-
naden av kvinnor med en bröstcancerdiagnos. Det handlar om ett ständigt pågående och 
dynamiskt samspel mellan de coping-strategier kvinnan har att tillgå och det psyko-
sociala stöd hon har tillgång till från sina närstående samt det psykosociala stöd hon 
erhåller genom den professionella omvårdnaden.    
 
Resultatet belyser att om en optimalt personcentrerad omvårdnad ska kunna ges måste 
sjuksköterskan agera utifrån ett holistiskt förhållningssätt samt skapa en mellanmänsklig 
relation till kvinnan han eller hon vårdar vilket kräver både professionell och social 
kompetens av sjuksköterskan.  
Vidare belyses att relationen mellan kvinnan och sjuksköterskan kan ses som en gemen-
sam resa där en många gånger livshotande sjukdom slår följe med dem. Kvinnans soci-
ala bakgrund och personlighet är de aspekter som utgör kontexten för hur just hon be-
höver bli bemött i den psykosociala omvårdnaden och för att hon ska känna att hon be-
finner sig i en trygg hamn.  
Av resultatet framgår även att de bästa förutsättningarna för kontinuitet samt känsla av 
trygghet i kommunikationen mellan vården och kvinnan sker genom en etablerad sjuk-
sköterskekontakt. Samarbetet mellan professionerna i vårdteamet har även en avgörande 
betydelse för kvinnornas känsla av välbefinnande. 
Slutligen visar resultatet att det är då kvinnans friskfaktorer tas tillvara och när stödet 
kvinnan erhåller utgår ifrån hennes unika behov som den bästa omvårdnaden upplevs.  
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I resultatet belyses hur kvinnans friskfaktorer i form av bland annat coping-strategier 
och tillgång till socialt stöd har betydelse för hennes förutsättningar att anpassa sig psy-
kosocialt till sin nya livssituation. De närstående nämns i flertalet av artiklarna som en 
del av kvinnornas tillgängliga resurser men även som en faktor som kan skapa ökade 
psykosociala påfrestningar. Framtida forskning gällande kvinnor med bröstcancers psy-
kosociala omvårdnadsbehov bör därför inriktas på den familjecentrerade omvårdnaden 
då det först är när en sådan tillämpas, som samtliga friskfaktorer kring kvinnan kan tas 
tillvara och stödet från vården även kan omfatta de närstående.  
Familjecentrerad omvårdnad bör även lyftas fram i sjuksköterskeutbildningen för att 
stärka studenternas handlingsberedskap i deras framtida möte med patienter och deras 
närstående som är i behov av psykosocialt stöd.  
Som implikation för klinisk verksamhet bör mer fokus och resurser läggas på vikten av 
tillämpning av en personcentrerad omvårdnad, då den är en förutsättning för en optimal 
omvårdnad för varje enskild individ. 
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H

am
berg, K

., 
K

ero, A
., &

 Sa-
lander, P. 

A
dm

ission into 
a helping plan: 
a w

atershed 
betw

een posi-
tive and nega-
tive experiences 
in breast can-
cer. 

Syftet var att ur ett 
patientperspektiv 
identifiera bröst-
cancerpatienters 
psykosociala behov. 
D

etta för att däref-
ter kunna sam

m
an-

föra dessa till en 
m

odell som
 ut-

gjorde kärnan av 
dessa behov. 

M
etod: Longitudinell studie m

ed 
ansats i grounded theory. Studien är 
en del i ett större forskningsprojekt 
som

 följer kvinnor m
ed bröstcancer 

genom
 upprepade intervjuer. M

ed 
projektet skulle det undersökas hur 
dessa patienter hittar sin väg ut ur 
ett ”potentiellt biografiskt avbrott” 
för att finna ett nytt fungerande 
vardagsliv. 
U

rval: 98 kvinnor i åldrarna 31-60 

Slutsatsen inleds m
ed ett citat: 

”people strive to find a safe ha-
ven to attach to” B

ow
lby &

 
A

insw
orth). För cancerpatienter 

skulle denna trygga ham
n kunna 

beskrivas som
 en ”hjälpande 

plan”. En sådan plan skapas 
utifrån individuella erfarenheter, 
kontinuerlig anpassad inform

at-
ion, kom

petent behandling ut-
förd m

ed kontinuitet sam
t re-

Sam
m

anfat-
tande kva-
littetsbedöm

-
ning: H

ög 



 
 

år, nyligen diagnostiserade m
ed 

bröstcancer sam
t behandlade vid en 

strålningsenhet på ett svenskt uni-
versitetssjukhus under en 12-
m

ånadersperiod, tillfrågades om
 att 

delta i studien.  
B

ortfall: A
v de 98 tillfrågade valde 

71 kvinnor att delta, vilket gör ett 
bortfall på 27 kvinnor.   

spekt och engagem
ang i en posi-

tiv anda. D
etta skapar sam

m
an-

taget trygghet och lugn hos pati-
enten. O

m
vårdnad och sjukvård 

bör i sam
tliga m

öten, oavsett var 
i organisationen de äger rum

 
(receptionen, under behandling, 
vid konsultation etc.), fungera 
som

 ett hjälpsystem
.   

                      



 
 T

abell 4.  A
rtikelöversikt/forskning m

ed kvalitativ m
etod  

 
 

 
B

ilaga B
4

 
 2009 
Tyskland 
C

inahl 
   

R
em

m
ers, H

., 
H

oltgräw
e, M

., 
&

 Pinkert, C
. 

Stress and nurs-
ing care needs 
of w

om
en w

ith 
breast cancer 
during prim

ary 
treatm

ent: A
 

qualitative 
study. 

Syftet var att finna 
de specifika fak-
torer som

 påverkar 
kvinnor under tiden 
de genom

går prim
är 

behandling för sin 
bröstcancer sam

t 
vilka behov och 
förväntningar de har 
på sjuksköterskan i 
sam

band m
ed detta 

under sin sjukhus-
vistelse. 

M
etod: K

valitativ m
etod där sem

i-
strukturerade intervjuer genom

för-
des m

ed de bröstcancerdrabbade 
kvinnorna. R

esultatet sam
m

anställ-
des i dataprogram

m
et M

A
X

qda. 
U

rval: 42 bröstcancerdrabbade 
kvinnor m

ellan åldrarna 33-79 år. 
Sam

tliga var diagnostiserade i ett 
tidigt stadium

, hade inga m
etasta-

ser, inga tidigare m
aligna sjukdo-

m
ar sam

t genom
gick ingen (hor-

m
onell) förbehandling. 

B
ortfall: Inget bortfall. 

Sjuksköterskor kan genom
 att 

lyssna på sam
t acceptera sina 

patienters känslor stödja dem
 

och ge adekvat inform
ation. 

Endast genom
 detta kan sjuk-

sköterskan få reda på den unika 
patientens specifika behov och 
en känsla av trygghet kan för-
m

edlas till kvinnorna och under-
lätta för dem

 att hålla fast vid 
hoppet sam

t ge dem
 m

öjlighet 
att handskas m

ed verkligheten. 

Sam
m

anfat-
tande kvali-
tetsbedöm

-
ning: H

ög 

              



 
 T

abell 4.  A
rtikelöversikt/forskning m

ed kvantitativ m
etod  

 
 

 
B

ilaga C
1

 
 

 
 

                                                                         
 Publika-
tionsår 
L

and 
D

atabas 

 Författare 
 T

itel 
 Syfte 

 M
etod 

U
rval 

B
ortfall 

Slutsats 
V

etenskaplig 
kvalitet 
                    

2012 
Spanien 
SveM

ed+ 
   

C
osta-R

equena, 
G

., R
odríguez, 

A
., &

 Fernán-
dez-O

rtega, P. 

Longitudinal 
assessm

ent of 
distress and 
quality of life in 
the early stages 
of breast cancer 
treatm

ent. 

Syftet var att för-
söka bedöm

a livs-
kvalitet och psyko-
socialt välbefin-
nande hos kvinnor 
m

ed bröstcancer 
efter diagnos, under 
behandling sam

t i 
slutskedet av be-
handlingen. 

M
etod: Longitudinellt designad 

studie där kvinnor m
ed bröstcancer 

bedöm
des vid tre tillfällen under 

behandlingstiden genom
 använ-

dande av m
ätinstrum

ent. D
et första 

bedöm
ningstillfället ägde rum

 en 
vecka före behandlingsstart, det 
andra i m

itten av behandlingspe-
rioden och det sista bedöm

ningstill-
fället ägde rum

 en m
ånad efter av-

slutad behandling. 
U

rval: 67 kvinnor äldre än 18 år 
m

ed nydiagnostiserad bröstcancer 
deltog initialt i studien. Inklusions-
kriterier; ej tidigare cancersjukdom

. 
Exklusionskriterier: Low

 perfor-
m

ance status enligt K
arnow

sky 
Perform

ance Scale Index, m
etasta-

sering av bröstcancer sam
t låg kog-

nitiv förm
åga. B

ortfall: V
id den 

m
ittersta av tre bedöm

ningar var 
det ett internt bortfall på 5 kvinnor. 
V

id den sista bedöm
ningen var 

bortfallet 3 kvinnor p.g.a. felaktig 
tim

ing vid rekrytering. Studien slut-

M
arkanta skillnader kan ses 

under behandlingstiden m
ed 

bröstcancer när det gäller patien-
ternas upplevelser av livskvalitet 
relaterat till psykosociala på-
frestningar. U

nder sjukdom
sför-

loppet varierade graden av hur 
m

ycket psykosociala påfrest-
ningar påverkade kvinnornas 
livskvalitet. V

årdpersonal m
åste 

vara uppm
ärksam

 på dessa vari-
ationer då de bör vara vägle-
dande i hur det em

otionella stö-
det och om

vårdnadsbehovet hos 
patienterna förändras under 
denna period. 

Sam
m

anfat-
tande kvali-
tetsbedöm

-
ning: H

ög 



 
 

fördes m
ed 59 kvinnor, vilket gör 

ett bortfall på 8 kvinnor.  
                       



 
 T

abell 4.  A
rtikelöversikt/forskning m

ed kvantitativ m
etod 

 
 

 
B

ilaga C
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  Publika-
tionsår 
L

and 
D

atabas 

 Författare 
 T

itel 
 Syfte 

 M
etod 

U
rval 

B
ortfall 

Slutsats 
V

etenskaplig 
kvalitet 
                    

2002 
U

SA
 

C
inahl 

   

Ebright, P. R
. &

 
Lyon, B

. 
U

nderstanding 
hope and fac-
tors that en-
hance hope in 
w

om
en w

ith 
breast cancer 

Syftet var att under-
söka hur olika fak-
torer kan förbättra 
känslan av hopp hos 
kvinnor m

ed bröst-
cancer. 

M
etod: K

vantitativ studie där iden-
tiska undersökningar skickades till 
deltagarna tre sam

t tolv m
ånader 

efter genom
förd bröstcanceroperat-

ion. D
essa berörde; utvärdering, 

hopp, självkänsla, socialt stöd och 
stöd av religiös tro. 
U

rval: 73 kvinnor, äldre än 18 år, 
nyligen diagnostiserade m

ed bröst-
cancer. K

riterier för deltagande var; 
ingen tidigare cancerdiagnos, ingen 
pågående m

etastaserande sjukdom
 

eller annan dödlig sjukdom
. K

vin-
norna skulle även ha genom

gått 
kirurgisk behandling, strålbehand-
ling, cellgiftsbehandling eller 
tam

oxifenbehandling.  
B

ortfall: Inget bortfall.   

För att klara av krävande situat-
ioner behöver m

änniskor känna 
hopp. K

vinnor vars tankar ka-
raktäriseras av en tro på att de 
kom

m
er att klara av den hotfulla 

situation bröstcancerdiagnosen 
innebär för dem

, känner hopp i 
större utsträckning än de kvin-
nor som

 inte har dessa tankar. 
Sjuksköterskans insatser för 
dessa kvinnor relaterade till 
självkänsla, stärkt socialt stöd 
sam

t det stöd kvinnorna finner i 
sin religiösa tro, är alla viktiga 
faktorer som

 kan stärka dessa 
kvinnors tro på att de kan klara 
av den situation de befinner sig i 
sam

t öka deras känsla av hopp.  

Sam
m

anfat-
tande kvali-
tetsbedöm

-
ning: H

ög  
  

     



 
 T

abell 4.  A
rtikelöversikt/forskning m

ed kvantitativ m
etod 

 
 

 
B

ilaga C
3 

  Publika-
tionsår 
L

and 
D

atabas 

 Författare 
 T

itel 
 Syfte 

 M
etod 

U
rval 

B
ortfall 

Slutsats 
V

etenskaplig 
kvalitet 
                    

2012 
Finland 
C

inahl 
   

Salonen, P., 
Tarkka, M

-T., 
K

ellokum
pu-

Lehtinen, P-L., 
K

oivisto, A
-M

., 
A

alto, P., &
 

K
aunonen, M

. 

Effect of social 
support on 
changes in 
quality of life in 
early breast 
cancer patients: 
a longitudinal 
study. 

Syftet var att under-
söka I vilken ut-
sträckning patien-
terna fick socialt 
stöd från sina soci-
ala nätverk och 
sjuksköterskor un-
der en 6-
m

ånadersperiod och 
hur de upplevde sin 
livskvalitet sam

t 
sam

spelet m
ellan 

dessa faktorer. 

M
etod: Longitudinell kvasi-

experim
entellt designad studie där 

deltagarna i interventionen sam
t 

kontrollgruppen separat fick be-
svara två välkända m

ätinstru-
m

ent/frågeform
ulär om

 livskvalitet 
sam

t socialt stöd vid två tillfällen. 
M

ätningarna ägde rum
 en vecka 

efter operation sam
t sex m

ånader 
senare. D

ärefter användes en 
”logistic regression m

odel” för att 
identifiera sam

spelet m
ellan socialt 

stöd och negativa förändringar i 
livskvalitet. Studien är en del av ett 
större forskningsprojekt. 
U

rval: 164 kvinnor rekryterades 
från kirurgiska avdelningar vid två 
finska sjukhus. Sam

tliga m
ottog 

sedvanlig om
vårdnad bestående av 

kortfattad post-op råd på sjukhuset. 
B

ortfall: Inget bortfall. 

Sjuksköterskor spelar en viktig 
roll i stödjandet av nydiagnosti-
serade kvinnor m

ed bröstcancer. 
D

ärför bör deras kom
petens 

inom
 om

rådet upprätthållas och 
användas på m

est effektiva sätt. 
V

årdpersonal m
åste bli bättre på 

att känna igen de problem
 pati-

enterna står inför under behand-
ling och utveckla olika stöd-
jande interventioner för att sä-
kerställa att patienternas behov 
verkligen blir tillgodosedda. För 
att detta ska vara m

öjligt krävs 
en djupare förståelse hos perso-
nalen för hur socialt stöd som

 
koncept kan tilläm

pas sam
t hur 

det individuella behovet av soci-
alt stöd bäst ska ges.   

Sam
m

anfat-
tande kvali-
tetsbedöm

-
ning: H

ög 

    



 
 T

abell 5.  A
rtikelöversikt/forskning m

ed kom
binerad kvantitativ och kvalitativ m

etod  
B

ilaga D
 

 
 

                                                                         
Publika-
tionsår 
L

and 
D

atabas 

 Författare 
 T

itel 
 Syfte 

 M
etod 

U
rval 

B
ortfall 

Slutsats 
V

etenskaplig 
kvalitet 
                    

2010 
U

SA
 

PsycIN
FO

 

C
hou, A

. F., 
Stew

art, S. L., 
W

ild, R
. C

., 
&

 B
loom

, J. 
R

. 

Social support 
and survival in 
young w

om
en 

w
ith breast car-

cinom
a. 

Syftet var att under-
söka sam

bandet m
el-

lan socialt stöd inom
 

sociala nätverk och 
personliga kontakter 
m

ed överlevnaden 
hos kvinnor yngre än 
50 år. 

M
etod: K

om
binerad kvantita-

tiv/kvalitativ studie där både m
ätin-

strum
ent och intervjuer vid tio till-

fällen tilläm
pats vid datainsam

ling. 
U

rval: Initialt fanns 723 kvinnor, i 
åldern 50 år eller yngre, diagnosti-
serade m

ed bröstcancer i den popu-
lationsbaserade gruppen. 
B

ortfall: 584 kvinnor deltog i denna 
studie vilket gör ett bortfall på 139 
kvinnor.   

D
et finns ett viktigt sam

-
band m

ellan kvinnors 
sociala nätverk och deras 
chanser att överleva 
bröstcancer. G

enom
 att 

öka dessa kvinnors soci-
ala stöd kan m

an även öka 
deras chanser till bättre 
coping-strategier, m

er 
em

otionellt stöd sam
t öka 

deras m
öjligheter att dela 

inform
ation sinsem

ellan.  

Sam
m

anfattande 
kvalitetsbedöm

ning: 
H

ög 
 

2011 
Sverige 
C

inahl 
   

K
enne Sa-

renm
alm

, E., 
B

row
all, M

., 
Persson, L-O

., 
Fall-D

ickson, 
J., &

 G
aston-

Johansson, F. 

R
elationship of 

sense of coher-
ence to stressful 
events, coping 
strategies, 
health status 
and quality of 
life in w

om
en 

w
ith breast can-

cer. 

Syftet var att under-
söka känsla av sam

-
m

anhang som
 en 

förutsägelse för 
stressfulla händelser, 
copingstrategier, 
hälsotillstånd sam

t 
livskvalitet hos kvin-
nor m

ed bröstcancer. 

M
etod: En kom

bination av kvantita-
tiv och kvalitativ m

etod användes i 
denna studie, genom

 att analysera 
sam

banden m
ellan resultaten av 

olika m
ätinstrum

ent longitudinellt 
under totalt sex m

ånader. 
U

rval: 145 nyligen bröstcancerdia-
gnostiserade kvinnor inbjöds att 
delta i studien varav 131 kvinnor 
valde att delta. K

riterier för delta-
gande var att kvinnorna skulle vara 
i/ha passerat klim

akteriet. Ä
ven 

kvinnor m
ed recidiverande bröst-

K
änsla av sam

m
anhang är 

en väsentligt avgörande 
faktor i förutsägelsen om

 
hur kvinnor m

ed bröst-
cancer klarar av stress-
fulla situationer. D

et för-
utsäger även antalet, sam

t 
form

 av, copingstrategier, 
hälsotillstånd och livskva-
litet. 
R

esultatet visar att använ-
dande av ett instrum

ent 
som

 m
äter känsla av 

Sam
m

anfattande 
kvalitetsbedöm

ning: 
H

ög 



 
 

cancer tillfrågades. 
B

ortfall: 22 kvinnor föll bort vid 
uppföljning, 7 kvinnor m

ed prim
är 

bröstcancer drog sig ur studien 
p.g.a. olika m

edicinska skäl, 15 
kvinnor m

ed återkom
m

ande bröst-
cancer föll bort, 6 kvinnor avled 
före avslutad studie, 5 kvinnor föll 
bort p.g.a. försäm

rat m
edicinskt 

tillstånd och 4 kvinnor valde själv-
m

ant att läm
na studien. D

et ger ett 
totalt bortfall på 59 kvinnor. 

sam
m

anhang kan vara en 
användbar screeningm

e-
tod när det gäller att iden-
tifiera särskilt utsatta in-
divider som

 inte klarar av 
att hantera situationen. 
M

ätning av kvinnors 
känsla av sam

m
anhang 

kan underlätta för vård-
personal att erbjuda indi-
vidanpassad om

vårdnad. 
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