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Introduktion Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor över hela världen. 

Över 9000 kvinnor fick diagnosen bröstcancer i Sverige år 2015. Bröstcancerdrabbade 

kvinnor upplever olika reaktioner i samband med sin diagnos och behandling. Sjuksköterskan 

kompetens ska leda till förbättring, återfå och bibehålla hälsa, hantera hälso- och 

sjukdomsproblem, uppnå välbefinnande och livskvalitet trots sjukdom. Utifrån varje enskild 

individ upplevelser och förmågor ska sjuksköterskan stött kvinnan på flera sätt. 

Syfte var att belysa behov av stöd från sjuksköterskan hos kvinnliga patienter med 

bröstcancer. 

Metoden var litteraturstudie som utfördes på ett systematiskt arbetssätt med hjälp av Polit & 

Beck (2016) niostegsmodell. Databassökningen skedde i CINAHL och PubMed. 13 artiklar 

varav 11 kvalitativa och 2 kvantitativa kvarstod efter artikelgranskningen och utgör resultatet 

i litteraturstudien.  

Resultatet bestod av sju kategorier: Kommunikation, förmedla kunskap, emotionellt stöd, 

socialt stöd, bemötande, skapa relation och hantera symtom.  

Slutsatsen blev att kvinnor med bröstcancer hade olika behov för att kunna hantera 

diagnosen, behandlingen och livet. Stödet från sjuksköterskan var betydelsefullt. De hade 

förmågan att kunna stödja och tillgodose varje enskild kvinnas individuella behov inom flera 

områden. 
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Introduktion 

Fram till 2012 stod bröstcancer för 29% av alla nya cancerfall och 14% av alla dödsfall bland 

kvinnor över hela världen. Cancer är den näst största dödsorsaken i Sverige efter hjärt- och 

kärlsjukdomar (Nilbert 2013) Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor 

(Siegel et al. 2013). Under de senaste 40 åren har bröstcancerfallen dubblerats och år 2015 fick 

9382 kvinnor bröstcancerdiagnos i Sverige (Socialstyrelsen 2017). Samtliga landsting i Sverige 

skickar ut kallelse till kvinnor mellan åldern 40–74 år för mammografi. Regelbunden 

mammografi genomförs för tidig upptäckt av bröstcancer eller misstänkta förändringar i 

bröstvävnaden. Resultatet av tidig upptäckt och effektivare behandling med cytostatika och 

strålning ökar chansen att bli botad och minskar dödligheten (Bjurstam et al. 2003; Cope 2013; 

Li et al. 2017 & Socialstyrelsen 2014). Ännu finns det inte tillgänglighet av mammografi i 

låginkomstländerna. Kvinnorna i dessa länder kan missa chansen att upptäcka bröstförändringar 

i tid (World Health Organization [WHO] 2014). När diagnosen bröstcancer är satt blir 

kvinnorna i behov av stöd från hälso- och sjukvården (Beatty et al. 2008).  

Bröstcancer 

Bröstcancer börjar på cellnivå och karakteriseras av okontrollerad tillväxt av maligna celler. 

Generna i arvsmassan förändras och den okontrollerade celldelningen leder till tumörbildning 

(Siegel et al. 2013 & Landberg 2002). I de flesta fall utvecklas bröstcancer i mjölkgångarnas 

celler (duktal cancer) eller i mjölkkörtlarna (lobulär cancer) (Socialstyrelsen 2013). Vad som 

orsakar bröstcancer är än idag inte klarlagt. Forskare har identifierat riskfaktorer som genetik, 

hormonrubbningar, ökat antal menstruationer, tidig menstruationsdebut, p-piller och 

livsstilsfaktorer som troliga orsaker till bröstcancer (McPherson et al. 2000 & Corrao et al. 

2007). De vanligaste symtomen vid bröstcancer är knöl i bröstet/armhålan, utslag/rodnad på 

bröstet, svårläkta sår kring bröstet, hård hud eller uppkomst av vätska från bröstvårtan som kan 

vara genomskinlig eller blodblandad. Kvinnor upptäcker ofta symtom själva och kontaktar 

sjukvården för vidare utredning (Svendsen et al. 2010 & Socialstyrelsen 2013). 

Diagnos 

Idag finns riktlinjer gällande diagnostik av bröstcancer. Detta kallas trippeldiagnostik och är en 

fungerande metod för bröstcancerdiagnostik (Socialstyrelsen 2013 & Andersson 2004). 

Läkaren börjar med frågor angående kvinnans sjukdomshistoria och eventuella självupptäckta 

symtom. Vidare genomför läkaren klinisk undersökning med palpation av båda brösten och 

omkringliggande lymfkörtlar. Därefter genomförs en kompletterande mammografi för kontroll 

av bröstvävnaden för att eventuellt upptäcka tumörbildning, små tumörer eller andra 

förändringar. Vissa yngre kvinnor behöver också ett kompletterande ultraljud då deras 

bröstvävnad är tätare. I sista steget tas biopsi av bröstet för vidare analys av tumörens celler och 

tillväxt (Andersson 2004).  

Behandling 

I de flesta fall påbörjas behandlingen med operation. Vid icke spridd bröstcancer är 

behandlingen nästan alltid kirurgisk. Kirurgiskt avlägsnande av tumören kan ske med en 

bröstbevarande kirurgi där tumören och omkringliggande bröstvävnad avlägsnas. I samband 

med operation avlägsnas vanligen omkringliggande lymfkörtlar i armhålan för att minska risken 

för spridning. Om cancern spridit sig, tumören är stor eller om det finns flera tumörer kan 

mastektomi behövas. Vid mastektomi avlägsnas hela bröstet och omkringliggande lymfkörtlar 

i förebyggande och överlevnadssyfte (Socialstyrelsen 2013; Hughes et al. 2011 & Cope 2013). 

Cytostatika och strålning kan i vissa fall ges preoperativt innan kirurgiska ingreppet i 

förhoppning att minska tumören (Yang et al. 2016 & Kunheri et al. 2017). Adjuvant behandling 
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även kallat tilläggsbehandling kan ges efter operation. Enskild eller kombinerad behandling av 

cytostatika, strålning eller hormoner kan ges för att undvika återfall och säkerhetsställa att 

tumörcellerna är döda. Efter operation och behandling kan följande symtom som smärta, 

lymfödem, trötthet, illamående, håravfall och hormonrubbningar uppkomma (Cope 2013; 

Hansen et al. 2013; Larsson et al. 2010 & Socialstyrelsen 2013).  

Sjuksköterskans kompetens och ansvar 

International Council of Nurses [ICN] (2014) beskriver sjuksköterskans grundläggande 

ansvarsområden. Dessa ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande. Sjuksköterskan ger omvårdnad med respekt oavsett ålder, kön, hudfärg, tro, 

kultur, sexuell läggning och etnisk bakgrund. Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening [SSF] 2017) utgör ett stöd för sjuksköterskor. Den 

beskriver omvårdnad som sjuksköterskans specifika kompetens och att sjuksköterskan har eget 

ansvar för omvårdnad av patienter. Omvårdnad utgår både från vetenskaplig kunskap och en 

humanistisk människosyn. Genom en helhetssyn på patienten kan sjuksköterskan identifiera 

den enskilda patientens omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan har kompetens gällande att bedöma 

patientens hälsotillstånd, fastställa omvårdnadsdiagnoser utifrån patientens behov av 

omvårdnad, sätta realistiska omvårdnadsmål som kan utvärderas, genomföra 

omvårdnadsåtgärder och ta till vara på patientens friska förmågor. Kompetensen sjuksköterskan 

besitter inom omvårdnad leder till att patienten erbjuds möjlighet till förbättring, återfå och 

bibehålla hälsa, hantera hälso- och sjukdomsproblem och eventuella funktionsnedsättningar. 

Ges patienten den möjligheten kan välbefinnande och livskvalitet uppnås (SSF 2017). 

Sjuksköterskan ansvarar för att samråda med patienten för att uppnå individuell omvårdnad, ge 

stöd, skapa delaktighet, förmedla trygghet och tillit som ger chans till optimal livskvalité trots 

sjukdom (Patientlagen 2014:821; Asp & Fagerberg 2002 & Larsson et al. 2010).   

Sjuksköterskan har kunskap, är lyhörd och uppmärksam om hur patienten upplever sin 

sjukdom. På ett säkert och informativt sätt ska sjuksköterskan kommunicera med patienter och 

anhöriga för att stärka deras inflytande i vården (SSF 2017 & Socialstyrelsen 2017). Samtalet 

mellan sjuksköterskan och kvinnan bygger på tvåvägskommunikation där det ges möjlighet att 

lära känna varandra (Belcher & Jones 2009). Sjuksköterskan är den kvinnan med bröstcancer 

vänder sig till för att söka stöd, prata om känslomässiga upplevelser och funderingar kring 

framtiden (Zamanzadeh et al. 2014; Larsson et al. 2010 & Belcher & Jones 2009). 

Tidigare studier beskriver vikten av att sjuksköterskan är lyhörd och uppmärksam på kvinnas 

individuella behov (Zamanzadeh et al. 2014). Vid bröstcancer kan den drabbade kvinnan bli 

sårbar och uppleva förlust eller försämring av fysiska och mentala förmågor (Lindberg et al. 

2014). Kvinnorna ställs inför känslomässiga och sociala utmaningar till följd av sin bröstcancer. 

Diagnosen bröstcancer och eventuell förlust av bröst kan skapa trauma, ilska, ångest, förvirring 

och förändrad kroppsbild. Ärret efter operationen blir en ständig påminnelse om sjukdomen 

och kvinnorna kan uppleva förlust av integritet och femininet. Bröstcancer hos kvinnor kan 

medföra depression, fatigue, nedsatt armrörelser och sexuella besvär som påverkar livskvalitén 

och vardagliga livet (Bayram et al. 2014; Beatty et al. 2008; Cope 2013; Hansen et al. 2013 & 

Larsson et al. 2010).  Behov av samspel mellan sjuksköterskan och kvinnan behövs för att 

minska förlust av förmågor och hantering av upplevelser (Lindberg et al. 2014; Dinc & 

Gastmans 2012 & Belcher & Jones 2009 & Hughes et al. 2011) 

Omvårdnadsteori  

Travelbees (1971) omvårdnadsteori tar sin utgångspunkt i den oersättliga unika människan. 

Teorin innehåller begreppen människa, kommunikation, mening med livet, lidande och 
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relationer. Varje människa är en egen individ med individuella erfarenheter och upplevelser av 

sjukdom, lidande och mening med livet. Fokus ligger på omvårdnadens mellanmänskliga 

dimension. Teorin innebär att sjuksköterskan måste förstå vad som händer i mötet mellan 

sjuksköterskan och patienten (Travelbee 1971). Travelbee (1971) hävdade att lidandet är en 

ofrånkomlig del av människan. Lidandet är ofta kopplat till sjukdom som påverkar kroppslig, 

andlig eller emotionell integritet. Lidandet kan uppstå vid olika förluster, separation från 

närstående och vid minskat egenvärde. Sjuksköterskan ska förhålla sig till varje enskild individs 

upplevelse av sjukdom och lidande.  Meningen med livet kopplas inte till själva sjukdomen 

utan det som patienten anser gör livet värt att leva. Sjuksköterskan ska förmedla kunskap om 

omvårdnad och sjukdom på ett hanterbart sätt som ger patienten en mening trots sjukdom. 

Lindra lidande och få patienten finna meningen med livet är enligt Travelbee (1971) målet för 

omvårdnad.  

Travelbee (1971) ansåg att kommunikationen är sjuksköterskans viktigaste redskap och skapar 

grunden till vårdrelationen. Kommunikationen är en process där tankar och känslor förmedlas 

och som hela tiden pågår både med kroppsligt- och verbalt språk. Det är via kommunikationen 

förståelse för patienten skapas och sjuksköterskan kan identifiera specifika behov som kan 

bemästra sjukdom. Travelbee (1971) hävdade att relation skapas när man genomgått fem 

interaktionsfaser, första mötet, framväxt av identiteter, empati, sympati och ömsesidig 

förståelse och kontakt. Sjuksköterskan ska inte ha förutfattade meningar och inte dra paralleller 

med andra patienter. Relationen består av utbyte av en eller flera erfarenheter mellan 

sjuksköterskan och patienten.  

Problemformulering 

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor. I Sverige fick över 9000 kvinnor 

diagnosen bröstcancer år 2015. Kvinnor med bröstcancer kan bli sårbara och uppleva förlust 

eller försämring av fysiska och mentala förmågor. De ställs inför känslomässiga och sociala 

utmaningar till följd av sin bröstcancer. Sårbarhet och upplevelse av förlust eller försämring av 

förmågor skapar känslomässiga reaktioner och kan påverka kvinnans liv. Sjuksköterskan 

ansvarar för omvårdnaden av patienter. Kompetensen sjuksköterskan besitter ska bland annat 

leda till förbättring, uppnå välbefinnande och livskvalitet trots sjukdom. Det är av vikt att veta 

vilka behov bröstcancerdrabbade kvinnor kan ha för att kunna stödja dessa kvinnor genom 

processen. Krav ställs på sjuksköterskans ansvar och kompetens gentemot dessa kvinnor för att 

kunna tillgodose varje enskild kvinnas behov.  

Syfte  

Syftet var att belysa behov av stöd från sjuksköterskan hos kvinnliga patienter med bröstcancer. 
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Metod 

En litteraturstudie innebar på ett systematiskt sätt söka, kritiskt granska och sammanställa 

kvalitetsgranskade vetenskapliga artiklar inom tidigare forskningen som håller god kvalitet och 

kan utgöra underlag för bedömningar och slutsatser (Forsberg & Wengström 2016). 

Litteraturstudien utformades efter Polit & Beck (2016) niostegsmodell som är fritt tolkad och 

översatt, se figur 1. 

 

Figur 1: Polit & Beck (2016) niostegsmodell. Fritt tolkad och översatt. 

Litteratursökning  

Enligt niostegsmodellens första steg (Polit & Beck 2016) gjordes översyn av litteratur inom 

ämnet bröstcancer och problemområdet smalnades av. Ett syfte formulerades och 

omvårdnadsteori identifierades.  I steg två i niostegsmodellen (Polit & Beck 2016) skapades en 

sökstrategi. Databaserna CINAHL och PubMed valdes. Enligt Polit & Beck (2016) är detta 

potentiella databaser kring ämnet omvårdnad. Sökorden valdes utifrån studiens syfte och 

omvandlades till ämnesord med hjälp av databasernas sökverktyg. I PubMed genomfördes 

sökningarna med Medical Subject Headings (MeSH) och i CINAHL med Major Subject 

Heading (MH). Sökorden som saknande ämnesord söktes i fritext. I PubMed och CINAHL 

söktes Breast Neoplasms, Nurse-patient relations, Health Service Needs and Demand i MeSH-

termer samt MH-termer. Breast Cancer och Nursing support söktes i fritext. Sökorden söktes 

separat och i kombination med booleska operatören AND (Polit & Beck 2016). Sökorden nurs*, 

nursing care, nurses role, nursing, nursing interventions och needs* testades i olika 

kombinationer utan potentiella träffar. Sökorden kombinerades flera gånger och 

dokumenterades (se tabell 1–2). Detta motsvarade steg tre i niostegsmodellen (Polit & Beck 

2016).  

1. Formulera 

syfte och 

avgränsa 

problemområdet. 

 

2. Skapa en 

sökstrategi, välj 

databaser, och 

identifiera 

sökord. 

3. Söka efter 

potentiellt 

material och 

dokumentera. 

 

4. Läs artiklarnas 

titel och abstrakt 

med relevans till 

att motsvara 

studiens syfte. 

7. Kritiskt 

granska utvalda 

artiklarna. 

8. Analysera 

information och 

skapa teman 

eller kategorier. 

 

9. Förbered 

sammanställning 

av material. 

Påbörja resultat.  

 

5. Läs utvalda 

artiklar noggrant 

i sin helhet.  

 

6.Sammanfatta 

data från 

artiklarna och 

granska mot 

studiens syfte. 
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Inklusionskriterier är vetenskapligt granskade artiklar som har genomgått peer-review och är 

publicerade mellan 2002-01-01 och 2017-12-31. Studier där deltagarna är kvinnliga patienter 

med bröstcancer. Artiklar skrivna på engelska, svenska eller norska. Exklusionskriterier 

reviewartiklar, artiklar med män och barn samt artiklar innehållande specialistsjuksköterskor, 

mammografi, sjukgymnastik, intensivvård och hemsjukvård. 

Tabell 1: Sökning i PubMed, sökord, antal träffar och urval. 2017-09-11. 

 PUBMED     

 Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Breast Neoplasms (MeSH) 122999    

S2 Nurse-patient relations (MeSH) 6166 
 

  

S3 Breast Cancer 140611    

S4 Health Service Needs and Demand (MeSH) 12344    

S5 Nursing support  57250    

S6 S1 AND S2 115 16 6 5 

S7 S2 AND S3 125 10 (3) 1 (3) 1 (3) 

S8 S3 AND S4 456    

S9 S3 AND S4 AND S5 82 10 (1) 2  2  

 Totalt  36 9 8 

MeSH – Medical Subject Headings  ( ) – interna dubbletter     

Tabell 2: Sökning i CINAHL, sökord, antal träffar och urval. 2017-09-11. 

 CINAHL     

 Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Breast Neoplasms (MH) 12180    

S2 Nurse-patient relations (MH) 1961 
 

  

S3 Breast Cancer 12729    

S4 Health Service Needs and Demand (MH) 2482    

S5 Nursing support  6778    

S6 S1 AND S2 29 12 [3] 3 [3] 1 [3] 

S7 S2 AND S3 50 9 (2) [4] 1 (1) [4] 1 (1) [3] 

S8 S3 AND S4 87 8 (6) 3 3 

S9 S3 AND S4 AND S5 7 (6) 0 0 

 Totalt  29  7  5  
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MH – Major Headings  [ ] – externa dubbletter ( ) – interna dubbletter 

Tabell 3: Sammanställning av sökningarna. 

Databas Urval 1 Urval 2  Urval 3  

PubMed  36 9 8 

CINAHL 29 7 5 

Totalt 65 16 13 

Urvalsprocess 

Inför urval ett och steg fyra i niostegsmodellen (Polit & Beck 2016) primärgranskades 495 

artiklar med att läsa titel och abstrakt för att kontrollera artiklarnas relevans för litteraturstudiens 

syfte. Av 495 primärgranskade artiklar utifrån författarnas inklusion- och exklusionskriterier 

valdes 65 artiklar till urval ett. Vilka sökord som användes för varje utvald artikel 

dokumenterades i ett artikeldokument.  

Urval två utfördes i enlighet med steg fem i Polit & Beck´s (2016) niostegsmodell. De 65 

artiklarna från urval ett lästes i sin helhet för att kontrollera relevans till litteraturstudiens syfte. 

Fokus låg på artiklarnas metod och resultat. Först lästes artiklarna av författarna var och en för 

sig och sedan tillsammans med efterföljande diskussion. Data från artiklarna sammanställdes, 

översattes och dokumenterades i artikeldokument. Utifrån sammanställningen av data kunde 

artiklar som inte var relevant till studiens syfte eller innehöll inklusionskriterierna 

exkluderades. Detta utgjorde steg sex i Polit & Beck (2016) niostegsmodell. Anledning till att 

artiklar föll bort i detta urval var att de riktade sig mot specialistsjuksköterskor inom 

bröstcancervård. Totalt valdes 16 artiklar till urval två.  

Inför urval tre och steg sju i niostegsmodellen (Polit & Beck 2016) kvalitetsgranskade 

författarna 16 artiklar. Detta gjordes med hjälp av Polit & Beck (2016) ”granskningsmallar”, 

Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research och Guide to an Overall Critique of a 

Qualitative Research. Granskningen genomfördes för att kontrollera artiklarnas vetenskapliga 

värde och om forskningsprocessen var synlig. 13 artiklar höll god kvalitet och stämde överens 

med litteraturstudiens syfte. Artiklarna dokumenterades i en artikelmatris (se bilaga 1). Två 

artiklar exkluderades på grund av konfidentiell etik och en artikel baserades på en större mera 

utvecklande studie. Introduktionen och metoden hänvisade till den större studien vilket inte 

stämde överens med inklusionskriterierna för litteraturstudien. 

Databearbetning 

I enlighet med steg åtta i Polit & Beck (2016) niostegsmodell och med inspiration av 

Graneheim & Lundman (2004) beskrivning av innehållsanalys analyserades de valda artiklarna 

från urval tre. Artiklarna skrevs ut i fulltext i pappersformat, resultaten översattes till svenska 

och lästes ett flertal gånger och diskuterades mellan författarna. Relevant och viktig information 

skrevs ner på post-it-lappar som markerade var i artikeln det hittades. Utifrån markeringarna av 

post-it-lappar analyserades stycket. Meningar, ord och stycken som stämde mot 

litteraturstudiens syfte markerades med olika färger och betraktades som meningsbärande 

enheter. Markeringarna formulerades och skrevs ner i ett dokument med referens till rätt artikel. 

Dokumentet skrevs ut i pappersformat, därefter klipptes resultaten ut och grupperades utifrån 

gemensamt innehåll och kategorier kunde sedan skapas. Från bearbetningen och 
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sammanställningen av kategorierna framkom totalt sju kategorier. Kommunikation, förmedla 

kunskap, emotionellt stöd, socialt stöd, bemötande, skapa relation och hantera symtom. Som 

steg nio i niostegstegsmodellen (Polit & Beck 2016) sammanställdes materialet från artiklarna, 

ett resultat påbörjades och presenteras i litteraturstudiens resultat. 

Forskningsetiska ställningstaganden  

Fabricering, plagiering och förfalskning ansågs som ohederligt inom forskning (Polit & Beck 

2016). Information ska inte förvrängas eller utelämnas på grund av författarnas förutfattade 

meningar. Polit & Beck (2016) redogör att kritisk granska de etiska aspekterna som används i 

forskning.  Primärkällor användes för att undvika förvrängning och feltolkning av materialet. 

Författarna valde artiklar som fått tillstånd av etisk kommitté eller noggranna etiska 

överväganden som bedömdes som försvarbara. I denna litteraturstudie ingår endast artiklar som 

är noggrant bearbetade, deltagare i studierna fått tillräcklig information och hade möjlighet att 

avbryta sitt deltagande. Allt resultat från urval tre redovisades som motsvarade 

litteraturstudiens syfte, både likheter och olikheter och inte bara det resultat som överensstämde 

med författarnas mening. Artiklarna i denna studie är skrivna på engelska och engelsk-svenskt 

lexikon användes för att undvika feltolkningar vid vissa översättningar av meningar och ord.  
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Resultat  

Litteraturstudiens syfte var att belysa behov av stöd från sjuksköterskan hos kvinnliga patienter 

med bröstcancer. Resultatet byggde på två kvantitativa artiklar och elva kvalitativa artiklar och 

dessa artiklar presenteras i litteraturstudiens artikelmatris (se bilaga 1). Under databearbetning 

framkom totalt sju kategorier (se figur 2).  

Figur 2: Kategorier som ingår i litteraturstudiens resultat. 

Kommunikation 

Kommunikation är enligt majoriteten av kvinnorna den delen som skapar förståelse om diagnos 

och behandling. Kommunikationen mellan sjuksköterskan och den bröstcancerdrabbade 

kvinnan skapade en säkerhet som gjorde kvinnorna trygga (Halkett et al. 2006; Holmberg 2014; 

Remmers et al. 2010; Drageset et al. 2011; Pauwels et al. 2013 & Saares & Suominen 2005). 

De bröstcancerdrabbade kvinnorna identifierade sjuksköterskan som en viktig del av 

kommunikation i vården (Halkett et al. 2006 & Holmberg 2014). Remmers et al. (2010) 

beskriver sjuksköterskan som den person som uppmuntrar till dialog och att ställa frågor 

eftersom kvinnorna kan ha glömt viktiga detaljer som läkaren berättat. Sjuksköterskan fick 

kvinnorna att öppna upp sig om sina frågor och funderingar. Osäkerheten sjukdomen förde med 

sig gällande kvinnornas framtid ökade behovet av kommunikation med sjuksköterskan (Halkett 

et al. 2006 & Remmers et al. 2010). 

Vid tillfället när läkaren gav cancerbeskedet till kvinnorna var sjuksköterskan åhörare och till 

stor hjälp eftersom kvinnorna enligt Holmberg (2014) och Drageset et al. (2011) under 

tillståndet av chock över bröstcancerbeskedet hade svårt att ta emot information från läkaren. 

Sjuksköterskor fick lägga mycket tid på att översätta läkarens ord och termer. Detta för att 

kvinnorna skulle förstå innebörden av informationen på ett förstående sätt (Remmers et al. 

2010; Holmberg 2014; Wolf 2004; Drageset et al. 2011 & Saares & Suominen 2005). 

Sjuksköterskan ska även fungera som en kommunikationslänk mellan läkaren och kvinnan.  Till 

exempel önskade kvinnorna som var förvirrade, rädda och olyckliga att sjuksköterskan 

stannade kvar en stund för att prata efter morgon – och kvällsronden. Detta gav tröst och hjälpte 

dem att förstå läkarens budskap som framkom under ronden. På detta sätt använde kvinnorna 

sjuksköterskorna för att ställa frågor och få trygghet (Holmberg 2014). 

Kvinnorna uppskattade samverkan med andra yrkesgrupper samt att kommunikationen mellan 

yrkesgrupperna var tydlig för att minska upprepning av frågor och svar. Detta ökade kvaliteten 

på vården och kvinnorna undvek att få motstridiga uppgifter och behövde inte svara på samma 

frågor flera gånger till yrkesgrupperna (Remmers et al. 2010). En kvinna förklarade att lättnad 

uppstod när sjuksköterskan tog sig tid att kommunicera och samtala. Detta gav stöd till 

kvinnorna och sågs tillhöra en av sjuksköterskans viktiga arbetsuppgifter. Sjuksköterskan 
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skapade trygghet och gav kvinnor chans till samtal om andra bekymmer som inte endast berörde 

sjukdomen (Halkett et al. 2006). Detta stärktes även av Remmers et al. (2010) där 

sjuksköterskan inte ska ålägga kvinnan att enbart prata om sjukdomen.  

Förmedla kunskap 

Kunskap var av betydelse för att kvinnorna skulle förstå sin diagnos men framförallt 

behandlingen. Sjuksköterskan förväntades ha förmågan att kunna förmedla kunskap som skulle 

förbereda kvinnorna på nästa steg gällande behandling. Informationen gavs på ett individuellt 

sätt för ökad förståelse för varje enskild individ (Halkett et al. 2006; Holmberg 2014; Remmers 

et al. 2010; Drageset et al. 2011; Pauwels et al. 2013; Rustøen et al. 2009; Dawe et al. 2014; 

Wolf 2004 & Saares & Suominen 2005). 

Sjuksköterskor förväntades ha kompetens gällande behandling, diagnos och symtomhantering. 

Val av tidpunkt när informationen gavs skapades trygghet för kvinnorna gällande behandling 

och framtid (Halkett et al. 2006; Remmers et al. 2010; Dawe et al. 2014; Drageset et al. 2011; 

Rustøen et al. 2009; Wolf 2004 & Pauwels et al. 2013). Detta hjälpte kvinnorna att skilja på 

fantasi och verklighet (Drageset et al. 2011) och förbereda dem inför nästa steg (Halkett et al. 

2006). Wolf (2004) och Drageset et al. (2011) förklarade betydelsen av kunskap som 

förmedlades av sjuksköterskor som viktig. Erfarenhet var också betydelsefullt och skapade 

ökad förståelse när kvinnorna gavs tid för egna frågor och funderingar. Kvinnorna ansåg 

sjuksköterskorna ha bättre kunskap än övrig vårdpersonal gällande bröstcancer (Halkett et al. 

2006 & Remmers et al. 2010). Detta gav kvinnorna insikt om sjukdomen och medvetenhet om 

här och nu (Holmberg 2014). 

Kunskap och information om cancerdiagnosen och behandlingen ansågs som viktig vilket 

Saares & Suominen (2005), Pauwels et al. (2013), Wolf (2004) och Landmark et al. (2008) var 

eniga om. Kvinnorna önskade kunskap och undervisning om sjukdomen innan de berättade för 

anhöriga. Detta för att undvika onödiga reaktioner och ha möjlighet att besvara frågor som 

kunde uppkomma (Saares & Suominen 2005 & Remmers et al. 2010). Det fanns behov av 

information gällande rutiner, kirurgisk behandling och omvårdnad (Landmark et al. 2008; 

Remmers et al. 2010 & Dawe et al. 2014). Sådan information var väsentlig för att skapa en 

känsla av säkerhet och även för att bemöta frågor om livet efter operation och rädsla för döden 

(Arman et al. 2002, 2004). Enligt Arman et al. (2004) bör sjuksköterskor ha god kunskap om 

området och kunna ge bra information och undervisning till kvinnorna. I vissa fall brast 

sjuksköterskornas kompetens kring detta. Landmark et al. (2008) stärkte att kvinnor uppfattade 

att sjuksköterskor kunde sakna kompetens kring frågor som uppstod vid bröstcancer. 

Informationen behövdes vara detaljerad för att hjälpa dem förstå sin situation fullt ut. Pauwels 

et al. (2013) hävdade att kvinnorna upplevde att informationsbehovet vid bröstcancer delvis 

eller inte var uppfyllt.  

Sjuksköterskan hade förmågan att kunna undervisa kvinnorna kring information, råd, 

förklaringar och vägledning. Undervisningen skulle öka kvinnornas förståelse för sjukdomen 

och säkerställa att kunskapen tagits emot (Drageset et al. 2011). Kunskap och information i 

form av broschyrer gav kvinnan chans att läsa och fundera i lugn och ro och var ett uppskattat 

informationssätt (Pauwels et al. 2013 & Wolf 2004). Viktig information om behandlingen som 

var svår att läsa sig till önskade kvinnorna få i samråd med läkare eller sjuksköterska (Pauwels 

et al. 2013 & Remmers et al. 2010).  

Webbplatser var en populär informationskälla för kvinnorna. Kvinnorna önskade kompetenta 

och evidensbaserade webbplatser där information kunde sökas på ett lättillgängligt sätt 

(Pauwels et al. 2013). Wolf (2004) lyfte ett effektivt informationssätt där sjuksköterskan visade 

kvinnorna bildspel om bröstkirurgi och efterbehandling. Trots olika reaktioner ansågs detta sätt 
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som en god undervisningsmetod som gav förståelse. Remmers et al. (2010) hävdade även vikten 

av att också ha en kontaktsjuksköterska för ökad säkerhet vilket också stärks av Halkett et al. 

(2006), Drageset et al. 2011 och Landmark et al. 2008. 

 

Emotionellt stöd 

Flera studier hävdade sjuksköterskan som ett emotionellt stöd till bröstcancerdrabbade kvinnor 

för hantering av uppkomna känslor och sjukdomsupplevelser. Kvinnor ansåg att sjuksköterskan 

fungerade som emotionellt stöd när känslor och reaktioner uppkom både vid diagnos och 

behandling (Remmers et al. 2010; Saares & Suominen 2005; Wolf 2004; Arman et al. 2004; 

Holmberg 2014; Harding et al. 2015 & Halkett et al. 2006). 

Emotionellt stöd från sjuksköterskan hade lugnande inverkan på kvinnorna. Kvinnorna 

förväntade sig att sjuksköterskan skulle veta hur individuellt stöd gavs och fungera som ett 

personligt stöd genom hela sjukdomsprocessen. Kontinuerligt stöd från sjuksköterskan skapade 

trygghet och säkerhet (Remmers et al. 2010; Saares & Suominen 2005 & Halkett et al. 2006). 

Sjuksköterskan hade en central roll vid emotionell återhämtning efter chocken i samband när 

kvinnorna givits bröstcancerdiagnosen (Holmberg 2014 & Halkett et al. 2006). Kvinnorna 

förväntade sig att sjuksköterskan skulle stanna vid deras sida och det emotionella stödet från 

sjuksköterskan togs många gånger för givet (Remmers et al. 2010). Sjuksköterskan skulle inte 

ge kvinnan några löften som inte var realistiska eller som inte kunde hållas då känslan av 

besvikelse kunde uppstå (Saares & Suominen 2005). Genom ett vänligt, individuellt och 

holistiskt tillvägagångssätt gavs känslomässigt stöd samtidigt som ett realistiskt synsätt på 

sjukdomen förmedlades. Cancer sågs som vilken sjukdom som helst av sjuksköterskorna och 

detta gav kvinnorna hopp om fortsatt liv (Saares & Suominen 2005). 

Beröring genom att hålla handen gav känsla av att någon brydde sig och hade tröstande effekt. 

Det gav också en känsla av säkerhet och trygghet (Halkett et al. 2006 & Remmers et al. 2010). 

Rustøen et al. (2009) beskrev sjuksköterskans fysiska kontakt som kramar eller hålla handen 

som ett känslomässigt stöd. Detta stärks av Saares & Suominen (2005) där kvinnorna såg närhet 

och beröring som viktiga tillgångar i sjuksköterskans arbete. 

Halkett et al. (2006) framhävde sjuksköterskan som empatisk i mötet med kvinnorna och ansågs 

vara ett bra stöd. Sjuksköterskorna ansågs ha förmågan att kunna närma sig kvinnorna utan att 

stöta bort dem och hjälpte dem med att ta beslut under behandlingen.  Kvinnorna kände sig inte 

pressade att prata om sjukdom utan gavs möjlighet till egentid för bearbetning av känslor. 

Harding et al. (2015) hävdade att det var lättare att ge stöd till kvinnor med bra självbild 

eftersom de hade förmågan att ta emot emotionellt stöd bättre än kvinnor som uppgav sig ha 

dålig självbild. Kvinnor med bra självbild såg stödet från sjuksköterskan som en självklarhet 

och tog gärna emot stödet medan kvinnorna med dålig självbild inte vågade fråga om hjälp och 

inte var mottagliga för stöd. 

Hos vissa sjuksköterskor hävdade kvinnorna att deras känslor blev ignorerade och det fanns 

brister i det emotionella stödet. De undvek att prata om rädsla och ångest med sjuksköterskan 

för att slippa vara till besvär och medförde att de led i tystnad (Arman et al. 2004, 2002). Istället 

för att sjuksköterskorna visade sympati och stöd hänvisades kvinnorna till psykiatrin eller annan 

form av stödgrupp för hantering av emotionella reaktioner (Arman et al. 2004). Trots detta 

uppskattades stödet från psykiatrin och stödgrupper av kvinnorna (Arman et al. 2004 & Pauwels 

et al. 2013). Kvinnorna beskrev att sjuksköterskorna undvek samtal och skyllde på rutiner och 

tidsbrist. Det rådde en patologisk syn inom hälso- och sjukvården och sjuksköterskorna såg 

bröstcancer som en medicinsk bemärkelse. Kvinnorna sågs som en cancerdiagnos istället för 
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en hel människa och deras existentiella situation ignorerades (Arman et al. 2002, 200). 

Sjuksköterskorna hade även svårigheter med hanteringen av kvinnornas reaktioner över synen 

att bröstet var borta i samband med förbandsbytet av operationssåret (Remmers et al. 2010). 

Det fanns bristande förmågor hos sjuksköterskor att dölja sina egna känslor som motvilja och 

brist på sympati vid omvårdnaden. Detta var någonting som kvinnorna märkte och önskade att 

sjuksköterskan kunde hantera detta bättre (Remmers et al. 2010).  

Socialt stöd 

Kvinnorna önskade socialt stöd för att ta sig tillbaka till det vardagliga livet. Det fanns rädslor 

och osäkerhet om framtiden. Sjuksköterskorna fanns där för kvinnorna och förmedlade positiv 

inställning om fortsatt liv (Pauwels et al. 2013; Saares & Suominen 2005; Drageset et al. 2011 

& Landmark et al. 2008). 

Pauwels et al. (2013), Saares & Suominen (2005), Drageset et al. (2011), Wolf (2004), 

Landmark et al. (2008) och Dawe et al. (2014) var eniga om att socialt stöd var viktigt. Familj, 

vänner, kollegor, vårdpersonal och kvinnor i samma situation hade inverkan på det sociala 

stödet. Kvinnorna var oroliga att vara en belastning för sin familj. De fruktade att överbelasta 

sin familj med detaljerad information om sin potentiellt dödliga sjukdom. Rädsla fanns även 

för att vara en börda på familjen på grund av sjukdomseffekterna (Remmers et al. 2010). 

Enligt Pauwels et al. (2013) behövde kvinnorna psykiskt stöd för att kunna återgå till 

vardagslivet och hantera den förändrade självbilden som bröstcancern kunde medföra. 

Majoriteten av deltagarna i studien av Pauwels et al. (2013) uppgav behov av stöd för återgång 

till vardagsliv och arbete. Kvinnorna hade behov av stöd från sjukvården angående 

sjukskrivningen när vissa kvinnor aldrig varit sjukskrivna från sitt jobb och var rädda för 

känslan av ensamhet (Drageset et al. 2011). Sjuksköterskorna bör möta kvinnornas rädsla för 

framtiden (Landmark et al. 2008) och få kvinnorna att gå vidare i vardagslivet och känna 

mening med livet igen (Holmberg 2014 & Harding et al. 2015). Genom samtal om vardagliga 

saker kunde detta stödja kvinnorna att återgå till vardagslivet. Kvinnor ville inte alltid prata om 

sin cancer då de upplevde att cancern blev i fokus och påverkade deras vardagliga liv (Drageset 

et al. 2011). 

Kvinnorna ansåg att sjuksköterskan hade en viktig roll gällande socialt stöd då det hjälpte dem 

med återhämtning efter hemgång (Dawe et al. 2014). Stöd från sjuksköterskan gavs när 

kvinnorna upplevde rädsla över att bli en börda för deras familjer och anhöriga (Remmers et al. 

2010). Detta underlättade för kvinnorna att kunna stödja familj och anhöriga för att minska 

deras oro angående sjukdomen (Landmark et al. 2008 & Remmers et al. 2010). Drageset et al. 

(2011) tar upp skillnaden mellan omvårdnadsstöd och stöd genom närhet av sina anhöriga. 

Vissa kvinnor upplevde det svårt att acceptera stöd och omvårdnad av sina anhöriga. Anhörigas 

behandling, sympati, medlidande och medkänsla gjorde vissa kvinnor rädda och sårbara. De 

fick känslan av försämrad sjukdomsprognos och för mycket komfort skapade rädsla och 

nervositet (Drageset et al. 2011).  

Bemötande 

Behovet av bra bemötande till bröstcancerdrabbade kvinnor ansågs minska onödigt lidande. 

Kvinnornas förändrade livssituation gjorde personligt anpassade behov viktiga och de ansågs 

då bli hjälpta att hantera olika situationer (Halkett et al. 2006; Arman et al. 2002, 2004 & 

Remmers et al. 2010). 

När det gällde omvårdnaden lyfte Halkett et al. (2006) och Arman et al. (2004) vikten av 

sjuksköterskans förmåga att avgöra hur individuell omvårdnad skulle ges till kvinnorna. De 
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bröstcancerdrabbade kvinnorna hade en önskan om att sjuksköterskor behandlade dem med 

respekt och som en individ. Personligt anpassade behov som sjuksköterskan hade förmågan att 

kunna se var till stor hjälp för hantering av olika situationer (Remmers et al. 2010). Ökad 

medvetenhet från sjuksköterskorna önskades då kvinnornas liv förändrats och mycket kretsar 

kring diagnosen och det laddade ordet cancer (Arman et al. 2002). För att undvika onödigt 

lidande tog sjuksköterskan sig tid för bemötandet av kvinnorna och satte in individuella åtgärder 

utifrån deras enskilda behov (Remmers et al. 2010). Sjuksköterskan lindrade lidande med hjälp 

av gott bemötande som gav kvinnorna trygghet och säkerhet. Detta ökade förtroendet för vården 

(Arman et al. 2002). Arman et al. (2004, 2002) belyste bristande förmåga gällande individuell 

omvårdnad när vårdpersonal inte såg kvinnorna med bröstcancer som unika individer utan såg 

dem som en fysisk sak och behandlade dem som kroppar med en diagnos utan känslor. 

Skapa relation  

En relation mellan den bröstcancerdrabbade kvinnan och sjuksköterskan underlättade 

omvårdnaden. När en relation skapats kunde kvinnan dela sitt lidande tillsammans med någon 

professionell. Kvinnorna fick möjlighet till att visa sin sårbarhet som kunde uppstå kring 

diagnos och behandling. Relationen mellan kvinnan och sjuksköterskan kunde förmedla 

känslan av hopp (Halkett et al. 2006; Remmers et al. 2010; Drageset et al. 2011; Rustøen et al. 

2009; Arman et al. 2002; Harding et al. 2015 & Saares & Suominen 2005). 

Sjuksköterskan ansågs ha en betydande roll kring relationen genom hela processen vid 

bröstcancer.  Relationen hade inverkan på kvinnans välmående och kunde lindra lidande 

(Arman et al. 2002 & Remmers et al. 2010). I studierna Remmers et al. (2010) och Harding et 

al. (2015) önskade kvinnorna att sjuksköterskorna skapade omsorgsfullt och värdefullt 

förhållande under den svåra tiden som samtidigt gav hopp om livet trots bröstcancer. Arman et 

al. (2002) lyfte skapandet av relation till kvinnorna när olika reaktioner kring diagnos och 

behandling uppkom. Relationen underlättades om sjuksköterskan hade mjuk attityd och visade 

omtänksamhet som gav plats för kvinnans sårbarhet och svaghet (Remmers et al. 2010). Utifrån 

omvårdnad som omfattade förståelse, respekt, tröst, empati och kärlek skapades en god relation 

enligt kvinnorna (Drageset et al. 2011; Halkett et al. 2006 & Remmers et al. 2010). Behov av 

att dela sitt lidande med någon professionell för att kunna hantera situationen ansåg kvinnorna 

stärka relationen (Arman et al. 2002). Förmågan att skapa distans från sjukdom och sorger 

gjordes med hjälp av humor och glädje i omvårdnaden vilket framkommer av både Remmers 

et al. (2010) och Saares & Suominens (2005). Om sjuksköterskan inte gav kvinnorna tillräckligt 

med tid och information utvecklades inte relationen (Arman et al. 2004).  

Hantera symtom 

Smärtan uttrycktes både fysisk och psykisk. Postoperativt förekom traumatisk smärta relaterat 

till bandage och dräneringar. Kvinnorna med bröstcancer ville ha hjälp med smärthanteringen 

av sjuksköterskan. Kontinuitet bland personal sågs som en betydande faktor till bra 

smärtlindring. Genom sjuksköterskans förmåga till igenkännande av symtom och tecken kunde 

smärta lindras och onödigt lidande kunde undvikas (Halkett et al. 2006; Pauwels et al. 2013; 

Remmers et al. 2010; Drageset et al. 2011; Rustøen et al. 2009; Arman et al. 2002; Arman et 

al. 2004; Holmberg 2014 & Saares & Suominen 2005). 

Kvinnor förväntade sig att sjuksköterskan skulle ha förmåga att vara närvarande och trovärdig 

vid smärtlindringen. Sjuksköterskan ansågs kunna visa omsorg och empati vid hanteringen av 

smärta. Uppmärksamhet på att identifiera kvinnornas olika uttryck för smärta hävdades som en 

av sjuksköterskornas viktiga egenskaper (Rustøen et al. 2009 & Holmberg 2014). Det var 

sjuksköterskorna som arbetade kontinuerligt med kvinnorna som kände igen symtom och 
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tecken och hade kompetens att ge bästa smärtlindringen (Holmberg 2014 & Rustøen et al. 

2009). Kvinnorna ville ha undervisning av sjuksköterskor gällande liggställningar, rörelser, 

personlig hygien, förflyttningsteknik och hur armen skulle röras på minst smärtsamma sätt 

(Dawe et al. 2014; Holmberg 2014; Remmers et al. 2010 & Rustøen et al. 2009). Administration 

och kunskap om biverkningar av farmakologiska smärtstillande läkemedel låg på 

sjuksköterskans ansvarsområde. Hanteringen av smärta skulle kunde lindras utan 

farmakologiska åtgärder med hjälp av sjuksköterskans kunskap och kompetens. Kvinnorna 

önskade sjuksköterskas stöd för hanteringen av symtom. Sjuksköterskan hade en betydande roll 

i att kunna lindra illamående och cirkulationsproblem som uppstod i ett postoperativt stadium. 

Detta bidrog till ökat välbefinnandet hos kvinnorna (Rustøen et al. 2009 & Remmers et al. 

2010). 

Fysiskt lidande ansåg kvinnorna med bröstcancer var kopplat till att kroppen inte kändes hel. 

Symtom och obehag i samband med behandlingar uppfattades som övergående och ansågs inte 

som största orsak till lidande (Arman et al. 2002). Arman et al. (2004) hävdade att planeringen 

av omvårdnaden och på vilket sätt omvårdnaden utfördes bidrog till minskat lidande. Om 

sjuksköterskan inte betraktade kvinnan utifrån en existentiell dimension som betyder att se 

kvinnan som en hel människa kunde detta leda till ökat lidande (Arman et al. 2004). Bristande 

kompetens hos sjuksköterskor gällande identifiera lidande bidrog till ökat lidande. Det ökade 

lidandet innebar att kvinnan inte gavs utrymme för sina egna erfarenheter och istället 

ignorerades (Arman et al. 2002). Sjuksköterskor som ignorerade kvinnans erfarenheter av 

lidande påverkade kvinnans förmåga att prata om sina problem (Arman et al. 2004). Detta 

kunde leda till försenad smärtlindring och ökad rädsla (Arman et al. 2004, 2002 & Rustøen et 

al. 2009). 
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Diskussion  

Litteraturstudiens syfte var att belysa behov av stöd från sjuksköterskan hos kvinnliga patienter 

med bröstcancer. Under databearbetningen framkom sju kategorier utifrån den 

bröstcancerdrabbade kvinnans behov av stöd. Kategorierna kommunikation, förmedla kunskap, 

emotionellt stöd, socialt stöd, bemötande, skapa relation och hantera symtom utgjorde 

litteraturstudiens resultat.  

Resultatdiskussion 

Kommunikation är en kategori i litteraturstudiens resultat. Travelbee (1971) såg kommunikation 

som sjuksköterskans viktigaste redskap. Omvårdnadsteorin stämde med litteraturstudiens 

resultat då kvinnorna ansåg sjuksköterskorna som en viktig del i kommunikationen. Lättnad 

kunde uppstå när sjuksköterskan tog sig tid att kommunicera och samtala med den 

bröstcancerdrabbade kvinnan. Kommunikation innebar inte enbart att prata om sjukdom utan 

uppmuntrade också till att berätta om andra saker. Detta gav stöd och trygghet till kvinnorna. 

Likt vårt resultat belyser Clarke et al. (2014) vikten av kommunikation. Studien belyste 

betydelsen av kommunikation mellan sjuksköterskan och äldre patienter med kronisk smärta. 

Kommunikationen gav förståelse, trygghet och underlättade vid smärtlindringen. Otillräcklig 

kommunikation skapade känslor av sårbarhet och ensamhet som gav en negativ syn på 

sjukvården. Bristande kommunikation ledde även till att patienterna inte berättade för 

sjuksköterskan om sin smärta och smärtlindringen blev fördröjd. 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (SSF 2017) undviks missförstånd 

med hjälp av god kommunikation. I litteraturstudiens resultat framkom att kommunikation 

innebar upprepning av läkarens ord och termer och sjuksköterskan fick lägga tid på 

översättande till kvinnorna. Detta då reaktioner som till exempel ilska, ångest och förvirring 

kan påverka kvinnors förmåga att ta in information (Bayram et al. 2014). Litteraturstudiens 

resultat stärks av Lundh et al. (2006). Patienter med KOL önskade att sjuksköterskan 

förmedlade och repeterade läkarens information om sjukdomen på ett individuellt och 

förstående sätt. Likt vårt resultat upplevde även patienterna med KOL svårigheter att ta in 

information på grund av chock och de såg sjuksköterskan som ett gott kommunikativt stöd. 

Motsats till litteraturstudiens resultat framkom av Krumwiede & Krumwiede (2012) där män 

med prostatacancer hellre ville ha information om sin sjukdom av läkare och såg läkaren som 

en primärkälla. Männen upplevde informationen från sjuksköterskor som motstridig i 

jämförelse med informationen från läkaren.  

Kategorin Förmedla kunskap i litteraturstudiens resultat belyste sjuksköterskors kunskap 

gällande behandling, diagnos, symtomhantering som skapade trygghet. Kvinnor med 

bröstcancer föredrog kunskap från sjuksköterskan eftersom den gavs utifrån individuellt 

anpassat sätt och utifrån enskilda förmågor och behov. Litteraturstudiens resultat kunde stärkas 

av Fraser et al. (2006).  Patienter med diagnosen KOL saknade kunskap om sjukdomen och 

hade önskan om att få information från sjuksköterskan. Sjuksköterskan kunde på ett förstående 

sätt förbereda patienterna på vad sjukdomen innebar. De hade kunskap om hur informationen 

skulle ges och anpassade det till patienternas förutsättningar och förmåga att ta emot 

information (Fraser et al. 2006). 

I litteraturstudiens resultat belystes att information skulle anpassas individuellt och 

sjuksköterskan skulle ha kunskap om olika metoder som fanns för att förmedla och inhämta 

information. Kvinnorna med bröstcancer ville ha broschyrer som innehöll information om 
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bröstcancer. Det visade sig vara ett effektivt hjälpmedel och gav möjlighet till egen reflektion i 

lugn och ro. Resultatet stärks av Singer et al. (2015) där över 50% av de bröstcancerdrabbade 

kvinnorna föredrog information i form av broschyrer. Likt kvinnorna i litteraturstudiens resultat 

föredrog män med prostatacancer skriftlig information. Det gav tillfälle att ta in information i 

lugn och ro (Krumwiede & Krumwiede 2012). I litteraturstudiens resultat framkom webbplatser 

som ett populärt sätt att söka information enligt Pauwels et al. (2013). Detta stärks av Diaz et 

al. (2002) som hävdade att internet alltid är tillgängligt och gör patienter pålästa om sjukdom 

och behandling. Detta ledde till att sjuksköterskan och sjukvårdens kunskap ifrågasattes. 

Patienter ville veta mer än vad som hälso- och sjukvårdspersonalen berättade. Patienterna sökte 

själva via internet om symtom, diagnos och behandling. Detta medförde ökad oro för 

patienterna då de läste om sjukdomar som kunde leda till döden. Vissa patienter vågade inte 

berätta var de hittat informationen då sökningarna via internet skapat rädsla (Diaz et al. 2002). 

Litteraturstudies resultat stärks också av De Boer et al. (2007) där ett frågeformulär skickades 

ut till 200 patienter med smärtproblematik. 122 patienter svarade på enkäten och hälften (61) 

patienter uppgav internet som en effektiv och tillförlitlig informationskälla. Gilmour et al. 

(2008) beskrev internet som en vanlig informationskälla. Därför behövde sjuksköterskor 

kunskap om webbplatsernas pålitlighet och ha ett kritiskt tänkande gällande information som 

framkom via internet. Likt kvinnorna i litteraturstudiens resultat önskades tillgänglighet till 

evidensbaserade webbplatser eftersom det ansågs som en populär informationskälla. 

I kategorin skapa relation beskrev kvinnorna att sjuksköterskan hade en betydande roll kring 

relationen genom hela processen vid bröstcancer. Likt vårt resultat beskriver Ödling et al. 

(2002) att sjuksköterskor har en nyckelroll i att skapa relation till den bröstcancerdrabbade 

kvinnan. Detta jämfördes och stämde till viss del överens med Travelbee (1971) 

omvårdnadsteori. Relation skapas efter man genomgått fem interaktionsfaser enligt Travelbee 

(1971).  Två av dessa interaktionsfaser är sympati och empati. I litteraturstudiens resultat 

framkom tröst, förståelse och empati från sjuksköterskan vilket var en förutsättning för att skapa 

en relation. Kvinnorna med bröstcancer beskrev att sjuksköterskorna skapade omsorgsfull och 

värdefull relation som förmedlade hopp. Detta stärks av Andersson & Hansebo (2009) där äldre 

män och kvinnor berättade om sina upplevelser av omvårdnad efter stroke. En god relation 

ansågs som viktig. Det skapade förutsättningar för att bevara hopp och hantering av uppkomna 

känslor. Kvinnorna med bröstcancer i litteraturstudiens resultat gavs utrymme för att visa sin 

sårbarhet. Likt resultatet hävdade också Berg och Danielsson (2007) att god relation mellan 

sjuksköterska och patienten lindrade sårbarheten.  

I kategorin hantera symtom framkom det att sjuksköterskan hade en viktig roll vid hantering av 

smärta, illamående och cirkulationsproblem. Vallerand Hazard et al. (2004) stärker 

litteraturstudiens resultat där kunskapen om smärthantering hos sjuksköterskor i hemsjukvård 

kontrollerades. I studien framkom att sjuksköterskor i hemsjukvården skulle ha kunskap och 

kompetens om smärtstillande läkemedelsbiverkningar som till exempel illamående, 

förstoppning och andningsbesvär. De skulle vara lyhörda och ha förmågan att förebygga smärta 

med farmakologisk behandling och identifiera och smärtrelaterat lidande.  

Travelbee (1971) hävdade lidandet som en ofrånkomlig del av människan. Lidande upplevs 

individuellt beroende på erfarenheter och sjukdom. Sjuksköterskan ska ha goda kunskaper att 

identifiera lidande. En del av litteraturstudiens resultat visade motsatsen till omvårdandsteorin. 

Kvinnorna i litteraturstudiens resultat ansåg att sjuksköterskan hade bristande kompetens 

gällande att identifiera lidande. Kvinnorna gavs inte utrymme för sina egna erfarenheter och 

istället ignorerades och detta bidrog till ökat lidande. Walsh & Kowanko (2002) stärker 

litteraturstudiens resultat om sjuksköterskans bristande kompetens och kunskap kring lidande. 
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Sjuksköterskorna som deltog i studien uppgav att patienters behov ignorerades när det uppstår 

tid- och resursbrist på arbetsplatsen. Detta resulterade i att patienterna inte berättade om sina 

symtom eller andra problem. Vid omvårdnad där patienterna tvingades vara avklädda kunde 

patienter uppleva att de inte avskärmades tillräckligt och kände sig uttittade vilket bidrog till 

lidande. Patienterna kunde uppleva lidande när deras kroppar behandlades som medicinska 

objekt i samband med att studenter skulle undervisas på sjukhuset. Detta stärks också av 

litteraturstudiens resultat där sjuksköterskor behandlade kvinnorna med bröstcancer som en 

diagnos istället för individ. 

Emotionellt stöd är en kategori där kvinnor med bröstcancer belyste vikten av emotionellt stöd 

från sjuksköterskorna. Det emotionella stödet från sjuksköterskan togs många gånger för givet.  

Kvinnorna ville ha sjuksköterskans stöd för att hantera känslor och reaktioner. Detta stärks av 

Liu & Wong (2005). Liu & Wong (2005) hävdade att sjuksköterskor inom cancervården ansågs 

som ansvariga för det emotionella stödet och skulle fullgöra ett känslomässigt stöd som 

förmedlade hopp. Svårigheter gällande emotionellt stöd framkom av Clarke et al. (2014). 

Patienterna med kronisk smärta dolde sina känslor. De ville inte vara sjuksköterskan till besvär 

och upplevde rädslan av att inte bli tagna på allvar. Sjuksköterskan hade svårigheter att 

identifiera känslor och reaktioner när patienterna höll tillbaka dom och det ledde till att 

patienterna led av sina känslor i tysthet. Sjuksköterskor i studien Ödling et al. (2002) uppgav 

att de medvetet eller omedvetet tog avstånd från kvinnornas emotionella reaktioner vid 

bröstcancer. Detta för att slippa ta med sig arbetet hem, spara tid och ignoransen sågs som en 

enkel utväg. Bristande reflektion och stöd på arbetsplatsen var ytterligare en orsak till att 

sjuksköterskor ignorerade kvinnornas känslor. 

Bröstcancer kan förändra kvinnans kropp och eventuell förlust av bröst kan innebära att kvinnan 

förlorar sin femininitet och den egna kroppsbilden förändras. Ärret efter operation blir en 

ständig påminnelse om bröstcancer och kan skapa emotionella reaktioner som är svåra att 

hantera. Harding et al. (2015) hävdade att bröstcancerdrabbade kvinnor med bra självbild hade 

lättare att ta emot stöd från sjuksköterskan än kvinnor med sämre självbild. Litteraturstudiens 

resultat stärks av Löfmark & Hammarström (2005) och Casey et al. (2008). Båda studierna 

beskrev att kroppen och kroppsuppfattningen kan förändras efter allvarlig stroke. Patienter som 

hade fått lättare funktionsnedsättningar till följd av stroke hade bättre självbild och enklare att 

ta emot stöd och hjälp från sjuksköterskan. Patienter som drabbats allvarligare av stroke och 

fått flera funktionsnedsättningar fick försämrad självbild och svårigheter att ta emot stöd och 

omvårdnad av sjuksköterskan (Löfmark & Hammarström 2005 & Casey et. al 2008). 

Kategorin socialt stöd innebar bland annat att hitta en mening med livet. Travelbee (1971) teori 

hävdade att sjuksköterskan ska hjälpa patienterna hitta en mening med livet trots sjukdom. 

Jämförs teorin med litteraturstudien resultatet stämmer det att sjuksköterskan ska stötta 

kvinnorna med att återgå till vardagen vilket kan ses ge en mening med livet trots bröstcancer. 

Huang et al. (2010) stärker litteraturstudiens resultat gällande socialt stöd. Patienter med stroke 

var beroende av socialt stöd och gjorde att patienterna accepterade de fysiska förlusterna och 

förmågorna. Socialt stöd gav en mening med livet trots sjukdom och ansågs öka livskvalitén 

utifrån patienternas förutsättningar. 

Metoddiskussion 

Inför litteraturstudien genomfördes en kontroll inom det valda ämnet bröstcancer och behov av 

stöd för försäkran om tidigare forskning som gjorts inom området. Litteraturstudien baserades 

på Polit & Beck (2016) niostegsmodell. Niostegsmodellen tolkades, översattes och 
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strukturerades fritt för att anpassas till ett systematiskt arbetssätt. Detta ses som en styrka då 

niostegsmodellen anpassades utifrån författarnas systematiska sätt att arbeta och gav struktur 

till litteraturstudien. Det kan även tolkas som en svaghet eftersom författarna inte valde att följa 

niostegsmodellen som Polit & Beck (2016) strukturerat upp den och vissa steg kunde feltolkas 

när stegen bytte plats och översattes. Litteraturstudiens resultat är uppbyggd på vetenskapliga 

artiklar från databaserna CINAHL och PubMed. Dessa databaser är potentiella inom 

omvårdnadsforskning vilket var en styrka i litteraturstudien. Dock genomfördes sökningarna 

endast i dessa två databaser och kan tolkas som en svaghet då sökningarnas bredd begränsades.  

Sökningarna gav flertalet träffar i databaserna och artiklar exkluderades. Valet av sökorden kan 

vara en anledning till bortfall av artiklar och kan anses som en svaghet i arbetet. Artiklarna i 

resultatet återkom dock i båda databaserna vid olika kombinationer och kan tolkas som rätt 

sökord ändå valts. Andra sökord som nurs*, nursing care, nurses role, nursing, needs*, nursing 

interventions testades och kombinerades. Då dessa sökord inte gav potentiella träffar valde 

författarna att inte redovisa dessa sökningar i tabeller. Det är en svaghet att inte redovisa alla 

sökord då detta kan tolkas som författarna endast testat de sökord som redovisades i tabell 1–

2.  Resultat av en sökning i PubMed gav 456 artiklar. Författarna ansåg att antalet var för stort 

och valde därför att inte läsa 456 abstrakt. Detta tolkas som en svaghet då relevant material kan 

ha fallit bort. En inklusionskriterie var artiklar skrivna på engelska, svenska eller norska. 

Artiklarna i resultatet var enbart skrivna på engelska vilket är en svaghet då misstolkningar kan 

ha skett vid översättning. Författarna valde att använda lexikon, översättningsprogram och 

diskussion för att reducera risken för misstolkning. Artiklar skrivna mellan åren 2002 – 2017 

inkluderades. Trots att artiklar från 2002 inkluderades sågs ingen betydande skillnad jämfört 

med yngre artiklar och ansågs därmed ha en hög relevans. Detta påverkade inte 

litteraturstudiens resultat vilket kan ses som en styrka. I huvudsak användes kvalitativa artiklar 

och endast två kvantitativa artiklar. Detta kunde tolkas som en styrka då kvalitativ forskning 

beskriver djupgående om hur, vad och varför saker och ting sker. Svagheten var att resultatet 

innehåller mindre exakta statiska siffror och mängder som kunde ha framkommit om flera 

kvantitativa artiklar valts. Studierna var utförda i länderna Sverige, Finland, Canada, Norge, 

Australien, Storbritannien, Irland, Tyskland och Belgien. Detta kan ses som en styrka i 

litteraturstudien när artiklar från olika länder jämförts och kommit fram till liknande resultat. 

Trots olika kulturer kunde likheter ses bland kvinnorna med bröstcancer.  Två av artiklarna är 

skrivna av Arman et al. Studierna är utförda i samma länder dock under olika år. 

Klinisk betydelse 

Denna litteraturstudie kan vara betydelsefull i klinisk verksamhet genom att öka medvetenheten 

gällande behov hos kvinnor med bröstcancer. Resultatet belyser att sjuksköterskan har en 

komplex stödjande roll för att tillgodose kvinnornas individuella behov. De individuella 

behoven är bland annat individanpassad information och förmedla kunskap utifrån varje enskild 

kvinnans förmågor och förutsättningar. Bra bemötande och skapa relation mellan 

sjuksköterskan och den bröstcancerdrabbade kvinnan ger förutsättningar att kunna uppnå en 

optimal omvårdnad som i sin tur kan lindra lidandet. I resultatet framkom bristande kompetens 

hos vissa sjuksköterskor gällande identifiering av lidande. Detta bidrog till ökat och onödigt 

lidande för kvinnor med bröstcancer. Förhoppningen är att denna litteraturstudie kan vara en 

inspiration för sjuksköterskor då resultatet belyser olika behov som den bröstcancerdrabbade 

kvinnan kan ha som kan underlätta sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Den kan även ge ökad 

förståelse om hur onödigt lidande inom hälso- och sjukvården kan upplevas och undvikas. 

Studien kan också användas inom flera områden i klinisk verksamhet då litteraturstudiens 

resultat jämförts med andra diagnosgrupper. 
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Förslag till fortsatt forskning 

Det finns idag gott om forskning från patientperspektiv inom ämnet bröstcancer. Flertal studier 

finns också gällande kontaktsjuksköterskans viktiga roll och endast ett fåtal studier kring den 

grundutbildade sjuksköterskan. Forskning behövs från sjuksköterskans perspektiv. Förslag på 

ny forskning är att belysa den grundutbildade sjuksköterskans roll i omvårdnad vid bröstcancer 

under sjukhusvistelsen. Den grundutbildade sjuksköterskan möter också dessa 

bröstcancerdrabbade kvinnorna inom hälso- och sjukvården och har ett omvårdnadsansvar 

under deras tid på sjukhuset. Det skulle vara intressant och av betydelse att få veta mer om 

omvårdnadsåtgärder som kan bli aktuella både före och under behandling av bröstcancer. 

Slutsats 

Litteraturstudien visade att olika former av stöd från sjuksköterskan var av vikt. Kvinnor med 

bröstcancer hade olika behov för att kunna hantera diagnosen, behandlingen och livet. De såg 

sjuksköterskan som kompetent och stödjande genom hela processen vid bröstcancer. 

Sjuksköterskorna hade förmågan att kunna tillgodose varje enskild kvinnas individuella behov 

inom flera områden. Kvinnor uppskattade informationen av sjuksköterskor eftersom de hade 

förmåga till att förmedla den på ett individuellt och förstående sätt. Genom sjuksköterskans 

förmåga att kommunicera skapades trygghet och kvinnorna gavs möjlighet att öppna upp sig 

om sina funderingar gällande framtiden. Ett bra bemötande ökade kvinnornas förtroende till 

vården och skapade trygghet. Detta gav också förutsättning för att skapa en relation mellan 

sjuksköterskan och den bröstcancerdrabbade kvinnan och underlättade omvårdnadsarbetet och 

lindrande lidandet. Kvinnorna uppskattade en relation med sjuksköterskan då det gav möjlighet 

att dela sin upplevelse av lidande med någon professionell. Kvinnorna ville ha hjälp och 

undervisning gällande symtomhanteringen och såg sjuksköterskan som ett gott stöd för att 

hantera symtom som till exempel smärta. Det fanns också behov av både emotionellt och socialt 

stöd från sjuksköterskorna. Detta gav kvinnorna en chans till att bearbeta sin sårbarhet och 

känslor kring bröstcancer. Det underlättade också till att kunna återgå till det vardagliga livet.  
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Författare Titel Syfte Metod Huvudresultat 

Arman, M., Rehnsfeldt, A., 

Lindholm, L., Hamrin, E. & 

Eriksson, K. 

 

2004 
 

Sverige  

Finland 

Suffering related to health care: 

A study of breast cancer 

patients’ experiences. 

 

Att tolka och förstå betydelsen 

av patienternas erfarenheter av 

lidande relaterat till vården från 

etiska, existentiella och 

ontologiska ställningstaganden. 

Kvalitativ metod 

Urval: 16 kvinnor med 

bröstcancer från Sverige och 

Finland deltog i studien. 

Bortfall: 0.  Datainsamling: 
Kvalitativa intervjuer.  

Analys: Analyseras med en 

hermeneutisk tolkningsmetod. 

Kvinnors lidande vid 

bröstcancer kan skapa etiska 

problem om sjuksköterskan inte 

ser kvinnan som en hel 

människa. Omvårdnaden ska 
för att minska lidande. Trots 

vetskapen råder det brist på 

kompetens och kunskap 

gällande lindra lidande. 

Arman, M., Rehnsfeldt, A., 

Lindholm, L. & Hamrin, E.  

 

2002 

 

Sverige  
Finland 

The Face of Suffering Among 

Women With Breast Cancer—

Being in a Field of Forces. 

 

 

Att studera erfarenheter av 

lidande hos kvinnor med 

bröstcancer. 

Kvalitativ metod 

Urval: 17 kvinnor från 4 olika 

institutioner. Bortfall: 0. 

Datainsamling: Intervjuer 

genomfördes 2 gånger med 

hjälp av intervjuguide. 
Analys: Vancouver School of 

Doing Phenomenology som är 

en typ av hermeneutisk 

fenomenologisk modell 

användes för att analysera data.  

Kvinnor är beroende av 

sjuksköterskans för att minska 

lidandet. Lidande i samband 

med vården var ett starkt tema. 

Olika samband av lidande vid 

bröstcancer kan fortfarande 
vara okända av vårdpersonal 

och lidandet kopplas allt ofta 

till sjukvård.  

Dawe, D-E., Bennett, L-R., 

Kearney, A. & Westera, D.  

2014 

Canada 

Emotional and informational 

needs of women experiencing 

outpatient surgery for breast 

cancer. 

Att rapportera resultaten av en 

studie om de informativa och 

känslomässiga behoven hos 

kvinnor med bröstcancer. 

Kvalitativ metod  

Urval: 29 kvinnor tillfrågades, 

19 kvinnor deltog. Bortfall: 10 

kvinnor på grund av en avliden, 
sex kvinnor ville inte delta och 

tre kvinnor kunde inte nås. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer. 

Analys: Intervjuerna 

analyserades med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys 

Kvinnor har känslomässiga och 

informativa behov före och 

omedelbart efter operationen. 

Emotionellt och informativt 
stöd vid återhämtning var viktig 

för kvinnorna. Sjuksköterskan 

hade en viktig roll gällande 

stöd. 
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Författare Titel Syfte Metod Huvudresultat 

Drageset, S., Lindstrøm, T-C., 

Giske, T. & Underlid, K. 

2011 

Norge 

The support I Need”: women's 

experiences of social support 

after having received breast 

cancer diagnosis and awaiting 

surgery 

 

Beskriva kvinnors erfarenheter 

av socialt stöd vid diagnos av 

bröstcancer och i väntan på 

operation. 

Kvalitativ metod  

Urval: 21 kvinnor tillfrågades 

att delta. Bortfall: 0. 

Datainsamling: Data samlades 

in med individuella 

semistrukturerade intervjuer. 

Analys: Analys utfördes på 3 
nivåer: självförståelse, 

förnuftskänsla och teoretisk 

förståelse.   

Tillgängligt stöd, information 

och råd, vård, förtroende och 

närhet var teman som skapades. 

Att veta att både familj och 

vårdpersonal var tillgängliga 

och omtänksamt gav en känsla 

av säkerhet. Socialt stöd gav 
styrka. Information och någon 

professionell att prata med 

ansågs som viktigt. 

Halkett, G., Arbon, P., Scutter, 

S. & Borg, M. 

2006 

Australien 

The role of the breast care nurse 

during treatment for early breast 

cancer: The patient’s 

perspective. 

 

Att utforska patienters 

perspektiv på sjuksköterskans 

roll vid bröstcancer. 

Kvalitativ metod  

Urval: 18 kvinnor med 

diagnosen bröstcancer 

tillfrågades att delta i studien. 

Bortfall: 0. Datainsamling: 

Intervjuer. Analys: Data 

analyserades med tematisk 
analys 

Kvinnorna med bröstcancer 

betonade vikten av 

sjuksköterskans roll. 

Sjuksköterskornas omvårdnad 

innehåller följande 

komponenter: kommunikation, 

medvetenhet om kvinnors 
behov, tillgänglighet, trygghet 

och information. 

 

Harding, R., Beesley, H., 

Holcombe, C., Fisher, J. & 

Salmon, P.  

2015 

Storbritannien & Irland 

Are patient–nurse relationships 

in breast cancer linked to adult 

attachment style? 

Syftet med denna studie var att 

undersöka om patienter med 

bröstcancer som har positiv 

självbild uppfattar högre nivå 

av stöd från sjuksköterskor än 

patienter med negativ självbild 

Kvantitativ metod   Urval: 

180 patienter erbjöds vara med i 

studien och besvara 

frågeformuläret 153 kvinnor 

slutförde undersökningen. 

Bortfall: 27 kvinnor. 
Datainsamling: 

Tvärsnittsstudie i form av 

frågeformulär. Analys: Data 

analyserades med statistisk 

analys. 

 

Kvinnor med bra självbild 

upplevde mer stöd av 

sjuksköterskan än de med dålig 

självbild. De med bra 

självkänsla känner sig värda av 

stöd och litar på att andra ska 
vara stödjande medan patienter 

med dåligt självbild hade 

svårare att ta emot stöd av 

sjuksköterskan.  
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Författare Titel Syfte Metod Huvudresultat 

Holmberg, C. 

 

2014 

 

Tyskland 

No One Sees the Fear: 

Becoming Diseased Before 

Becoming Ill-Being Diagnosed 

With Breast Cancer. 

 

Förstå den ihållande oro 

kvinnor upplever efter 

bröstcancerbehandling. 

Kvalitativ metod 

Urval:  17 bröstcancerdrabbade 

kvinnor, 4 onkologer och 10 

sjuksköterskor.  Bortfall: 0 

Datainsamling: Deltagande 

observation och intervjuer. 

Uppföljande intervjuer och 
fokusgruppsdiskussion med 7 

av deltagarna. Analys: 

Analysen av data genomfördes 

med kodning av text. 

Sjuksköterskor arbete var att 

styra kvinnorna för att 

övervinna chocken och 

engagera sig i behandlingen. 

Sjuksköterskan har en roll vid 

lindrande av smärta och vid 

stöd. 

Landmark, B-T., Bøhler, A., 

Loberg, K. & Wahl, A-K. 

 

2008 

 

Norge 
 

Women with newly diagnosed 

breast cancer and their 

perceptions of needs in a 

health-care context. 

 

Syftet med studien var att 

undersöka hur kvinnor med en 

nyligen diagnostiserad 

bröstcancer upplever sina behov 

i ett hälsovårdssammanhang. 

 

Kvalitativ metod 

Urval: 7 kvinnor tillfrågades att 

delta i studien. Bortfall: 0. 

Datainsamling 

Fokusgruppintervjuer vid 6 

tillfällen under 10 veckor. 
Analys: Data analyserades med 

innehållsanalys.  

Kvinnor hade behov av kunskap 

och psykosocialt stöd från 

sjuksköterskan. Dessa behov är 

kopplade till känslomässiga, 

fysiska och sociala perspektiv. 

Pauwels, E-E., Charlier, C., De 

Bourdeaudhuij, I., Lechner, L. 

& Van Hoof, E.  

2013 

Belgien 

 

Care needs after primary breast 

cancer treatment. Survivors' 

associated sociodemographic 

and medical characteristics. 

 

Syftet med denna studie var att 

identifiera mottagandet av 

information, stöd och vilka 

specifika vårdbehov hos 

rehabiliterande 

bröstcanceröverlevande var 

under de 6 första månaderna 

efter behandling. 

Kvantitativ metod Urval: 465 

kvinnor blev tillfrågade med 

svarsfrekvens på 65%. Bortfall: 

82 deltagare. Datainsamling: 

Tvärsnittsstudie, data samlades 

in med ett frågeformulär. 

Analys: Statistisk analys 
användes för att analysera 

insamlade data. 

Information och fysiskt stöd var 

viktigt för kvinnorna. Psykiskt 

stöd, hjälp med självkänsla och 

kroppsbild. Populäraste 

källorna till information var 

informativa broschyrer och 

informativ webbplats. 
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Författare Titel Syfte Metod Huvudresultat 

Remmers, H., Holtgräwe, M. & 

Pinkert, C. 

2010 

Tyskland 

Stress and nursing care needs of 

women with breast cancer 

during primary treatment: A 

qualitative study. 

 

Att ta reda på belastade faktorer 

som påverkar kvinnorna vid 

bröstcancer och ta reda på deras 

behov och förväntningar de 

hade på sjuksköterskan. 

Kvalitativ metod Urval: 42 

bröstcancerdrabbade kvinnor. 

Kvinnorna valdes ut av 

sjuksköterskor. Bortfall: 0.  

Datainsamling: Intervjuer. 

Analys: Insamlad data 

analyserade med hjälp av 
kvalitativ, systematisk 

innehållsanalys. 

Kvinnor lider mer av 

psykologiska påfrestningar än 

de fysiska, och är i behov av 

emotionellt stöd från 

sjuksköterskan. Kvinnor hade 

önskemål om relation till 

sjuksköterskorna och såg 
sjuksköterskan som en 

kompetent individ. 

Rustøen, T., Gaardsrud, T., 

Leegaard, M. & Wahl, A-K.  

 

2009 

 

Norge 

Nursing Pain Management—A 

Qualitative Interview Study of 

Patients with Pain, Hospitalized 

for Cancer Treatment 

 

Att undersöka 

cancerpatienternas erfarenheter 

av omvårdnad av smärta vid 

sjukhusvård för 

cancerbehandling. 

Kvalitativ metod. Urval:  18 

patienter både män och kvinnor 

deltog och valdes ut med 

bekvämlighetsprov. Varav 11 

deltagare var kvinnor med 

bröstcancer. Bortfall: 0. 

Datainsamling: Data samlades 

in med hjälp av intervjuer som 
utfördes av sjuksköterskor. 

Analys: Materialet analyserades 

med hjälp av textkondesering.  

Sjuksköterskan hade en viktig 

roll vid smärthantering. Vissa 

kvinnor upplevde brist på 

information från sjuksköterskor 

i samband med smärtlindring 

och tycker att sjuksköterskan 

skulle ha en tydligare roll. 

Saares, P. & Suominen, T. 

2005 

Finland 

Experiences and resources of 

breast cancer patients in short-

stay surgery. 

 

Syftar till att öka förståelsen 

och förbättra kvaliteten på 

vården för bröstcancerpatienter 

vid kortvarig operation. 

Kvalitativ metod Urval:8 

bröstcancerdrabbade kvinnor 

deltog i studien. Bortfall: 0. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer. 

Analys: Data bearbetades med 
kvalitativ innehållsanalys. 

Kvinnorna är i behov av 

värdefullt emotionellt, 

informativt och instrumentellt 

stöd vid bröstcancer. 
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Författare Titel Syfte Metod Huvudresultat 

Wolf, L. 

2004 

Storbritannien 

The information needs of 

women who have undergone 

breast reconstruction. Part I: 

decision-making and sources of 

information 

 

Syftet med studien var att 

utforska informationsbehoven 

hos kvinnor som genomgått en 

rekonstruktion vid bröstcancer. 

 

Kvalitativ metod Urval: 28 

kvinnor valdes slumpmässigt 

från en lista så att två kvinnor 

från varje månad om -14 

månaders tidsperiod. 12 kvinnor 

valdes ut. Bortfall: 4 kvinnor. 

Datainsamling: Två grupper 
och två fokusgruppsintervjuer 

genomfördes. Deltagande 

observation och 

fältanteckningar. Analys: 

Ramanalys, kartläggning och 

sortering av material 

genomfördes utifrån 

nyckelfrågor och teman.  

Sjuksköterskan spelade en 

viktig roll för att underlätta 

processen för kvinnorna arr ta 

emot information. Det måste 

finnas kunskap hos 

sjuksköterskor om hur 

kvinnorna ska ta emot 

information 

 


