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Sammanfattning 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Kvinnor som 

drabbas av sjukdomen påverkas både psykiskt och fysiskt. Bröstcancerdiagnosen kan 

ge upphov till olika negativa känslor bland annat rädsla och oro. Femårsöverlevnaden 

hos kvinnor med bröstcancer har ökat under senare tid. Syfte: Att beskriva kvinnors 

upplevelser efter att fått diagnosen bröstcancer. Metod: En litteraturstudie gjordes 

och genom sökningar i databaser framkom tio stycken vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ ansats, som granskades och analyserades. Resultat: Fyra teman, 

emotionella problem, förändrad självbild, oro inför eventuell död och framtid och 

hantering av sjukdom framkom. Upplevelsen av bröstcancer är individuell och 

framkallar olika känslor. För att undvika påfrestning på anhöriga upplevdes det 

professionella stödet som viktigt. Slutsatser: Kunskap om kvinnors upplevelser i 

samband med bröstcancer är viktigt för att vårdpersonal ska få en bättre förståelse av 

de drabbade kvinnornas situation. Aktuella studier påvisar endast negativa aspekter av 

sjukdomen och utesluter hälsofrämjande aspekter vilket ger utrymme för ytterligare 

forskning.  
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Abstract 

Background: Breast cancer is the most common form of cancer which women are 

diagnosed with. Women suffering from the disease are affected both mentally and 

physically. A breast cancer diagnose may cause various negative emotions including 

fear and anxiety. The number of women surviving a breast cancer diagnose has 

increased in relation to a five-year-survival. Objective: To describe women's 

experiences of being diagnosed with breast cancer. Method: A literature study was 

made and through searches in databases, ten scientific articles were collected and a 

qualitative approach was used. The articles were reviewed and analyzed. Results: 

Four themes, emotional problems, altered self-image, anxiety about death and the 

future and management of the disease emerged. The experience of breast cancer is 

individual and evokes different feelings. In order to avoid stress on relatives the 

professional support was considered to be important. Conclusion: Knowledge about 

women's experiences when diagnosed with breast cancer is important in order for 

health personnel to have a better understanding of the women affected and their 

situation. Continued research on women's experiences of breast cancer, for example, 

health promotion aspects may be needed, as recent studies only indicate the negative 

aspects.  
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Inledning 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor, av de kvinnor som har 

diagnotiseras med cancer har ungefär 30 procent insjuknat i bröstcancer.  I Sverige 

har 90 000 kvinnor någon gång under sitt liv insjuknat i bröstcancer (Fallbjörk, 2012). 

Kvinnorna som drabbas av sjukdomen påverkas både fysiskt och psykiskt (Leung, 

Pachana & McLaughlin, 2014). Bröstcancerdiagnostiseringen har förbättrats under 

senare år. Diagnosen påverkar kvinnans hela livssituation och cancerbeskedet kan 

utgöra ett hot om olika förändringar, där påverkan är individuell (Bergh et al., 2007). 

Bröstcancer kan ge upphov till olika negativa känslor. Känslorna innefattar rädsla för 

diagnos, osäkerhet om behandling, rädsla för en eventuell operation, rädsla för smärta 

och inför en eventuell död (Garcia, Jacowski, Castro, Galdino, Guimarães & Kalinke, 

2015). Att bli diagnostiserad med bröstcancer innebär att man får uppleva psykiska, 

psykologiska och sociala utmaningar i livet (Brunet, Amereault, Chaiton & Sabiston, 

2014). Bröstcancerdiagnosen kan orsaka ett inre kaos hos kvinnorna som pågår olika 

länge, en kris kan även uppstå (Bergh et al., 2007). Patienter med bröstcancer 

upplever att sjuksköterskans stöd är viktigt för att klara av sjukdomen. Informationen 

som ges är olika beroende på var i sjukdomsförloppet patienten befinner sig och anses 

vara en viktig del. (Remmers, Holtgräwe & Pinkert, 2010). Det är därför av vikt att få 

kunskap om hur kvinnor upplever sin bröstcancerdiagnos för att underlätta 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete.  

 

Bakgrund  

Bröstcancer 

I Sverige under 2010 – 2012 insjuknade 8303 kvinnor i bröstcancer och av dessa 

avled i genomsnitt 1417. Det är färre individer som avlider i bröstcancer i jämförelse 

med de som insjuknar i bröstcancer. I Sverige insjuknar en av nio kvinnor i 

bröstcancer före 75 års ålder (Folkhälsomyndigheten, 2014). Medianåldern att 

insjukna i bröstcancer är cirka 60 år, enligt Folkhälsomyndighete (2014) och Fallbjörk 

(2012). Bergh et al. (2007) skriver att med tidigare upptäckt av tumörer har 

bröstcancerdiagnostiken förbättrats. Nittio procent av kvinnor som drabbas av 

bröstcancer har en femårsöverlevnad efter diagnosen (Bergh et al., 2007).  

Bröstcancer är ett hälsoproblem bland kvinnor runt om i världen, risken att insjunka 

ökar med stigande ålder (Bergh et al., 2007).  

Deimling et al. (2005) hävdar att depression är mer vanligt förekommande hos 

kvinnor i samband med bröstcancer än vad män upplever i samband med 

prostatacancer. I en studie som publicerades av Wang et al. (1999) beskrivs de största 

problemen i samband med bröstcancerdiagnosen som en känsla av förlorad hälsa, 
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påverkan på familjen, ekonomiska bekymmer, påverkan på arbete och framtid samt en 

negativ självkänsla.  

Orsaken kring varför någon drabbas av bröstcancer är inte helt säkerställd (Fallbjörk, 

2012). Utvecklingen av bröstcancer beror delvis på ärftliga gener och en kombination 

av olika livsstilsfaktorer. Cancer är en sjukdom i kroppens gener och celler som 

uppstår genom flera mutationer, vilket innebär att cellens kontrollsystem måste slås 

ut. Om delningshastigheten av celler i bröstet inte fungerar på rätt sätt växer cellerna 

snabbare och äldre celler elimineras inte, detta leder till att en tumör uppstår. Om 

cancer ska uppkomma är det en eller flera cellprogram som ska skadas av mutationer 

(Bergh et al., 2007). Kvinnors totala mängd könshormon som bröstkörtlarna 

exponeras för är den mest centrala riskfaktorn. Könshormonerna expanderar 

bröstkörtelcellernas delningsförmåga, vilket även gör risken större för att mutation 

ska uppstå (Bergh et al., 2007). Första symtomen av bröstcancer upptäcks oftast av 

kvinnan själv genom en knuta i bröstet vid palpation (Bergh et al., 2007). 

Diagnostiseringen av bröstcancer sker genom trippeldiagnostik, vilken innehåller tre 

steg. Steg ett är att läkaren utför en klinisk undersökning av brösten, i andra steget 

utförs en mammografi och slutligen tas ett vävnadsprov (Bergh et al., 2007). Vid 

behandling av bröstcancer finns det tre alternativa metoder. Ett alternativ är kirurgi, 

bröstbevarande eller mastektomi. Alternativ två består av en strålbehandling som 

pågår i fem veckor med behandling fem dagar i veckan. Tredje alternativet är 

cytostatikabehandling som ges för att förebygga risken för återfall och metastaser. 

Läkaren diskuterar med kvinnan och ger råd om de olika alternativen och de 

slutgiltiga beslutet om behandlingsmetod tas av patienten (Bergh et al., 2007). 

Arman (2003)  skriver om begreppet cancer i relation till döden vilket leder till att 

kvinnor ställer omedvetna existentiella frågor. I samband med bröstcancerdiagnosen 

förändrades kvinnans självförtroende, synen på livet och humöret. Detta resulterade i 

nedstämdhet och ökad känslighet. Bröstcancern påverkade kvinnorna hela livet, då de 

upplevde sitt liv mer värdefullt men mer sårbart efter diagnosen (Arman, 2003). 

Lidande vid bröstcancer 

Att bli diagnostiserad med bröstcancer är en besvärlig livshändelse, beskedet kom 

som en chock. Innan diagnosen fastställdes fanns hopp och tanken ”det drabbar inte 

mig”, diagnosen gjorde även att kvinnan hamnade i ett inre kaos (Bergh et al., 2007). 

Eriksson (1994) skriver att lidandet är en plåga som utsätter människan för något 

negativt, någonting som följer med i livet och är en daglig strid.  Pinas, våndas, 

kämpa och utstå är exempel på att lida. Lidandet upplevdes olika från person till 

person, begreppet används inte i konkret tal dock upplevde patienter lidande. Patienter 

som upplevde lidande kan ha en känsla av minskad värdighet, denna känsla kan 

undvikas genom att inte tala om lidandet. Patienter som utsätts för lidande behöver 

tröst och hopp. Vid tillfällen då patienten inte har kraft till att hålla modet uppe 
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behövs det en varm famn som stöttar patienten att kämpa. Tron, hoppet och kärleken 

är basen för att lindra lidandet (Eriksson, 1994).  

Enligt Boehmke et al. (2006) är själsligt och andligt lidande kopplat till känslor av 

förnedring, skam och skuld i samband med sjukdom eller behandling. Själsligt och 

andligt lidande kan orsaka av patienten själv eller genom att vårdpersonalen har ett 

negativt förhållningssätt. Skam kunde uppkomma då patienten upplever sig själv vara 

orsaken till sjukdomen på grund av felaktiga levnadsvanor. Bröstcancer kan leda till 

ett känslomässigt lidande och medför ofta en personlig rädsla. Sjukdomen förändrar 

livssituationen, kvinnorna kan uppleva stress, ångest, förvirring, depression och 

nedsatt välbefinnande. Efter ett diagnosbesked sker det förändringar i kvinnornas 

livsvärld både fysiskt och känslomässigt (Boehmke & Dickerson, 2006). Tankar som 

väcks när man drabbas av bröstcancer kan handla om liv och död, rätt eller fel, 

meningen med livet och om ensamhet. Brösten ses som en symbol för kvinnlighet och 

sexualitet. Förlust av denna kroppsdel kan påverka känsla av förlorad 

kroppsligfunktion vilket kan leda till depression (Westman, Bergenmar & Andersson, 

2006). För att få en innebörd i patientens lidande ska vårdpersonalen vara lyhörd för 

patienten (Eriksson, 1994) 

 

Omvårdnad vid bröstcancer 

Remmers et al. (2010) skriver att det inte är fastställt vad kvinnor med bröstcancer har 

för förväntningar på sjuksköterskan. För att ge bästa möjliga vård är det viktigt att 

sjuksköterskan tar reda på vilka specifika krav patienten har på vården. 

Bröstcancerpatienter ansåg att känslomässigt stöd är en viktig möjlighet för att kunna 

orka genomgå sjukdomen mentalt. Patienten vill behandlas med respekt som en 

människa och individ och det är viktigt att omvårdnadsbehoven och önskemål 

behandlas individuellt. Sjuksköterskan bör förstå det individuella behovet av stöd 

genom patientens känslor utan att prata om det, sjuksköterskan bör använda sig av 

öppna frågor för att kvinnan ska få bestämma vad hon vill prata om. Genom små 

gester eller få ord kan sjuksköterskan förmedla en känsla av säkerhet för patienten. 

Sjuksköterskans egna styrkor påverkar patientens välbefinnande, en bra relation 

mellan sjuksköterska och patient förbättrar sjukhusvistelsen. Sjuksköterskan bör ta sig 

tid till att lyssna på patienten när patienten är i behov av det. I samspelet mellan 

sjuksköterska och patient bör sjuksköterskan vara mild, tyst och hänsynsfull. Vid 

upprepande frågor bör dessa besvaras av sjuksköterskan på ett lugnt och begripligt 

sätt (Remmers, Holtgäwe & Pinkert, 2010).  Stephens et al. (2008) hävdar att en bra 

lyssnare kan hjälpa patienten att förstå sin förnekelse och uttrycka den i sorg 

(Stephens et al., 2008).  

Imogene King framkallade en teori om samspelet mellan sjuksköterska och patient. 

Teorin bygger på tre aspekter som sjuksköterskan måste vara medveten om för att 

skapa ett bra samspel. Aspekterna är det personliga som redogör för vad som inträffar 
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inom en patient, den mellanmänskliga aspekten som redogör för vad som förekommer 

mellan två människor och den sociala aspekten som redogör för samverkan mellan 

större grupper av människor. King hävdar att sjuksköterskans och patientens tidiga 

kontakt är viktig för att inleda ett samförstånd (Sieloff & Messmer, 2013).  

När kvinnan får cancerbeskedet ges endast den informationen vid vårdbesök, 

information om behandling och hur allvarlig bröstcancern är lämnas vid nästa tillfälle. 

När kvinnan har fått en förklaring på hur allvarlig situationen är och om kommande 

behandling börjar hennes bearbetning av sjukdomen. Informationen är grunden för 

kvinnans möjlighet att bearbeta diagnosen och att vara involverad i olika beslut. 

Sjuksköterskan har till uppgift att tillhandahålla bra information som är individuellt 

anpassad.  Informationen är en viktig del när det kommer till att stödja den drabbade 

kvinnan och hennes anhöriga. Om kvinnan och sjuksköterskan ska ha tillit till 

varandra krävs det att patienten känner sig sedd som en individ och inte en i mängden 

(Bergh et al., 2007). 

 

Problemformulering 

Bröstcancer är en sjukdom som ökar, vilket innebär att sjuksköterskor kommer att 

möta dessa kvinnor i olika situationer inom vården. Att få diagnosen bröstcancer kan 

utlösa ett stort lidande och leda till förändringar i kvinnans livsvärld. Därför är det 

viktigt att beskriva kvinnors upplevelser av att ha bröstcancer och därmed öka 

förståelsen vid omvårdnaden.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser efter att ha fått diagnosen bröstcancer.  

 

Metod  

Uppsatsen baseras på en litteraturstudie, vilket innebär kritiskt granskning av data 

från tidigare forskning (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Datainsamling 

Först gjordes en inledande informationssökning som gav en översikt av det 

forskningsområde som studerats. I denna fas skapades en förståelse om var väsentlig 

information inom området kunde hämtas. Därefter gjordes den systematiska 

informationssökningen (Friberg, 2012). Den systematiska sökningen bygger på 
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specifika sökord som formulerades utifrån studiens problemformulering och syfte. 

Sökningarna gjordes i databasen PubMed som innefattar medicin, omvårdnad och 

odontologi samt i Cinahl som innefattar omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi 

(Forsberg & Wengström, 2013). Sökorden framkom efter den inledande 

informationsökningen. Sökorden som användes var: Bröstcancer, psykologisk effekt, 

ohälsa, känslor, förståelse, erfarenhet, upplevelser, kvinnor och oro. Begreppen 

översattes till engelska och gav: Breast cancer, psychological effects, illness, emotion, 

understanding, experience, women och worries. (Bilaga A.)  

I databasen Pubmed användes MeSH-termen (Karlsson, 2013) breast cancer. I både 

Cinahl och Pubmed användes fritextsökning tillsammans med boolesk operator AND 

och OR (Forsberg & Wengström, 2013).  

I den inledande sökningen begränsades sökningen från år 2011 till 2016. Då detta inte 

gav tillräckligt många träffar som matchade syftet gjordes en andra sökning med 

tidsspannet 2006 till 2016. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle beskriva 

kvinnor diagnostiserade med bröstcancer och vara skrivna på engelska. Artiklar med 

vetenskapliggrad III enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 

exkluderades då vi eftersträvade att uppnå grad I och II där grad I är av god kvalitet. 

Vidare exkluderades artiklar om familjemedlemmarnas påverkan, omvårdnad vid 

bröstcancer och mäns bröstcancerdiagnos då vi ville fånga kvinnors upplevelser. 

Sammanlagt har 302 abstracts lästs, varav 26 artiklar valdes ut till urval 1 då abstract 

var relevant till vårt syfte. Artiklarna delades upp och 13 artiklar lästes vardera. 

Fjorton artiklar motsvarade inte vårt syfte eller inklusionskriterierna och exkluderades 

därför. Resterande tolv artiklar lästes individuellt och diskuterades, dessa granskades 

sedan gemensamt enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativa 

och kvalitativa vetenskapliga artiklar. För att säkra artiklarnas vetenskapliga kvalitet 

användes begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet i 

bedömningsmallarna. Till urval 2 valdes tolv vetenskapliga artiklar ut varav tio 

stycken fick vetenskapliggrad I och II. Två artiklar bedömdes enligt grad III och 

exkluderades. De vetenskapliga artiklar som valdes ut var kvalitativa och redovisas i 

bilaga C.  

 

Databearbetning 

Samtliga resultatartiklar lästes igenom grundligt, individuellt och gemensamt för att få 

en god förståelse av innebörden i artiklarna. Artiklarna sammanfattades och 

sammanställdes i artikelöversikter som redovisas i Bilaga C. Väsentliga delar 

översattes till svenska och diskuterades ännu en gång. Utsagor som motsvarade vårt 

syfte och problemformulering underströks med en färgpenna i varje artikel. Utsagorna 



 

 6 

i den markerade texten jämfördes utifrån likheter och skillnader, sedan diskuterades 

dessa och fyra kategorier framkom (Friberg, 2012). 

Forskningsetiska övervägande  

Kjellström (2012) skriver att forskningsetik är grunden till att försvara deltagarnas 

värde och rättigheter. Vidare medverkar den till att skydda deltagarnas integritet.  I 

samhället är det viktigt att belysa människors självbestämmande och frihet. 

Självbestämmandet bygger på att personen själv ska avgöra om de vill medverka eller 

inte. Personuppgiftslagen (1998:204) skyddar för hot mot den privata självkänslan, 

vilket kan vara kränkningar, uppgifter som sprids och kan uppfattas som känsliga. Vid 

vetenskapligt arbete måste respekt visas för deltagarnas personliga liv. Vid avslutad 

forskning ska deltagarnas integritet vara oskadad (Kjellström, 2012).  

Informerat samtycke togs upp i åtta av tio resultatartiklar, sekretess och etiskt 

godkännande nämndes i nio. Artikeln som inte tog upp om etiska övervägande har 

granskats och bedömts utifrån Carlsson och Eimans bedömningsmall (2003). 

Innehållet i artikel var bra och relevant, där av togs artikeln med i studien. Enligt 

Kjellström (2012) måste forskare överväga nytta och risker med studien. Forskning 

ska ge en utveckligt framåt och undvika kränkning av individen (Kjellström, 2012). I 

studien observerades kvinnors upplevelser av bröstcancer vilket kan generera en ökad 

kunskap hos sjuksköterskor om kvinnornas upplevelse av bröstcancer. Det är en 

svårighet att finna en risk med studien.  

 

Resultat 

Under analysen framkom fyra kategorier, emotionella problem, förändrad självbild, 

oro inför eventuell död och framtid och hantering av sjukdomen vilket svarar mot 

syftet.  

Emotionella problem  

Efter bröstcancerdiagnosen uppkom olika känslor som påverkande den drabbade 

kvinnan. Rädsla var en återkommande känsla i samband med diagnosen som fanns 

hos kvinnan under hela sjukdomsprocessen (Joulaee, Joolaee, Kadivar & Haijbabaee, 

2012; Ashing-Giwa, Padilla, Bohorquez, Tejero & Garicia, 2006; Svensson, 

Brandberg, Einbeigi, Hatschek & Ahlberg, 2009; Beatty, Oxland, Koczwara & Wade, 

2008; Al-Azri, Al-Awisi, Al-Rasbi, El-Shafie, Al-Hinai, Al-Habsi & Al-Moundhri, 

2014). Rädsla för att känna smärta var vanligt då kvinnorna inte visste vad som skulle 

hända och ske (Mosher, Johnsson, Dickler, Norton, Massie & Duhamel, 2013). Beatty 

et al. (2008) skriver att en rädsla fanns bland kvinnorna. Vid minsta värk i kroppen 

kopplade kvinnorna det till att cancern hade spridit sig. Det fanns även en rädsla om 

att höra hur sjukdomen förändras över tid (Beatty et al., 2008). Det visade sig att 
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smärta och trötthet upplevdes som obehag och hade negativa effekter på kvinnors 

självständighet (Nizamli, Anoosheh & Mohammadi, 2011).  

Att ha förlorad självkontroll och minskad möjlighet att utföra något i hemmet, 

resulterade i att kvinnorna inte litade på sina tidigare förmågor (Beatty et al., 2008; 

Nizamli et al., 2011). Förlusten av självständighet hos kvinnan kunde ge upphov till 

ökad ångest och depression (Nizamli et al., 2011). Kvinnorna uppgav att smärta var 

mer ångestframkallande än trötthet (Mosher et al., 2013). Upplevelsen av ångest 

varierade från kvinna till kvinna, en del upplevde ångest efter en vecka och andra 

upplevde den direkt (Svensson et al., 2009). En del kvinnor hade tankar kring om de 

hade kunna gjort något annorlunda och på så sätt undvika sin bröstcancerdiagnos. 

Genom att anklaga sig själva uppkom känslor som ilska och skuld (Mosher et al., 

2013; Joulaee et al., 2012; Beatty et al., 2008; Nizamli et al., 2011). 

Att acceptera diagnosen var svårt vilket kunde leda till förnekelse över att ha blivit 

drabbad (Svensson et al., 2009). Känslor som chock och isolering gjorde att kvinnor 

kände sig ensamma (Mosher et al., 2013;Beatty et al., 2008). En oro fanns för att 

cancern hade spridit sig till andra organ (Svensson et al., 2009; Al-Azri et al., 2014). 

Mosher et al. (2013) fann att flertalet kvinnor med bröstcancer upplevde oro i 

samband med kroppsförändringar, att utseendet förändrades var en daglig kamp att 

acceptera (Mosher et al., 2013). Känslor som ångest och obehag i samband med 

kroppsförändringar var vanliga, kvinnor upplevde det lättare att se det negativa med 

sin kropp än det positiva (Nizamli et al., 2011).Förändringar som cancern hade 

orsakat kroppen resulterade i sorg,  och en känsla av förlust (Joulaee et al., 2012; 

Ashing-Giwa et al., 2006; Beatty et al., 2008; Mermer, Nazil & Ceber, 2016). 

Förlusten av hår var både chockerande, det var svårt att acceptera och skapade en 

känsla av förlorad kvinnlighet (Beatty et al., 2008; Mermer et al., 2016). Håravfallet 

upplevdes som pinsamt, upprörande och som en sorg. Det beskrevs även som en 

förlust som var svår att dölja i samhället (Mosher et al., 2013; Mermer et al., 2016). 

Humörsskiftningar var vanliga då kvinnor ofta pendlade mellan gråt och glädje 

(Nizamli et al., 2011). 

 

Förändrad självbild 

Enligt Joulaee et al. (2012) och Ashing-Giwa et al. (2006) är brösten en viktig del för 

många kvinnor och ett borttaget bröst kan leda till en saknad av kvinnlighet (Joulaee 

et al., 2012; Ashing-Giwa et al, .2006) Kvinnan kunde finna det svårt att se sig själv i 

spegeln då hon inte kunde känna igen sin egen kropp (Joulaee et al. 2012; Ashing-

Giwa et al., 2006). Kroppsförändringarna gjorde att kvinnorna kände sig oattraktiva, 

tanken att partner upplevde det samma fanns (Ashing-Gixcccwa et al., 2006; Beatty et 

al., 2008). Den personliga självbilden uppgavs inte vara densamma som innan, saker 

och ting kom att förändras och att det var bara till att acceptera sin nya kropp och sina 

nya förmågor (Beatty et al., 2008). Kvinnor uppgav även att bröstcancern påverkade 
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deras vardagsliv (Banning & Tanzeem, 2013). En känsla av otillräcklighet fanns då 

hem- och arbetsuppgifter inte kunde slutföras (Ashing-Giwa et al., 2006; Svensson et 

al., 2009). Hushållssysslorna samt att sköta om familjen blev svårt att utföra och en 

fysisk utmaning (Banning et  al., 2013; Ashing-Giwa et al., 2006; Beatty et al., 2008; 

Nizamli et al., 2011). Allt som utfördes var en kamp och det kändes som om att 

springa ett helt maraton (Beatty et al., 2008). Mosher et al. (2013) uppgav att 

drabbade kvinnor beskrev sig själva som krymplingar, varje led i kroppen värkte och 

hjärnan var bortkopplad. 

Oro inför eventuell död och framtid. 

Oron över eventuell död var en tanke som väcktes till liv så fort bröstcancerdiagnosen 

hade fastställts, det beskrevs som att dödens kändes närmre (Al-Azri et al., 2014). 

Rädslan inför döden och framtiden var en vanlig tanke i sjukdomsprocessen (Mosher 

et al., 2013;Joulaee et al., 2012; Ashing-Giwa et al., 2006; Svensson et al., 2009; 

Beatty et al., 2008; Al-Azri et al., 2014). Följande frågor som berörde flertal kvinnor 

var, medvetenheten om döden, familjepåverkan och sökande efter att finna mening i 

sitt lidande. Mosher et al. (2013) och Svensson et al. (2009) skriver att önskan att se 

sina döttrar växa upp och gifta sig, kunna sitta och krama om sina barnbarn och gå i 

pension tillsammans med sin partner var vanligt men detta skapade även en rädsla 

(Mosher et al., 2013; Svensson et al., 2009). Kvinnorna beskrev som att ingen kan fly 

från döden däremot fanns tankarna om döden där. En oro fanns över hur den sista 

fasen i livet skulle vara, skulle det vara smärtsamt eller vara en lång process. Att få 

avlida på ett fridfullt sätt var det många kvinnor som önskade (Joulaee et al., 2012; 

Svensson et al., 2009; Al-Azri et al., 2014). En annan oro fanns bland kvinnorna över 

hur länge till de skulle få leva, samtidigt som andra berättade att det inte var döden 

som orsakade rädslan däremot vägen dit (Svensson et al., 2009). Den drabbade 

uppgav en rädsla över att vara själv då kvinnan inte ville dö ensam (Al-Azri et 

al.,2014). En känsla om att vara på dödens rad beskrevs, att sjukdomen kommer göra 

så att kvinnan kommer att dö tidigare. Beatty et al. (2008) skriver att den drabbade 

ville att anhöriga skulle minnas hur kvinnorna levde innan cancerdiagnosen och inte 

enbart att dem dog utav diagnosen (Beatty et al., 2008). Ytterligare en oro som 

drabbade kvinnor kunde uppleva var huruvida deras döttrar skulle få ärva 

cancergenen i framtiden (Al-Azri et al., 2014). 

Vikten av att inte glömma bort att njuta av livet, eftersträva god livskvalité och 

prioritera sig själv trots sin sjukdom betonades (Banning et al., 2013; Svensson et al. 

2009;Beatty et al., 2008). Att se positivt på framtiden var både svårt och lätt, vissa 

kvinnor planerade semestrar, födelsedagar och andra tillställningar. Andra planerade 

en dag eller vecka åt gången. Svensson et al. (2009) beskriver att drabbas av 

bröstcancer är som att ha en ryggsäck, som man önskar att någon tog bort. Trots att 

tankarna om döden kan vara många och ta mycket energi ansågs det vara viktigt att 

försöka upprätthålla ett hopp, som eventuellt skulle kunna fördröja döden (Svensson 

et al., 2009). Att upprätthålla en kämpande anda och att vara hoppfull inför framtiden 
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ansågs av en del vara en nödvändighet under sjukdomsprocessen för att eftersträva att 

återfå en god hälsa (Banning et al., 2013;Svensson et al., 2009). 

 

Hantering av sjukdomen 

Bröstcancerdiagnosen påverkade förhållandet till familjemedlemmar och den sociala 

miljön, det uppgavs att diagnos av bröstcancer medförde ensamhet och social 

isolering(Ashing-Giwa et al., 2006; Al-Azri et al., 2014; Mermer et al., 2016). För att 

hantera sjukdomen ansågs kommunikationen som ett hjälpmedel, genom att tala med 

andra så luftades tankarna om diagnosen. Andra kvinnor undvek att tala om diagnosen 

tillsammans med familj och vänner då de inte ville belasta anhöriga och en osäkerhet 

kring hur reaktionen skulle bli (Mosher et al., 2013; Svensson et al., 2009; Al-Azri et 

al., 2014). När anhöriga hade svårt att acceptera och diskutera diagnosen upplevdes 

detta som besvärligt. Vid diskussion av diagnosen upplevdes det att partnern började 

prata om något annat vilket kvinnorna upplevde som problematiskt och det gjorde att 

de kände sig ensamma och frustrerade (Mosher et al., 2013). Det äktenskapliga livet 

påverkades av diagnosen, även om det berättades att deras partner gav dem utrymme, 

var omtänksamma och att kvinnorna kunde utföra sina vanliga sysslor (Banning & 

Tanzeem, 2013). Tröttheten orsakade svårigheter för kvinnorna att finna motivationen 

till fysisk aktivitet. När kvinnorna fann ork till att utföra fysisk aktivitet kopplades 

tankarna och ångesten bort kring sjukdomen (Brunet, Taran, Burke & Sabiston, 

2013). 

Att samtala om bröstcancer kunde upplevas som jobbigt och svårt. Anhöriga visste 

inte vilka frågor som kunde ställas eller hur de skulle svara. Det upplevdes som om 

vänskapskretsen minskade desto längre sjukdomsprocessen fortskred (Mosher et al., 

2013). Cancern påverkade synen på familj och vänner genom att kvinnan uppskattade 

dem på ett annorlunda sätt än tidigare (Ashing-Giwa et al., 2006; Al-Azri et al., 

2014). Mermer et al. (2016) skriver att socialt stöd var en viktig faktor för att uppleva 

bra tillfrisknad, även panterns delaktighet i sjukdomen stödjer kvinnan på ett positivt 

sätt (Mermer et al., 2016). Upplevelsen av familjens stöd var avgörande för det 

emotionella välbefinnandet (Joulaee et al., 2012; Ashing-Giwa et al., 2006). Det 

framkom att en dotters stöd kunde vara värdefullt för att hantera sjukdomen (Ashing-

Giwa et al., 2006). Stöd upplevdes på olika sätt, en del tyckte att professionellt stöd 

var det centrala då belastningen på familj och vänner minskar. Andra upplevde att 

kyrkan och vänner tillförde stöd och vissa upplevde att husdjur medförde en känsla av 

stöd (Svensson et al., 2009). Praktiskt stöd och vägledning vid fysiska aktiviteter 

underlättade vardagen för kvinnan (Beatty et al., 2008). Svensson et al. (2009) hävdar 

att genom att hålla tankarna upptagna minskar funderingarna kring sjukdomen. En del 

kvinnor är upptagna med aktiviteter som trädgårdsarbete, korsord, promenader och 

lyssna på musik vilket ger kvinnorna mer energi. Det är nödvändigt att bevara hoppet 

trots diagnosen.  
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Diskussion  

Metoddiskussion  

Utifrån syftet valdes databaserna Pubmed och Cinahl ut, Pubmed inriktar sig på 

medicin, omvårdnad och odontologi. Cinahl fokuserar på omvårdnad, sjukgymnastik 

och arbetsterapi. Vi valde att exkludera databasen psycInfoför att avgränsa 

sökmaterialet. Tillförlitligheten i studien stärks eftersom databaserna innehåller 

vetenskapliga artiklar om omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013). 

Genom att söka i de två databaser som har omvårdnadsfokus stärks studiens 

trovärdighet (Henricson, 2013). Redovisningarna av sökorden och sökordshistorik 

ökar studiens bekräftelsebarhet och tillförlitlighet (Wallengren & Henricsson, 2012).  

I samtliga databaser användes fritextsökning och i Pubmed användes MeSH-term för 

att få en bredare sökning (Karlsson, 2013). MeSH-termssökningen resulterade inte i 

någon resultatartikel då endast dubbletter uppkom vilket avslutade datainsamlingen. I 

samband med sökningarna användes booleska operatorer AND och OR. Operatoren 

AND smalnar av sökningen och operatoren OR breddar sökningen (Östlundh, 2006; 

Forsberg & Wengström, 2013; Karlsson, 2013). Möjligen kunde fler kombinationer 

av sökorden resultera i fler relevanta artiklar vilket kan ses som en svaghet. Vid 

sökning av artiklar lästes även abstract där titeln inte motsvarade syftet, där med 

missades inga relevanta artiklar. Inklusionskriterier för studien var att artiklarna skulle 

vara publicerade 2006 till 2016. Första sökningen eftersträvades publicerings år 2011 

till 2016, vilket inte gav tillräckligt många träffar som motsvarade syftet därför 

utökades sökningen. I studien inkluderades enbart kvinnor med bröstcancerdiagnos. 

Exklusionskriterier för studien var män då syftet med studien var att belysa kvinnors 

upplevelse av bröstcancer. Artiklar om omvårdnad vid bröstcancer exkluderades då 

det var kvinnors upplevelser av diagnosen bröstcancer som skulle ingå. Familjers 

påverkan exkluderades även då det var kvinnors uppfattning som var av intresse. 

Vetenskapliga artiklar med grad III valde vi att exkludera av kvalitetsskäl. Inklusions- 

och exklusionskriterier användes för att öka bekräftelsebarheten (Wallengren & 

Henricson, 2013) i studien.  

Resultatartiklarna som användes till studien hade kvalitativ design och inriktade sig 

på den bröstcancerdrabbade livssituation. Kvalitativ design skapar en djupare 

förståelse av patientens upplevelser (Segesten, 2012; Henricson & Billhult, 2013). 

Alla resultatartiklar var kvalitativa, då kvinnors upplevelse skulle belysas. 

Kvantitativa artiklar studerades och exkluderades då syftet inte blev besvarat. Detta 

kan ses som svaghet då kvantitativa studier även studerar upplevelser med hjälp av 

olika mätinstrument (Segesten, 2012). Av de resultatartiklar som ingick i studien 

motsvarade fyra vetenskaplig grad I och sex bedömdes till vetenskaplig grad II vilket 

stärker studiens pålitlighet. Artikeln som inte nämnde etiska övervägande valde vi att 

inkludera då dess innehåll besvarade syftet och problemformuleringen. Enligt 
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bedömning med hjälp av Carlsson och Eimans bedömningsmall (2003) bedömdes 

artiklarna ha god kvalité. I sökhistoriken (bilaga B) redovisas alla sökningar, även 

sökningarna som inte resulterade i resultatartiklar redovisas för att öka tydligheten i 

vårt tillvägagångssätt.  

Studierna som beskrivs i resultatartiklarna var genomförda i olika länder, USA, 

Turkiet, Pakistan, Iran, Syrien, Oman, Sverige, Australien och Canada vilket stärker 

studiens överförbarhet till andra länder. Resultatartiklarna lästes individuellt och 

diskuterades sedan för att undvika feltolkning. Granskning med hjälp av Carlsson och 

Eiman bedömningsmall (2003) gjordes gemensamt för att få en bättre inblick i 

artiklarnas vetenskapliga kvalité och för att undvika felbedömning. Sedan 

sammanfattades artiklarna gemensamt (Friberg, 2012) och texten som motsvarade 

vårt syfte och problemformulering underströks med färgpenna individuellt. Genom att 

vara insatta i de vetenskapliga artiklarnas resultat ökar det pålitligheten och 

bekräftelsebarheten (Wallengren & Henricson, 2013). Att utföra sammanfattningen 

gemensamt medför att resultatet inte blev felbedömt. Understrykningarna gjordes för 

att finna en röd tråd i artiklarna och individuellt för att få två synsätt. Trovärdigheten 

(Wallengren & Henricson, 2013) stärks då studien har lästs av andra och diskuterats 

på seminarium. Överförbarheten är god eftersom begreppen trovärdighet, pålitlighet 

samt bekräftelsebarheten är säkrade. 

 

Resultatdiskussion 

I denna litteraturstudie framkom fyra stycken teman: Emotionella problem, förändrad 

självbild, oro inför eventuell död och framtid och hantering av sjukdomen. Teman 

som framkom besvarade vårt syfte. Kvinnor med en bröstcancerdiagnos påverkades 

enligt denna studie fysiskt, psykiskt och socialt (Joulaee et al., 2012; Nizamli et al., 

2011). Då bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor kommer 

sjuksköterskan troligtvis någon gång under sin profession att möta denna 

patientgrupp. Som sjuksköterska är det betydelsefullt att förstå kvinnors upplevelser 

av bröstcancer för att kunna utföra en god och säker vård. 

I denna studie framkom det att bröstcancerdiagnos kan orsaka en kris för de drabbade 

och deras anhöriga (Joulaee et al., 2012) vilket överensstämmer med studien av Wang 

et al. (1999). I Wang et al. (1999) beskrivs kvinnornas upplevelser av bröstcancer i 

form av förlorad hälsa, familjepåverkan, påverkan på framtiden samt en negativ 

självkänsla. Detta kan även ses i studien av Arman (2003) som hävdar att hela livet 

påverkas av bröstcancerdiagnosen, självförtroendet ändras samt synen på livet 

(Arman, 2003). Bröstcancer ses som ett hälsoproblem i samhället då det drabbar fler 

kvinnor varje år (Folkhälsomyndigheterna, 2014). 
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En dominerande känsla bland de bröstcancerdrabbade kvinnorna i litteraturstudien var 

rädsla, som uttrycktes på olika sätt (Joulaee et al., 2012; Ashing-Giwa et al., 2006; 

Svensson et al., 2009; Beatty et al., 2008; Al-Azri et al., 2014). Förlusten av kontroll 

och självständighet var en annan känsla som kvinnorna uppgav (Beatty et al., 2008; 

Nizamli et al., 2011). Enligt Eriksson (1994) är lidandet något negativt som påverkar 

livet olika för olika personer, och kan medföra en känsla av minskad värdighet. I 

föreliggande litteraturstudien är det tydligt att bröstcancerdiagnosen påverkar 

kvinnorna individuellt och sänker deras upplevda värdighet.  

Ilska och skuld var andra känslor som uppkom, då de drabbade anklagade sig själva 

för att vara orsaken till diagnosen (Mosher et al., 2013; Joulaee et al., 2012; Beatty et 

al., 2008; Nizamli et al., 2011). Anledningen till att döma sig själv som orsak till 

sjukdom kan vara kopplad till dagens samhällsideal som innebär att leva efter olika 

normer. Det framkom att kvinnorna upplevde det som vanligt att vara kritisk till sin 

egen kropp (Nizamli et al., 2011) då diagnosen medför kroppsliga förändringar. Ett 

exempel på kroppsligförändring är håravfall, detta upplevdes svårt att dölja för 

samhället och sänkte känsla av kvinnlighet (Beatty et al., 2008; Mermer et al., 2016; 

Mosher et al., 2013). I denna litteraturstudie framkom det att cancern påverkade 

kvinnorna känslomässigt och de kunde uppleva en förändrad självbild, vilket 

överensstämmer med Beatty et al. (2008); Banning et al. (2013); Ashing-Giwa et al. 

(2006) och Svensson et al. (2009) som skriver att förmågan att utföra hushållsysslorna 

hade förändrats samt synen på kroppen detta påverkade kvinnorna känslomässigt.  

I litteraturstudien framkom det att flertalet kvinnor uppgav en rädsla inför eventuell 

död eller vägen dit. Folkhälsomyndigheten (2014) skriver att oron inför eventuell död 

påverkades av att kvinnan inte visste hur länge de skulle leva eller om bröstcancern 

gick att bota. Dagens forskning kring bröstcancer går framåt vilket resulterar i att 

färre avlider (Folkhälsomyndigheten, 2014). Detta skriver även Bergh et al (2007) om 

där han nämner att 90 procent av kvinnorna lever fem år efter sin bröstcancerdiagnos. 

Det sägs därför att femårsöverlevnaden är nittio procent.  

I litteraturstudien framkom det att vardagslivet påverkades av diagnosen (Banning & 

Tanzeem, 2013) samt att hushållssysslor blev svårare att utföra än tidigare (Banning 

et al., 2013; Ashing-Giwa et al., 2006; Beatty et al., 2008; Nizamli et al., 2011). Detta 

nämner även Brunet et al. (2014) i sin studie, familjen påverkades av 

bröstcancerdiagnosen eftersom kvinnan inte hade ork att utföra fysiska aktiviteter som 

tidigare (Brunet et al., 2014). Ett flertal kvinnor uppgav även oro över att döttrarna 

skulle få en bröstcancerdiagnos (Ak-Azru et al., 2014) då bröstcancer kräver ärftliga 

gener för att utvecklas (Bergh et al., 2007). I litteraturstudien framkom det att kvinnor 

kunde ha svårt att finna meningen med lidandet då acceptansen om sjukdom var svår 

att förstå (Svensson et al., 2009). Bergh et al.(2007) beskriver även detta som en 

påfrestande livshändelse som kan vara svår att acceptera (Bergh et al., 2007).  
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En stor del som fanns i litteraturstudiens resultat var hoppet, ett hopp som både kunde 

fördröja döden samtidigt som det fanns ett hopp inför framtiden. För att uppleva hopp 

är det viktigt att kvinnan finner stöd, stödet kunde förekomma på olika sätt en del 

känner stöd från kyrkan medan en annan finner stöd genom sin partner (Svensson et 

al., 2009). Professionellt stöd bör erbjudas till alla för att kvinnorna ska klara av 

sjukdomsprocessen och minska kvinnors känsla av belastning på familj och vänner 

(Svensson et al., 2009). En del kvinnor upplevde att kommunikation var ett 

hjälpmedel och andra kvinnor undvek att diskutera diagnosen (Mosher et al., 2013; 

Svensson et al., 2009; Al-Azri et al., 2014). 

Svårigheter i kommunikationen kan uppstå då anhörig inte vet vilka frågor som ska 

ställas och rädsla för hur vänner ser på sjukdomen (Mosher et al., 2013). För att 

upprätthålla ett bra samspel mellan patient och sjuksköterska har King utvecklat tre 

aspekter. Den personliga aspekten som hjälper till så att sjuksköterskan skapar en 

förståelse för individen. Andra aspekten är mellanmänskliga aspekten som tyder på att 

kommunikation och samspel är viktiga för att skapa en bra relation mellan 

sjuksköterska och patient. Den sista aspekten är den sociala aspekten som innefattar 

exempelvis familjer, religioner och arbetsplatser (Sieloff & Messmer, 2013). 

Tillförlitligheten mellan patient och sjuksköterska skulle öka om sjuksköterskan 

använde sig av Kings tre aspekter och eftersträva patientens hälsomål och skapa en 

bra relation. I litteraturstudien framkom många negativa aspekter av att ha 

bröstcancer, men enligt Bergh et al. (2007) finns det positiva aspekter i form av 

uppskattning av livet, ökad närhet till familj och vänner och omvärderingar av 

prioriteringar. Förmågan att leva i nuet och nära vänskap utvecklas, när en person blir 

sjuk visade det sig vem i vänskapskretsen som brydde sig.  

 

Konklusion  

Kvinnornas upplevelser vid bröstcancer var individuella där rädsla och oro ansågs 

vara en återkommande känsla som kunde speglas på olika sätt. Accepterandet av 

bröstcancerdiagnosen var svår då de drabbade kvinnorna hade en tendens att 

skuldbelägga sig själva, vilket kunde leda till förnekelse av sjukdomen. Bröstcancern 

orsakade kroppsliga förändringar vilket resulterade i sorg och förlust. Även 

kvinnornas vardag påverkades av diagnosen. Det framkom att vardagliga sysslor var 

jobbiga att utföra då deras ork inte fanns. Kvinnorna upplevde en stor oro inför 

eventuell död och framtid, som en känsla av att döden kom dem närmare. Att inte få 

leva ett tillräckligt långt liv för att se barnen växa upp oroade kvinnorna, men även 

hur den sista fasen i livet skulle bli. Familjens stöd upplevdes som avgörande för 

kvinnans emotionella välbefinnande. För att undvika tankar på sjukdomen sysselsatte 

sig kvinnorna med olika fritidsaktiviteter. I studien framkom det även att hopp och att 

upprätthålla en kämparande var viktigt för att eftersträva en god livskvalité. 
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Implikation 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och risken att drabbas ökar 

med stigande ålder. I litteraturstudien var syftet att belysa kvinnors upplevelser i 

samband med bröstcancer. Som sjuksköterska är det vanligt att möta denna 

patientgrupp inom hälso- och sjukvård. För att sjuksköterskan ska kunna arbeta på ett 

hälsofrämjande sätt och öka sin kunskap är det viktigt att förstå kvinnans upplevelser 

vid bröstcancer. Mer forskning behövs angående de hälsofrämjande aspekterna i 

samband med bröstcancer och hantering av sjukdom.  
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Databasnamn Databasnamn Databasnamn 

Breast cancer AND 

psychological effects 
Pubmed Cinahl  

Breast cancer AND 

illness AND experience 
Pubmed Cinahl  

Breast cancer AND 

emotion AND experience 
Pubmed Cinahl  

Breast cancer AND 

anxiety 
Pubmed  Cinahl  

Breast cancer AND 

understanding AND 

experience 

Pubmed Cinahl  

Breast cancer AND 

experience physical 
Pubmed  Cinahl  

Breast cancer experience 

AND social OR 

psykosocial 

Pubmed Cinahl  

Psychological 

breastcancer 
Pubmed  Cinahl  

Breast cancer AND 

women AND experience 
Pubmed Cinahl  



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

160229 Pubmed 

Breast cancer AND psychological 

effects. Limits: Published year 

2006-2016 904 36 2 2 

160229 Cinahl 

Psychological breast cancer Limits: 

Published year 2006-2016 169 25 2 2 

160229 Cinahl 

Breast cancer AND ilness AND 

experience Limits: Published year 

2006-2016 236 25 1 1 

160301 Cinahl 

Breast cancer AND women AND 

experience Limits: Published year 

2006-2016 907 52 2 1 

160301 Pubmed 

Understanding AND breast cancer 

AND experience  Limits: 

Published year 2006-2016 117 21 1 1 

160303 Cinahl 

Breast cancer AND women AND 

worries  Limits: Published year 

2006-2016 40 17 0 0 

160304 Pubmed 

Breast cancer AND emotion AND 

experience Limits: Published year 

2006-2016 224 27 2 2 

160316 Pubmed 

Breast cancer AND experience 

physical Limits: Published year 

2006-2016 554 48 1 0 

160316 Pubmed  

Breast cancer experience AND 

social OR psykosocial 

Limits: Published year 2006-2016 498 37 0 0 

160316 Pubmed 

“Breast cancer”[MeSH] AND 

experience AND physicalLimits: 

Published year 2006-2016 

429 4 0 0 

160328 Pubmed 

Breastcancer and women and 

physical experience 

Limits: Published year 2006-2016 

304 10 1 1 

Totalt  

 

   10 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Al-Azri, M., Al-Awisi, H., Al-Rasbi, S., El-Shafie, K., Al-Hinai, M., Al-Habsi, H., & Al-

Moundhri, M. (2014). Psychosocioal Impact of Breast Cancer Diagnosis Among Omani Women. 

Oman Medical Journal, 29(6), 437-444.  DOI 10.5001/omj.2014.115. 

Land  

Databas 

Oman 

PuBmed 

 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka olika psykosociala konsekvenser för omanska kvinnor 

med diagnosen bröstcancer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

 

 

Urval Studiepopulationen bestod av vuxna kvinnor (≥18 år) som hade fått diagnosen bröstcancer. 19 

kvinnor deltog i intervjun, varierande ålder från 24-54 år med en medelålder på 40år. 

Datainsamling Intervjuerna genomfördes i ett rum på en avdelning och varade från 45-60 minuter. Intervjuerna 

var bandinspelade. 

Dataanalys Insamlade datan lästes av intervjuerna och identifierade de ämnen som befanns vara relevanta. 

Rådata tilldelades i olika kategorier om patienternas upplevelse och attityder. Varje kategori som 

uppstod från analysen fick en specifik kod. Författarna läste och diskuterades resultaten. Svaren 

från deltagarna översattes ordagrant till Engelska 

Bortfall Bortfall var inte registrerat i studien. 

Slutsats Bröstcancer är en förödande sjukdom och kan utlösa flera biverkningar, kan utveckla symtom på  

ohälsa såsom ångest, depression, trötthet, smärta, koncentrationssvårigheter och socialisolering. 

Kvinnor som drabbas av diagnosen upplever oftast minskad livskvalité och låg självkänsla. 

Kvinnorna i studien uppgav att oron över framtiden var stor, oro över döden, oro över att lämna 

barn och familj. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 77% 

Trovärdighet: Resultatet svara mot syftet och stärks av citat. Urvalet matchar mot syftet, inget 

skrivet om bortfatt. Metoden är noga utförd och beskriven.  

Pålitlighet: Intervjuerna bandades och transkriberades, arabiska översatte till engelska vilket 

gjorde att exakta upplevelser var svåra att uppnå. 

Bekräftelsebarhet: Studien är repeterbar då urval, datainsamling och databearbetning beskrevs 

bra.  

Överfarbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade trots sina brister. 

Författarna tar inte upp överförbarhet. 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Ashing-Giwa, K.T., Padilla, G.V., Bohorquez, D.E., Tejero, J.S., & Garcia, M. (2006). 

Understanding the breast cancer experience of Latina women. Journal of Psychosocial Oncology, 

24(3), 19-52. Doi: 10.1300/J077v24n03_02  

Land  

Databas 

USA  

Pubmed 

Syfte Att undersöka effekterna av bröstcacancer bland Latinska överlevande.  

Metod:  

Design 

 

Kvalitativ design.  

Urval Totalt 26 deltog i två separata fokusgrupper. Alla kontaktades genom sjukhus och kliniker. 

Medelåldern var 56 år.  

Datainsamling Intervjuer genomfördes för att samla ett brett utbud av information om bröstcancer. Varje intervju 

bandades.  

Dataanalys En detaljerad sammanfattning av varje intervju genomfördes och valda citat transkriberades 

ordagrant, för att sedan bilda huvudteman.  

Bortfall Inget bortfall fanns registrerat.  

Slutsats Tretton olika huvudteman framkom i artikeln var bland annat Coping, socialt stöd, andlighet, 

kontroll över sjukdom, oron för bröstcancer, värderingar som påverkar cancer, kroppsuppfattning 

och intima relationer. Resultatet visade på att kvinnorna var hoppfulla om sin hälsa och en 

acceptans fanns. Andlighet och det sociala stödet var centralt för kvinnornas återhämtning, dock 

upplevdes problem kring de känslomässiga välbefinnandet, kroppsuppfattning och den sexuella 

hälsan.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 70,83% 

Trovärdighet: Resultatet är bra skrivet och motsvarar syftet, vilket i sin tur stärks av citat. Bra 

urval av patienter, däremot finns inget bortfall beskrivet. Metod är beskriven och väl utförd. 

Pålitlighet: Intervjuer utfördes som bandregistrerades. Dessa transkriberades sedan ordagrant.  

Bekräftelsebarhet: Studien är repeterbar då urval, datainsamling och databerarbetning beskrevs.  

Överfarbarhet: Trovärdigheten, pålitligheten och bekräftelsebarhet är säkrade trots sina brister 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

Referens Banning, M., & Tanzeem, T. (2013) Managing the illness experience of women with advanced 

breast cancer: hopes and fears of cancer-related insecurity. European Journal of cancer care 

22(2), 253-260. DOI: 10.1111/ecc.12026  

Land  

Databas 

Pakistan 

Pubmed 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka de psykologiska effekterna av avancerad bröstcancer 

hos pakistanska kvinnor. 

Metod:  

Design 

 

Kvalitative design  

Urval Det var 21 kvinnor som deltog i studien. Sex kvinnor hade en avancerad bröstcancer och var i 

diagnosstadium mellan ett år och elva år. Femton kvinnor hade en historia av metastaser. 

Inklusionskriterierna var: pakistansk medborgare, åldern 35 – 83 år, med en bekräftad historia av 

avancerad bröstcancer, avslutade kirurgiska och medicinska behandlingar för bröstcancer vid 

SKM cancer hospital.  

Datainsamling Denna studie använde semistrukturerad intervju. De teman och frågor till intervjuerna var 

utvecklade från tillgänglig litteratur och tidigare forskning i pakistan, men också från den 

erfarenhet och kunskap. Tre testpiloter användes för att testa lämpligheten hos de intervjufrågor 

och för eventuella förändringar. Även för att förbättra kvaliteten och tillförlitligheten av de 

insamlade uppgifterna. Intervjun genomfördes i lugn miljö med digital inspelning. Intervjulängden 

varade från 40 till 55 minuter.  

Dataanalys Intervjuerna transkiverades ordagrant. Transskript analyserades och översattes. För att säkerställa 

kvaliteten på översättningen för att säkerställa den lexikala och konceptuella likvärdigheten. Data 

analyserades sedan med hjälp av tematisk analys. Data reducerades genom att sammanfatta, 

kodning, hitta teman, klustring och skiva berättelser.  

Bortfall Inget bortfall var registrerat.  

Slutsats Fyra huvudteman framkom från intervjuerna som sedan byggdes till ett resultat, dessa 

huvudteman var: Osäker hälsa, resistens mot cancer, äktenskapliga relationer och effekterna av 

sjukdomen på det fysiska och emotionella välbefinnandet. Forskarna kom fram till att utbildning 

är grundpelaren i cancervård och en viktig copingstartegi. Kvinnorna blir hjälpta i deras 

psykologiska anpassning till sjukdomen, speciellt efter första chocken av diagnos.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 81,25% 

Trovärdighet: Resultatet besvarar syftet och stärks med citat av deltagarna. Urval är väl beskrivit. 

Datainsamling utfördes med intervjuer med hjälp av digital inspelning. Tre pilotprover användes 

för att testa lämpligheten hos de intervjufrågor och utföra de ändringar ifall det behövs. 

Pålitlighet: Intervjuerna spelades in, transkriberades ordagrant och översattes till engelska och 

sedan tillbaka till tyska igen. Detta gjordes för att säkerställa den lexikala och konceptuella 

kvalitén på översättningen av intervjuerna.  

Bekräftelsebarhet: Studien är repeterbar då urval, datainsamling och dataanalys är noggrant 

beskriven. Längden på intervjuerna varade från 40-55 minuter.  

Överförbarhet: Trovärdigheten, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade. Författarna tar även 

upp om vidare forskning.  



BILAGA C  

 

Artikel 4 

Referens Beatty, L., Oxlad, M., Koczwara, B., & Wade, T.D. (2008). The psychosocial concerns and needs 

of women recently diagnosed with breast cancer: a qualitative study of patient, nurs and volunteer 

perspectives. Health Expectations, 11(4), 331-342.   doi: 10.1111/j.1369-7625.2008.00512.x 

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Syftet var att identifiera problem och behov av Australiska kvinnor som nyligen diagnostiserats 

med bröstcancer. 

Metod:  

Design 

 

Kvalitativ studie. 

 

Urval Totalt 19 deltog i studien. Det var en sjuksköterske grupp, fyra patientgrupper och två frivilliga 

grupper. Kriterier för patientgrupperna var en ny diagnoserad cancer (<12 månader) och cancern 

ska ingå i tidigt bröstcancer stegen 0-2. Patienten skulle vara 18 år eller äldre och kunna tala 

flytande Engelska. 

Datainsamling I studien var det 19 lämpliga patienter som intervjuades i grupper variereda från fyra-sex 

deltagare. Fokusgrupperna genomfördes i ett resurs rum, vilket var allmänt bekant för patienterna 

och dem kände sig mer tillfreds där. Sjukhuspersonal var inte närvarande under intervjun vilket 

gjorde att patienterna kunde prata öppet om sina känslor och tankar.  Fokusgrupperna var ljud-

terapi och varade mellan 90-120 minuter. Deltagarna fick te och satt i en cirkel för att underlätta 

diskussion. Deltagarna uppmuntrades till att svara på alla frågor, men hade rätt att neka. 

Dataanalys Två författare kodade oberoende varje utskrift i kategorier. Framväxande teman identifierades och 

kombinerades så att det bildades teman. Varje fokusgrupp diskuterades under inspelning, och 

transkriberades ordagrant.  

Bortfall Av 28 deltagare var 19 lämpliga att delta. Nio stycken avböjt vad det motiveringar som, 

patienterna var allt för upptagna, några kände sig inte bekväma med grupp intervju och några hade 

biverkningar från behandling vilket gjorde det svårt att delta 

Slutsats Författarna kom fram till fem huvudteman, hur kvinnorna hanterar biverkningar i förhålland till 

behandling, hur kroppsförändringen upplevdes, känslomässiga reaktioner såsom ilska, chock, arg 

och skuld. Författarna tar även upp hur kvinnor med bröstcancer kan hjälpa andra kvinnor i 

samma sits och hur oron om framtiden och döden har en påverkan på kvinnan.  

Slutsaten blev att deltagarna var eniga om att det var en hel del psykosociala problem och behov 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 79% 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet och stärks av citat. Bra urval av patienter och bortfall 

är beskrivit. Metod är beskriven och väl utförd med semistrukturerade intervjuer.  

Pålitlighet: Författarna använde sig av ljudterapi, vilket dem har disskuterat noga och 

transkriberat.  

Bekräftelsebarhet: Datainsamling och databearbetning beskrevs noggrant vilket gör att studien är 

repeterbar. Deltagarna fick själva avgöra vilka frågor dem skulle svara på.  

Överfarbarhet: Trovärdigheten, pålitligheten och bekräftelsebarhet är säkrade. Författarna 

diskuterar inte vidare forskning.  



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Brunet, J., Taran, S., Burke, S., & Sabiston, C.M. (2013). A qualitative exploration of barriers and 

motivators to physical activity participation in women treated for breast cancer. Disability and 

Rehabilitation 35(24), 2038-2045. DOI: 10.3109/09638288.2013.802378  

Land  

Databas 

Canada 

Pubmed 

Syfte Syftet var att undersöka bröstcancer patienters uppfattningar om de faktorer som påverkar deras 

förmåga att upprätthålla en självstyrd fysiskaktivitet 

Metod:  

Design 

 

Kvalitativ studie 

Urval Kvinnorna som deltog i studiens skulle fyllt 18år och behärska det engelska språket.  

Datainsamling Intervjuerna utfördes på ett privat kontor eller i hemmet hos deltagarna. Författarna använde sig av 

ljudinspelning och varade i ca 75 min. Frågorna i intervjuerna riktades på hinder och drivkrafter 

som påverkade kvinnornas fysiska aktivitet.  

Dataanalys Data analyserades med hjälp av tematisk analys. Intervjuerna transkiberades ordagrant och lästes 

flertal gånger. All data som fanns av intresse kodades på ett systematiskt sätt, där efter skapades 

underteman som slogsamman till huvudteman. Temana som framkom finslipades noggrant och 

likheter och skillnader studerades. Författarna valde att använda sig av citat ifrån intervjuerna.  

Bortfall Ej registrerat i studien.  

Slutsats Slutsatsen av denna studie var att kvinnor upplevde hinder och drivkrafter för att själv utföra en 

fysisk aktivitet. Flertal kvinnor uppgav att hindren och drivkrafter var viktiga för att bibehålla en 

självstyrd fysisk aktivitet.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 83% 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet och stärks av citat. Bra urval av patienter dock saknad 

beskrivning av bortfall. Metod är beskriven och väl utförd med bandinspelade intervjuer.  

Pålitlighet: Författarna använde sig av bandinspelning vilket transkriberats noggrant.  

Bekräftelsebarhet: Datainsamling och databearbetning beskrevs noggrant vilket gör att studien är 

repeterbar.  

Överfarbarhet: Trovärdigheten, pålitligheten och bekräftelsebarhet är säkrade. Författarna 

nämner vidare forskning. 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Joulaee, A., Joolaee, S., Kadivar, M., & Hajibabaee, F. (2012). Living with breast cancer: Iranian 

women´s lived experiences. International Nursing Review, 59(3), 362-368. Doi: 10.1111/j.1466-

7657.2012.00979.x 

Land  

Databas 

Iran  

Pubmed 

Syfte Syftet med denna studie var att fånga innebörden av att leva med bröstcancer från det unika 

perspektivet och genom levda erfarenheter ifrån iranska kvinnor med bröstcancer som förklarade 

med sina egna ord.  

Metod:  

Design 

En fenomenologisk metod användes för att undersöka betydelsen av att leva med bröstcancer.  

Kvalitativ design.  

 

Urval Kvinnor med åldern 34 och 67 från en privat bröstcancer klinik. Data mättnad erhölls efter 

internationellt visning 13 kvinnor.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes, där deltagarna fick chansen att beskriva sina känslor 

när det gäller att leva med bröstcancer i sina egna ord, från deras unika perspektiv och utifrån sina 

levde upplevelser. Varje intervju bandades och varade mellan 60 och 90 minuter och ifall 

kvinnorna avsedde att fortsätta intervjun skulle en ny session planeras.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och texterna analyserades. När det fanns frågetecken kring den 

transkriberade texten kontrollerades dessa med deltagaren. Varje transkriberade intervju lästes 

flera gånger tills att fånga en hel innebörd av texten, därefter tematiserades resultatet ifrån de olika 

intervjuerna.  

Bortfall Inget bortfall fanns registrerat 

Slutsats Resultatet visade på två huvudteman, negativa och positiva aspekter av bröstcancer, varje 

huvudteman hade sedan underrubriker som: Att förlora något viktigt, osäkerhet, att leva med 

rädsla, emotionell yrsel, behovet av stöd och att utforska nya aspekter av livet.  

Forskarna kom fram till att fenomenet ”att leva med bröstcancer” är en avgörande faktor för att 

sjuksköterskor ska kunna hjälpa de drabbade kvinnorna och att det är en unik upplevelse som 

påverkar kvinnornas liv. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 75% 

Trovärdighet: Resultatet är välskrivet, matchar syftet och stärks av citat. Bra utval av patienter, 

däremot finns inget skrivet om bortfall. Metoden är noga utförd och beskriven.  

Pålitlighet:  Forskningen godkändes av en etisk kommitté. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades ord för ord. Ifall det fanns någon tvetydlighet i texten kontrollerades detta med 

deltagare. Varje transkiberad intervju lästes flera gånger till en innebörd av texten fångades. 

Dataanalys utfördes med hjälp av kodning.  

Bekräftelsebarhet: Studien är repeterbar då urval, datainsamling och databearbetning beskrevs 

noggrant.  

Överfarbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade trots sina brister. 

Författarna tar inte upp överförbarhet. 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Mermer, G., Nazil, A., & Ceber, E. (2016). Social Perceptions of Breast Cancer by Women Still 

Undergoing or Having Completed Therapy: a Qualitative Study. Asian Pacific Journal of Cancer 

Prevention, 17(2), 503-510.  Doi:10.7314/APJCP.2016.17.2.503  

Land  

Databas 

Turkiet  

Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att visa att sjukdomen inte bara har medicinskt innehåll utan också socialt 

innehåll.  

Metod:  

Design 

 

Kvalitativ design.  

Urval Forskningen delades in i två intervjugrupper. Kvinnorna som deltog i grupp ett hade 

diagnostiserats bröstcancer och genomgått behandling. Grupp två innehöll kvinnor med 

bröstcancer vars behandling var slutförd.  

Datainsamling Deltagarna fick först fylla i ett frågeformulär, frågorna handlade om deltagarnas 

sociodemografiska egenskaper och beskrivande information om deras cancer upplevelse. Sedan 

utfördes mer specifika djupintervjuer med röstinspelning. Intervjuerna med kvinnorna i grupp ett 

varade i 90 minuter, den andra guppens intervjuer varade i 60 minuter  

Dataanalys Forskarna har lyssnat på röstinspelningen och överfört till ett word dokument. De kvalitativa 

uppgifterna i dokumenten lästes noggrant och nyckelbegrepp kodades, senare får dessa koder 

kategorier enligt likheter och skillnader mellan dem. Kodningen skedde med hjälp av MVivo10 

programmet och öppen kodningsteknik. Skillnader i data i de två olika patientgrupperna ansågs i 

varje kategori, presentation och tolkning.  

Bortfall Studien har inget registrerat bortfall.  

Slutsats Resultatet byggdes på fyra huvudteman: Förlusten av ett bröst, kemoterapi och strålbehandling, 

den sociala uppfattningen och tolkningar av stöd från familjen och den sociala miljön och det sista 

temat var den sociala uppfattning och tolkningar av stöd och terapigrupper. Författarna kom fram 

till att kvinnornas sociala liv påverkas av de olika stadium av bröstcancer, både fysiskt och 

psykiskt. Där av anser författarna att det är betydelsefullt att få reda på de negativa effekterna av 

bröstcancer så att dessa kan tydas. Stress, oro om framtiden, håravfall och socialt stöd var känslor 

som framkom i artikeln.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 75% 

Trovärdighet: Resultatet är väl skrivet, svarar mot syftet och stärks av citat. Urval och metod är 

beskriven, saknas bortfall. 

Pålitlighet: Författarna använder sig av två olika grupper och varje intervju är bandinspelad. 

Bekräftelsebarhet: Datainsamling och databearbetning beskrevs noggrant, vilket gör att studien 

är repeterbar. Urvalet är förklarat men kunde utförts noggrannare.  

Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade trots sina brister. 

Författarna tar inte upp något om vidare forskning. 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

Referens Mosher, C.E., Johnson, C., Dickler, M., Norton, L., Massie, M.J., & DuHamel,K. (2013). Living 

with metastatic breast cancer: a qualitative analysis of physical, psychological, and social 

sequelae. The Breast Journal, 19(3), 285-292. DOI: 10.1111/tbj.12107  

Land  

Databas 

USA 

Pubmed 

Syfte Deras mål var att beskriva effekterna av metastaserande bröstcancer och dess behandling på 

dimensioner av livskvalitet (t.ex. fysiska, emotionella, sociala, existentiella välbefinnande) 

Metod:  

Design 

 

Kvalitativ design.  

Urval Urvalskriterier: Flytande engelska, minst 18 år 

Datainsamling Det fanns fyra uttryck skivande eller neutrala skrivande sessioner under 4-7 veckor. Deltagarna 

fick fyra uppsättningar av skrivinstruktioner, linjerat papper och kuvert för att återföra material på 

post. En forskarassistent kallade deltagaren för att ge instruktioner och svara på frågor före och 

efter varje skrivession. Deltagarna uppmanades att börja skriva omedelbart efter att ha lagt på i 

telefonen och skriva kontinuerligt under 20 minuter. Under uttryckskivande instruerades 

deltagaren att skriva sina innersta tankar och känslor om deras cancer medan deltagaren med 

neutral skrivande beskrev gårdagens aktiviteter.  

Dataanalys ATLAS.ti användes som är ett programpaket och ett stöd för kvalitativ forskning, och en kodning 

genomfördes. Författarna sorterade sedan koderna i bredare teman och kontrollerade dessa för att 

säkerställa att data inom teman var konsekventa och att de olika delarna var åtskilda från varandra.  

Bortfall Inget bortfall fanns beskrivet.  

Slutsats Författarna kom fram till tre  huvudteman: Livskvalitet oro, upplevda sociala begränsningar och 

existentiella frågor. Författarna kom fram till slutsatsen att förebyggande insatser är viktigt att 

erbjuda för att dem som drabbats av bröstcancer ska kunna handskas med sina känslor och fysiska 

biverkningar av sjukdomen. För att deras upplevelse av behandlingen ska  bli bättre.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad II, 73% 

Trovärdighet : Resultatet svarar på syftet och förstärks genom citat. Urvalet av 

deltagarna i studien byggde på inklusions- och exklusionskriterier. Metoden är 

noggrann beskriven, resultatet är tydligt och stärks genom kodning.  

Pålitlighet: Studien känns pålitlig då det är deltagarna som har skrivit ner sina 

innersta tankar och känslor om sin cancerdiagnos.  

Bekrätelsebarhet: Studien är repeterbar då urval, datainsamling och 

databearbetning beskrevs noggrant.  

Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade trots 

sina brister. 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Nizamli, F., Anoosheh, M., & Mohammadi, E. (2011). Experiences of Syrian women with breast 

cancer regarding chemotherapy: A qualitative study. Nursing and Health Sciences, 13(4), 481-

487. doi: 10.1111/j.1442-2018.2011.00644.x 

Land  

Databas 

Syrien 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka erfarenheter av syriska kvinnor med bröstcancer när det 

gäller deras kemoterapi. 

Metod:  

Design 

 

Kvalitativ design. 

Urval Inklusionkriterierna bestod av en vilja att bli intervjuad, ålder >30år, förmåga att tala och förklara 

sina erfarenheter. Deltagarnas åldersgrupp var mellan 30-45år. 

Datainsamling Författarna använde sig av strukturerade intervjuer, dem var i ett privat rum intervjun varade 

mellan 35-45 minuter och spelades in med ett digitalt ljudsystem.  Intervjuerna genomfördes på 

arabiska. Deltagarna intervjuades från en till tre gånger, deltagarna uppmanades till att tala fritt om 

sjukdomen och kemoterapi. Öppna frågor användes av författarna för att fånga in svaren. 

Dataanalys Författarna använde sig av en systematisk klassificering av kodning och identifiering av teman 

eller mönster. Kodningsprocessen var kategorier och teman som utvecklas som återspeglas ur 

intervjuerna. Två expert handledare och två andra doktorander i omvårdnad förde inbördes 

kontroll. Avslutningsvis identifierades teman som framkom att beskriva patienternas synpunkter 

och erfarenheter. 

Bortfall Inga bortfall registrerade i studien.  

Slutsats Fyra huvudteman framkom, psykiska obehag, fysiska problem, social dyfunktion och familj 

påverkan. Slutsaten författarna kom fram till är att bröstcancer är en börda för patienten både 

psykiskt, fysiskt och socialt. Det är viktigt att sjuksköterskor och samhället i stort ska öka 

förståelsen för kvinnor med bröstcancer och deras behandlingar. Det är viktigt att sjuksköterskan 

skräddar sy en individ informations plan till patienten. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 81% 

Trovärdighet :  Resultatet svarar emot syftet och stärks av deltagarnas citat. Urvalet av deltagare i 

studien byggde på inklusionskriterier. Metoden är bra beskriven och utförd. Dataanalysen utfördes 

med hjälp av kodning.  

Pålitlighet: Författarna har utfört och transkriberat intervjuerna. Intervjun bestod av öppna frågor.  

Bekrätelsebarhet: Urval, datainsamling och databerbetning skedde systematiskt och beskrevs 

detaljerat. Längden på interjuverna varade mellan 35-45 minuter.  

Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade trots sina brister. 

Författarna tar upp att framtida forskning bör fokusera på hur cancer mödrar kan klara av 

förändringarna i livet. 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

Referens Svensson, H., Brandberg, Y., Einbeigi, Z., Hatschek, T., & Ahlberg, K. (2009). Psychological 

reactions to progression of metastatic breast cancer—an interview study. Cancer Nursing, 32(1), 

55-63. 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syfte med studien var att undersöka psykologiska reaktioner och hanteringen av sjukdomen efter 

första behandlingen hos kvinnor med metastaserad bröstcancer som delar i en randomiserad 

klinisk prövning. 

Metod:  

Design 

 

Kvalitativ design. 

 

Urval Det var 22st kvinnor som deltog.  Kvinnorna skulle ha en progressiv sjukdom och kunna behärska 

det svenska talet. 

Datainsamling Data samlades in genom semistruktuerade intervjuer utförda på två kliniker i Sverige. Intervjuerna 

genomfördes inom en vecka efter informationen om sjukdomsprogression gavs, genomfördes i ett 

privat rum. Intervjuerna varade mellan 26-69 minuter, de använde sig av bandinspelningen som 

har transkriberats ord för ord. Intervjufrågorna följde riktlinjer som tagits fram av författarna och 

var noggrant övervägande mot syftet.  Frågorna som ställdes rörde alla områden men inte i 

speciell följd. 

Dataanalys Textanalys gjordes steg för steg för att beskriva framkommande teman. En författare har lyssnat 

på intervjuerna flera gånger och korrigerat för att få en förståelse i hela sammanhanget. Texten 

avlästes flera gånger för att få en avsikt att identifiera de psykologiska reaktioner som upplevs av 

kvinnor, hur de klart situationen.  Författarna har använt sig av kodord, innebörden i intervjun 

kodades och jämfördes, sorterades i underteman och slutligen teman. 

Bortfall  Av de 22 patienter som ombad att delta, var det 20 stycken som deltog. Två patienter avstod då 

det minskat i allmänt skick. 

Slutsats I studien tar författarna upp kvinnors symtom av bröstcancer, vilka känslomässiga reaktioner som 

uppstod, att det var svårt att förstå sjukdomen känslomässigt, oron om framtiden och behovet av 

stöd. Studien avslutas med hur hoppet hjälper kvinnorna igenom sjukdoms förlopp.  I intervjuerna 

uppkom det att bekymmer var den vanligaste biverkningen, kvinnorna hade en strategier för att 

klara av sin situation.  Intresset av proffionellt psykiskt stöd varierade då några kvinnor kände stöd 

från familj och vänner.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I , 81% 

Trovärdighet: Resultatet besvarar syftet och stärks med citat av deltagarna. Urval och bortfall är 

beskrivit. Datainsamling utfördes med hjälp av inspelning. Frågorna som togs upp följde riktlinjer 

och var kopplade till syftet. Författarna gick igenom texten steg för steg och använde sig utan 

kodord.  

Pålitlighet: Intervjuerna spelades in och transkriberades ord för ord. Författarna är pålästa vad 

som är forskat om ämnet tidigare.  

Bekräftelsebarhet: Studien är repeterbar då urval, datainsamling och dataanalys är noggrant 

beskriven. Längden på intervjuerna varade från 26-69 minuter.  

Överförbarhet: Trovärdigheten, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade. Författarna skriver 

att ytterligare studier behövs för att bekräfta resultatet 
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