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Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. Sjukdomen är en 

livsförändrande händelse och det krävs god kompetens hos sjuksköterskan för att kunna 

stödja och hjälpa kvinnorna. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors 

upplevelse av att leva med bröstcancer. Metoden som användes var Polit och Becks 

niostegsmodell för litteraturstudie. Artiklarna som studien grundades på söktes via 

databaserna PubMed och CINAHL. Resultatet baserades på sjutton kvalitativa artiklar 

som granskades för att säkerhetsställa den vetenskapliga kvaliteteten. Resultatet 

redovisades genom fyra kategorier: Känslomässiga reaktioner, Förlust av sitt friska jag, 

Upplevelser från den egna kroppen och Socialt stöd i form av relationer. Kvinnorna 

upplevde en livskris med många känslor inblandade. De upplevde att de förlorat sin 

kvinnlighet och sitt friska jag. Trots sjukdomens stora påverkan på deras liv upplevde 

en del kvinnor att de efter sjukdomen kom ut som starkare, säkrare och med en förmåga 

att ta tillvara och njuta av livet här och nu.  
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Introduktion 
Varje år drabbas omkring 8000 kvinnor i Sverige av bröstcancer vilket i dag är den 

vanligaste cancerformen bland kvinnor (Socialstyrelsen 2011). Av de som drabbas är 

det ungefär en sjättedel som avlider till följd av sjukdomen (Socialstyrelsen 2012).  

Bröstcancer   

Cancer är inte enbart en sjukdom utan ett samlingsnamn för ungefär 200 olika 

sjukdomar som delas in i fler undergrupper. Kroppens celler delar sig normalt 

regelbundet med ett specifikt intervall för att ersätta skadade och döda celler. Cancer 

uppstår då den normala celldelningen rubbas. Cellerna börjar dela sig obegränsat och de 

fyller inte längre sin funktion. Av cellerna bildas en tumör som benämns som godartad 

eller elakartad. En godartad tumör, benign, kan inte sprida sig till andra delar och inte 

heller växa igenom vävnaden. En elakartad tumör, malign, kan till skillnad från den 

godartade tumören sprida sig med blodet eller lymfan till andra delar av kroppen och 

även tränga in i omkringliggande vävnader (Einhorn & Sylwan 2013). 

Bröstcancer är en underkategori till cancer som i sin tur delas in ytterligare. De två 

vanligaste typerna är cancer som uppstår i mjölkgångarnas celler, ductal cancer, och 

cancer som uppstår i mjölkkörtlarnas celler, lobulär cancer (Nystrand 2014). 

Det vanligaste symtomet på bröstcancer är en knöl i bröstet. En knöl behöver inte 

nödvändigtvis innebära cancer men ska vid upptäckt alltid undersökas. Knölar i 

armhålan kan tyda på att cancern har spridit sig till lymfkörtlar i armhålan men kan även 

bero på andra orsaker. Förstorat eller hårt bröst samt indragningar i huden ska alltid 

kontrolleras. Symtom som blod och vätska från bröstvårtan kan uppkomma (Sylwan 

2013).  

För att ställa diagnos används alltid tre typer av undersökningar: klinisk undersökning, 

mammografi och cytologi. Den kliniska undersökningen innebär en kroppslig 

undersökning där läkaren känner på brösten samt omkringliggande lymfkörtlar. 

Mammografi är en röntgen av brösten där tumören diagnostiseras och dess karaktär 

avgörs. Cytologi som är den tredje delen innebär att celler från tumören analyseras 

genom användning av finnålspunktion (Nystrand 2014).  

Den primära behandlingen för bröstcancer är ett kirurgiskt ingrepp som kan genomföras 

på olika sätt. Antingen opereras enbart tumör samt den omkringliggande vävnaden bort 

eller så genomförs en mastektomi vilket innebär att hela bröstet opereras bort. 

Strålbehandling, hormonell behandling och cytostatika är andra behandlingar som 

används, främst i syfte för att sjukdomen inte ska komma tillbaka (Nystrand 2014).  

Strålbehandling används ofta efter det att tumören har tagits bort med hjälp av kirurgi. 

Strålningen har väldigt hög energi vilket skadar tumörcellernas arvsmassa och tar på så 

sätt bort eventuella rester för att minska risken för återinsjuknande (Veronesi et al. 

2013; Olsson 2014). Strålningen påverkar inte bara tumörvävnaden utan även den 

omkringliggande vävnaden blir utsatt. Därför kan biverkningar såsom hudreaktioner i 

form av klåda och rodnad uppkomma. En annan mycket vanlig biverkning av 

behandlingen är trötthet (Olsson 2013). Även hormonbehandling kan användas efter 

kirurgi under förutsättningen att tumören innehåller hormonreceptorer för östrogen. 
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Östrogen gör då att eventuella kvarvarande tumörceller kan fortsätta dela sig. Därför ges 

läkemedel som hindrar östrogen att binda till receptorerna och det innebär att 

tumörcellerna inte längre kan dela sig. Behandlingen pågår i flera år och kan ge 

biverkningar i form av menopausala symtom som exempelvis blodvallningar (Edqvist 

2012; Edmond et al. 2013). Cytostatika är ytterligare ett behandlingsalternativ för att 

minimera risken för återfall. Behandlingen är känt under benämningen ”cellgifter” och 

syftar till att döda cancercellerna men även friska celler påverkas av behandlingen. Det 

resulterar i biverkningar som håravfall, torra slemhinnor och blodbrist. Andra vanliga 

biverkningar av behandlingen är illamående, dålig aptit och trötthet. Den sistnämnda 

benämns som fatigue och innebär en extrem fysisk och psykisk trötthet vilket många 

drabbas hårt av (Wallberg 2010). 

För att diagnosen ska ha en sådan god prognos som möjligt är det viktigt att 

diagnostisera sjukdomen i ett tidigt stadium (Shibuya et al. 2002). Kunskap kring 

sjukdomen har ökat bland kvinnor vilket resulterat i att allt fler blir diagnostiserade 

tidigt då det vet vilka symtom de ska uppmärksamma. Sjukvården har även betonat 

vikten av kontinuerlig screening vilket även det har bidragit till fler tidiga diagnoser 

(Ellen 2007). 

Under och efter behandling är det av värde att patienten vårdas med en helhetssyn där 

aspekter som fysisk och psykoslogisk funktion, självuppfattning, sexualitet, relationer 

samt det sociala nätverket beaktas (Pauwels et al. 2013).  

Livsförändrande händelser  

Att få besked om cancer är en traumatisk upplevelse med många känslor inblandade. 

Vid svåra besked som detta uppstår ofta ett stort behov av kunskap kring sjukdomen 

och behandlingen för att få en känsla av kontroll över situationen (Coward & Kahn 

2005). Beskedet av att drabbas av en sjukdom där livet sätts i fara kan skapa ett inre 

kaos som är svårt att hantera och leder till vad som definieras som en kris. Det går inte 

att förutspå hur ett besked kommer att tas emot utan reaktionen är ytterst individuell. 

Känslor av ångest, kaos, förtvivlan och övergivenhet kan uppkomma. Krisen kan ta 

olika uttryck, ibland i form av aggressivitet men även som motsatsen där patienten 

isolerar sig från omgivningen (Cullberg 2007).  

Chock, reaktionsfas, bearbetning och nyordning är de fyra olika faser som innefattas i 

en krisreaktion (Bergh et al. 2007). I samband med en traumatisk upplevelse som vid ett 

svårt sjukdomsbesked kan chockfasen utlösas. Den drabbade distanserar sig ofta från 

verkligheten och har svårt att ta in det som sker. Hur länge chockfasen består är 

individuellt och kan variera från minuter till dygn. Efter denna fas sker en övergång till 

reaktionsfasen där den drabbade nu börjar bli mottaglig och förstå vad som har skett. 

Det dyker upp många frågor, funderingar och orättviskänslor varför detta har skett. 

Under chock- och reaktionsfasen kan vissa försvarsmekanismer som förnekelse, 

rationalisering och undertryckande uppkomma i syfte om att minska effekten av den 

traumatiska händelsen. Bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen som följer efter detta 

syftar till att individen börjar se framåt för att slutligen kunna återgå till livet utan att 

händelsen är det centrala även om minnena alltid kommer finnas kvar (Cullberg 2007).  
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Omvårdnad och sjuksköterskans profession  

En stor del av sjuksköterskans profession är omvårdnad av patienter. God omvårdnad 

definieras av patienter och anhöriga som en patientnära vård där vården speglas av 

patientens behov. God kommunikation mellan vårdpersonal och patient ger en ökad 

känsla av förtroende och trygghet (Attrees 2001). 

Främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande är enligt svensk 

sjuksköterskeförening (2005) sjuksköterskans ansvarsområde. Sjuksköterskan har en 

skyldighet att bemöta patienters sjukdomsupplevelser utifrån en helhetssyn på 

människan där kropp, själ och ande är aspekter som inkluderas. Alla patienter har rätt 

till lika vård och inga skillnader ska göras oavsett ålder, kön, trosuppfattning, social 

status eller hudfärg (Socialstyrelsen 2005).  

Vid ett svårt besked är det viktigt med en god och trygg relation till vårdpersonalen. 

Under sjukdomens alla faser: både före, under och efter har kvinnor med bröstcancer 

kontakt med sjukvården. Att tillgodose behovet av information, svara på patientens 

frågor samt ge stöttning och vägledning i kvinnornas nya livssituation är en central roll i 

vårdyrket (Bergh et al. 2007). Sjuksköterskans roll är inte enbart att informera patienten 

om de kroppsliga förändringarna utan även kunna bemöta de själsliga och existentiella 

frågorna som kan uppstå (Pedersen et al. 2013).  Samtal, information och stöd ska vara 

anpassad för varje enskild patient då alla människor är unika och har olika behov (Fitch 

et al 2008).  

I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor står beskrivet att sjuksköterskor ska ha ett 

lyhört och empatiskt bemötande samt kunna informera och vägleda patienten för att 

göra denna delaktig i sin vård. Sjuksköterskan ska visa respekt för patientens autonomi, 

integritet och värdighet samt ha en god kommunikationsförmåga för att kunna se och 

förstå patientens behov (Socialstyrelsen 2005).  

Bröstcancer påverkar inte enbart den drabbade kvinnan utan även hennes familj och 

vänner (Pinkert et al 2013). Närståendes reaktioner på beskedet och hur de hanterar 

situationen varierar. Ofta kan det vara så att de anhöriga upplever en större mental 

påverkan. Det största stödet till den drabbade kommer oftast från anhöriga vilket 

innebär att det ligger i sjuksköterskans profession att kunna samtala, ge stöd och 

vägleda även anhöriga i svåra situationer (Arora et al. 2007).   
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Problemformulering  

Varje år drabbas cirka 8000 kvinnor i Sverige av bröstcancer vilket gör det till den 

vanligaste cancerformen bland kvinnor. Beskedet av att få diagnosen av en sjukdom där 

livet sätts i fara kan skapa ett inre kaos som är svårt att hantera och kan leda till vad som 

definieras som en kris. Kvinnornas reaktioner är individuella och kan ta olika uttryck. 

Känslor av oro, ångest och kaos är vanliga reaktioner. Bröstcancer är en livsförändrande 

händelse och det krävs god kompetens av sjuksköterskan för att kunna bemöta och 

stödja dessa kvinnor. Stödet består till stor del i att kunna bemöta de själsliga och 

existentiella frågor som kan uppstå. Sjuksköterskan är delaktig både före, under och 

efter diagnos och behandling. För att ge en god omvårdnad är det viktigt att ha 

förståelse och kunskap om vad kvinnor med bröstcancer upplever. 

 

Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med 

bröstcancer. 
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Metod 
Studien som genomfördes var en litteraturstudie som byggde på Polit och Becks (2012) 

modell som grundas på nio steg. Litteraturstudien byggde på vetenskapliga artiklar 

inom det valda forskningsområdet. Första steget består av att formulera och specificera 

syfte och frågeställningar. Andra steget bygger på att lägga upp en strategi för vilka 

databaser som ska användas samt vilka sökord som är relevanta. Därefter i steg tre 

eftersöks primärkällor som besvarar det syfte som är valt och sökningarna 

dokumenteras. I steg fyra granskas artiklarnas relevans och användbarhet för att kunna 

svara på syftet. I steg fem läses de valda artiklarna noga genom. Steg sex innebär att 

informationen kodas. Syftet i steg sju är att kritiskt granska de utvalda studierna. 

Därefter i steg åtta analyseras artiklarna och sammanställs för att informationen ska 

kunna placeras i olika kategorier. De funna kategorierna används i resultatet.  
 

Litteratursökning 

Syfte och problemformulering skapades i enlighet med steg ett i Polit och Becks (2012) 

niostegsmodell för litteraturstudie. I steg två söktes artiklarna som användes i 

litteraturstudien fram via databaserna CINAHL och PubMed som är databaser för 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström 2008). Sökorden som användes var 

“breast neoplasms”, “life experiences” och “life change events”. Sökorden söktes som 

headings i CINAHL och som Mesh-termer i PubMed. I CINAHL genomfördes två 

sökningar med sökorden ”breast neoplasms” som gav 9136 träffar, ”life experiences” 

som gav 3544 träffar och ”life change events” som gav 1217 träffar. I första sökningen 

kombinerades sökorden ”breast neoplasms” och ”life experiences” vilket tillsammans 

resulterade i 71 träffar. ”Breast neoplasms” och ”life change events” var de ämnesord 

som kombinerades i den andra sökningen och resulterade i 25 träffar. I databasen 

PubMed var ämnesorden ”breast neoplasms” och ”life change events”. “Breast 

neoplasms” gav 888556 träffar och “life change events” gav 8194 träffar. I sökningen 

kombinerades ”breast neoplasms” och ”life change events” vilket resulterade i 147 

träffar”. Sökningarna presenteras i tabell ett. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier som användes i båda databaserna var att artiklarna skulle vara 

publicerade från 2004-2013, vara publicerade på engelska och vara ” peer reviewed”. 

Artiklarna skulle handla om kvinnor över arton år.  
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Tabell 1. 

Databas Sökord Antal Urval 1 Urval 2 Urval 3 

CINAHL MH – breast neoplasm S1 9136    

 MH – Life experiences S2 3544    

 MH- life change events S3 1217    

 S1+S2  71 29 8 7 

 S1+S3  25 8 2 2 

PubMed Mesh – Breast neoplasms S1 88556    

 Mesh – Life change events S2 8194    

 S1+S2  147 31 (4)* 8 8 

Totalt   64 18 17 

*4 dubbletter 

S – sökning 

MH – major headings 

 

Urval  

Urval 1 

I steg tre enligt Polit och Becks (2012) niostegsmetod söktes primärkällor fram. I 

enlighet med steg fyra primärgranskades titel och abstrakt i 243 artiklar för att 

undersöka vilka som eventuellt kunde bli aktuella att använda i litteraturstudien. Av 

dessa var det 64 som valdes ut för fortsatt granskning varav fyra artiklar var dubbletter.  

Artiklar som exkluderades svarade inte mot litteraturstudiens syfte. Artiklarna söktes 

fram i fulltext via Karlstad Universitets bibliotek.  

 

 

Urval 2 

Båda författarna läste igenom artiklarna i sin helhet för att i enlighet med steg fem och 

sex undersöka vilka artiklars resultat som svarade mot syftet i litteraturstudien (Polit & 

Beck 2012). Detta resulterade i att 46 artiklar exkluderades och arton kvalitativa artiklar 

gick vidare till urval tre.  

 

Urval 3 

Enligt modellen ”Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report” i Polit 

och Beck (2012) sekundärgranskades artiklarna i enlighet med steg sju för att bedöma 

den vetenskapliga kvalitén. Efter granskningen hade en artikel valts bort på grund av en 

otydlig resultatdel. Detta resulterade slutligen i sjutton kvalitativa artiklar som användes 

för litteraturstudiens resultat.  
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Databearbetning 

I databearbetningen, steg åtta, gjordes en analys för att urskilja olika teman och 

kategorier i resultatdelen i studierna (Polit & Beck 2012). Artiklarna lästes först igenom 

och analyserades av båda författarna var för sig och sedan tillsammans där resultaten 

diskuterades. Under hela denna process fördes dialog mellan författarna för att resultatet 

inte skulle misstolkas och viktiga delar förbises. Resultatdelen lästes igenom och 

bearbetades flera gånger. Förkunskaper och egna åsikter lades åt sidan. Relevanta delar i 

artiklarna markerades med olika färger och bearbetades för att skapa kategorier som gav 

svar på litteraturstudiens syfte.  

Etiska överväganden 

Innan en litteraturstudie påbörjas bör etiska överväganden göras och artiklarna ska ha 

blivit granskade och fått tillstånd från en etisk kommitté eller så ska etisk granskning 

noga genomförts av studiens författare. Författarnas förförståelse och egna åsikter har 

lagts åt sidan och alla artiklar som ingick i litteraturstudien redovisades (Forsberg & 

Wengström 2008; Polit & Beck 2012). Det är inte tillåtet med fusk och plagiat av data 

(Forsberg & Wengström 2008) utan det är en skyldighet att tydligt ange referenser i 

både den löpande texten och i referenslistan för att det tydligt ska kunna gå att lokalisera 

källan (Backman 2008). Detta gjordes i litteraturstudien. För att ge en korrekt 

återspegling av data som framkom genom citat på annat språk än svenska översattes inte 

citaten då majoriteten av studierna kom från engelsktalande länder (Polit & Beck 2012).  

Då artiklarna var skrivna på annat språk än författarnas modersmål beaktades 

möjligheten av att eventuella misstolkningar kunde ske. För att minska risken för 

feltolkning användes lexikon och översättningsprogram. 
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Resultat 
Resultatet består av fyra huvudkategorier: Ett liv i förändring, Förlust av sitt friska jag, 

Upplevelser från den egna kroppen och Socialt stöd i form av relationer. 

Huvudkategorierna delades in underkategorier. Ett liv i förändring delades in i fyra 

underkategorier, kris och kaos, rädsla och osäkerhet, livsperspektiv och livets värde. 

Förlust av sitt friska jag delades in i tre underkategorier, förlusten av sitt bröst, förlusten 

av sitt hår och förändrad sexualitet. Upplevelser från den egna kroppen delades in i två 

underkategorier, fatigue - en överväldigande trötthet och förstärkt sjukdomskänsla. 

Socialt stöd i form av relationer delades in i två underkategorier, stöd från närstående 

och stöd från sjukvården. Se figur 1. Artiklarna som låg till grund för resultatet 

presenterades i en artikelmatris (se bilaga 1).  

 

 
Figur 1: Översikt över kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer 

 

Ett liv i förändring 

Ett liv i förändring presenteras i underkategorierna kris och kaos, rädsla och osäkerhet, 

livsperspektiv och livets värde.  

Kris och kaos 

Beskedet av diagnosen beskrevs som en plötslig övergång från att vara frisk till sjuk 

(Boehmke & Dickerson 2006; Sarenmalm et al. 2009). Ett besked skapade känslor av 

chock, förvåning och känslomässig förvirring (Lally 2010). Livet förändrades snabbt 

och det uppstod kaos i kvinnornas liv. En del uppgav att de ansett sig leva ett hälsosamt 
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liv med bra kost och motion vilket de trodde skulle förbygga ohälsa. När de trots detta 

insjuknade förstärktes upplevelsen av chocken då de fick sjukdomsbeskedet (Boehmke 

& Dickerson 2006; Westman et al. 2006) och funderingar om de kunde gjort något 

annorlunda förekom (Lally 2010).  

Rädsla och osäkerhet 

Rädsla och osäkerhet var känslor som var förekommande hos ett flertal kvinnor på olika 

sätt (Sarenmalm et al. 2009; Doumit et al. 2010; Joulaee et al. 2012).  Rädsla för smärta, 

rädsla för att separeras från sina närstående, rädsla för att människor skulle tycka synd 

om dem och rädsla för att drabbas av cancer igen var påtagligt (Doumit et al. 2010). 

Ovissheten med vad som väntade i framtiden skapade en stor rädsla. Det var för en del 

kvinnor inte döden i sig som skrämde dem utan hur det skulle gå till var det som 

upplevdes som skrämmande. De var oroliga för att få förvärrade symtom på slutet, för 

att inte få tillräckligt med smärtlindring och för att vara helt i behov av hjälp 

(Sarenmalm et al. 2009). En del beskrev att de inte var rädda för att dö utan rädslan 

grundade sig i vetskapen att de inte skulle få uppleva och vara en del av framtiden med 

människor de brydde sig om (Westman et al. 2006). Rädslan var konstant och beskrevs 

på följande sätt av en kvinna: 

This is an intolerable feeling that you are always expecting unknown tragic 

events. You sleep with fear, wake up with fear, look at yourself with fear, 

touch yourself with fear and finally leave with fear. Constant fear is your life 

background (Joulaee et al. 2012, s. 365). 

Livsperspektiv och livets värde 

Upplevelsen påverkades till stor del av hur kvinnorna såg på livet och diagnosen 

(McCann et al. 2010). En del såg inget annat alternativ än att klara sig igenom det och 

många beskrev sig som kämpare och överlevare (Boehmke 2006; Lally 2010). Andra 

upplevde att vardagen var så påverkad att livet inte fungerade och livsglädjen försvann 

(Sarenmalm et al. 2009). Att gå från att vara frisk till sjuk innebar att begreppet hälsa 

fick en ny betydelse. Saker som inte tidigare kopplats ihop med hälsa och av den 

anledningen inte uppskattats sågs med ett nytt perspektiv. Att kunna andas utan smärta, 

att kunna äta och känna smaken och göra andra saker som tidigare gjorts utan eftertanke 

blev nu saker som värderades högre än tidigare (Cebeci et al. 2012).  Efter diagnosen 

ändrades på olika sätt livsperspektivet för många kvinnor (Kucukkaya 2010; Cebeci et 

al. 2012).  En del upplevde ökad självkännedom och självacceptans som följd av 

sjukdomen. Dessa kvinnor beskrev att de lärde känna sig själva och lärde sig älska sig 

själva på ett annat sätt än innan sjukdomen. De uppskattade och värdesatte den egna 

tiden och prioriterade sig själva och sin hälsa mer med sin nya livssyn och njöt av att 

kunna leva utan sjukdomens begränsningar (Westman et al. 2006; Kucukkaya 2010; 

Cebeci 2012).  
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Förlust av sitt friska jag 

Förlust av sitt friska jag presenteras i underkategorierna att förlusten av sitt bröst, 

förlusten av hår och förändrad sexualitet.  

Förlusten av sitt bröst 

För kvinnor var brösten en av de viktigaste delarna för att känna sig kvinnlig och 

feminin (Cececi et al. 2012).  Det visade sig att en mastektomi ledde till en förlust av 

något viktigt och betydelsefullt för deras kroppsuppfattning. Att titta sig i spegeln 

upplevdes som något obehagligt och jobbigt då de inte längre kände igen sin egen kropp 

(Rosedale & Fu 2010; Cebeci et a. 2012). Vad de såg i spegeln stämde inte överrens 

med hur de tidigare sett på sig själva utan representerade något som förknippades med 

sjukdom och åldrande. För att minska känslan av att vara sjuk blev smink och kläder 

betydelsefullt hos många, både för sin egen del och för att visa omgivningen att de 

fortfarande var att betraktas som normala. Omgivningens respons på sjukdomen hade en 

stor inverkan på kroppsuppfattningen. Det upplevdes jobbigt och obekvämt att hamna i 

situationer där kroppen hamnade i fokus. Det skapade känslor av skuld då kvinnorna 

upplevde att människor i deras omgivning blev obekväma av att se deras kroppar 

(Klaeson et al. 2011). För att minska synen av den kroppsliga förändringen önskade 

många att lika mycket av det andra bröstet hade opererats bort samtidigt för att skapa en 

mer proportionerlig kropp. Det kvarvarande bröstet skapade även en osäkerhet att 

cancern fortfarande kunde komma tillbaka (Boehmke & Dickerson 2006; Rosedale & 

Fu 2010). Många valde att använda ilägg för att kompensera och jämna ut bröstens 

storlek (Cebeci et al. 2012). Trots ilägg upplevde många att personer i deras omgivning 

såg att de var sjuka och saknade ett bröst (Freysteinson et al. 2012). Följden av 

bröstcancer hade inte bara påverkat kroppsuppfattningen utan även den inre självbilden 

(Boehmke & Dickerson 2006). De upplevde att deras kroppar hade svikit dem och att de 

inte längre kunde lita på sin egen kropp (Boehmke & Dickerson 2006; Halkett et al. 

2007; Rosedale & Fu 2010; Klaeson et al 2011).  

 

Förlusten av hår 

Håravfall var för många en av de traumatiska följderna av behandlingen. Det var inte 

enbart själva förlusten av håret som var traumatiskt utan sättet de tappade håret på. Det 

beskrevs som att det bokstavligen föll av och trots att de var medvetna om biverkningen 

kom det chockartat. De upplevde att de fick en försämrad självkänsla och tappade sin 

friska identitet och blev en person med cancer (MacCann et al. 2010). Förlusten 

beskrevs som chockartad, plågsam, upprörande och gav upphov till skamkänslor hos 

kvinnorna som inte längre kände sig bekväma och ville inte visa sig för andra (Doumit 

et al. 2010; Cebeci et al. 2012). Det var inte enbart förlusten av håret på huvudet som 

upplevdes som plågsamt. Förlusten av ögonbryn och ögonfransar beskrevs som en 

svårare förlust. Detta på grund av att det inte går att dölja på samma sätt som det 

förlorade håret på huvudet som kan täckas med hjälp av peruk eller en scarf (Klaeson et 

al. 2011). Upplevelsen beskrevs som att någon hade raderat deras forna jag och att de 

befarade att de aldrig skulle bli samma person igen utan alltid skulle förbli annorlunda 

(Boehkme & Dickerson 2006; Tighe et al. 2011).  
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When you lose your hair you think oh God will I ever look the same when my 

hair grows back? Will I look the same person as I was before? No because it 

is very important how you look because it does affect the way you feel on the 

inside… how you look on the outside (Tighe et al.2011, s. 228). 

Förändrad sexualitet  

Som en följd av den förändrade kroppsuppfattningen påverkades många kvinnors 

sexualitet. Känslan av minskad kvinnlighet grundades i upplevelsen av att inte bli sedda 

som den kvinna de tidigare ansåg sig vara och de kände sig inte längre åtråvärda 

(Klaeson et al. 2011). Synen på sig själv som en sexuell varelse avtog till följd av 

minskad sexuell upphetsning, torra slemhinnor och förlusten av sitt bröst. Vissa 

upplevde fortfarande en sexuell tillfredsställelse, dock inte på samma plan som tidigare 

till följd av den känslomässiga förändringen (Rosedale & Fu 2010). För en del var det 

inte enbart funktion och känslor som var kopplade specifikt till deras sexualitet som 

påverkade dem utan de upplevde det som något större som var svårt att förklara 

(Westman et al. 2006). Hur sexualiteten hade förändrats var olika från kvinna till 

kvinna. I vissa fall var inte förändringen påtaglig och en del hade inte reflekterat över 

den sexuella situationen (Klaesson et al. 2011). 

 

 

Upplevelser från den egna kroppen 

Upplevelsen från den egna kroppen presenteras i underkategorierna fatigue – en 

överväldigande trötthet och förstärkt sjukdomskänsla. 

Fatigue – en överväldigande trötthet  

Fatigue var det som kvinnorna upplevde påverkade dem mest i det vardagliga livet och 

definierades som något mer än bara trötthet (Wu & McSweeney 2007).   

 
Normal tired feels like you´re tired. There´s a reason for it…if you get a 

pretty good night sleep.. or if you take a nap, you´re going to be fine. It´s not 

anything that´s going to happen. Fatigue seems to be bigger. It encompasses 

so much more because more things feed in to it” (Wu & McSweeney 2007, s. 

119). 

Fatigue innebar att kvinnorna inte längre upplevde sig orka samma saker som de 

tidigare orkat i sitt vardagliga liv. Vardagliga saker blev extrema utmaningar och tog all 

den energin som fanns. De upplevde en förlorad kontroll över kroppen som gav en 

känsla av maktlöshet och frustration (Wu & McSweeney 2007; Rosedale & Fu 2010).   

Förstärkt sjukdomskänsla  

Till följd av behandling var illamående, menopausala symtom, muskelsmärta, fatigue 

och neuropati biverkningar som kunde framträda. Symtomen och den förstärkta 

sjukdomskänslan upplevdes ta över deras forna friska jag och påverkade livet i en 

negativ utsträckning (Boehkme & Dickerson 2006).  Det kom oväntat för kvinnorna att 

symtomen de fått under sjukdomens behandling inte försvann utan blev en del av deras 

liv. Det ökade känslan av oro då de förväntade sig att allt skulle återgå till det normala 

efter behandlingen. Den kvarvarande smärtan skapade tankar om att cancern skulle 
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kunna återvända. En del kvinnor upplevde att de inte fått tillräckligt med information 

kring att symtomen under en längre tid skulle påverka vardagen. Kvinnorna upplevde 

symtomen därför som svårare att hantera (Rosedale & Fu 2010).   

 

Socialt stöd från omvärlden 

Socialt stöd i form av relationer presenteras i underkategorierna stöd från närstående 

och stöd från sjukvården. 

Stöd från närstående 

Det sociala stödet var en viktig del då många behövde styrka och kraft från andra för att 

orka gå igenom sjukdomsprocessen (Cebeci et al. 2012; Drageset et al. 2012). 

Närstående och anhöriga var de som utgjorde den största delen av det sociala stödet.  

Att veta att deras familjer och vänner var förstående, empatiska, respekterande och att 

de tänkte på dem gav en mental styrka och säkerhet genom den svåra situationen 

(Drageset et al. 2012). Det krävdes inte alltid verbalt stöd, utan närheten till familj och 

vänner var väldigt betydelsefullt (Klaeson et al. 2011).  

 
He was there to be with me and hold my hand and gave me a lot of comfort in 

the initial diagnosis. He asked the surgeons questions when I couldn’t, when 

I was too upset to speak he did all of that for me… (Halkett et al. 2007, s. 

326). 

En del valde att involvera många i sin sjukdom medan andra noga valde ut de personer 

som de trodde skulle kunna ge dem det stöd de behövde (Halkett et al. 2007; Drageset et 

al. 2012). Att berätta för vänner och familj upplevdes av många som mycket svårt (Lally 

2010). Vetskapen av att ha ett stöttande nätverk gav dock trygghet och styrka (Drageset 

et al. 2012). Vissa kvinnor upplevde att de fick det stödet de behövde från sin 

omgivning medan andra var med om att anhöriga och närstående inte klarade av att ge 

stöd i situationen och vissa relationer avslutades (Westman et al. 2006; Joulaee et al. 

2012). Att söka stöd hos personer där det inte fanns någon känslomässig relation 

upplevdes av en del som lättare för att minska belastningen på familjen (Drageset et al 

2012). 

Stöd från sjukvården  

Ett flertal av kvinnorna kände att de kunde vända sig till vården för att få stöd och 

vägledning på ett mer medicinskt plan, bestående av information om sjukdomen och 

behandlingar. En del upplevde även att de kunde få ett mer personligt stöd i processen 

de gick igenom och hade framför sig (Drageset et al. 2012). Brist på information 

skapade rädsla och oroskänslor (Sarenmalm et al. 2009). Att få stöd från läkare och 

sjuksköterskor var för många en viktig del i sjukdomsprocessen. Vårdpersonalen 

beskrevs av vissa som medkännande och de upplevde förtroende för vårdgivarna 

(Freysteinson et al. 2012). Genom förtroendet skapade kvinnorna en relation till 

personalen för att lättare kunna öppna upp sig för att få råd och vägledning (Halkett et 

al. 2007). Sjukvården blev för de som inte hade ett socialt nätverk hemifrån en än mer 

betydelsefull del (Drageset et al. 2012).  En del upplevde att det låg för mycket ansvar 

på dem själva att söka stöd inom vården vilket skapade känslor av att vara ensam och 

övergiven i situationen (Lilliehorn et al. 2010).  
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Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med 

bröstcancer. Studien baserades på sjutton kvalitativa vetenskapliga artiklar. 

Litteraturstudiens resultat delades in i fyra kategorier: Förlust av sitt friska jag, 

Känslomässiga reaktioner, Upplevelser från den egna kroppen och Socialt stöd från 

omvärlden. 

 

Resultatdiskussion 

I litteraturstudiens resultat framkom det att diagnosen bröstcancer skapade känslor som 

ångest, rädsla och osäkerhet hos många kvinnor (Sarenmalm et al. 2009; Doumit et al. 

2010; Lally 2010; Joulaee et al. 2012). Resultatet i litteraturstudien stärks i en studie av 

Landmark och Wahl (2002) där det framkom att beskedet om sjukdomen ofta kom som 

en chock och skapade en känslomässig förvirring av tvivel och förnekelse. Rädsla och 

osäkerhet var känslor som var påtagliga för många kvinnor, både i det som skedde i 

nuet och för det som skulle kunna ske i framtiden. Enligt Elmir et al. (2010) gjorde 

kvinnorna ändringar i sina liv baserat på rädslor om vad som skulle kunna hända. Det är 

av betydelse som sjuksköterska att finnas till hands och möta dessa rädslor som 

uppkommer i samband med livsförändringen. 

Litteraturstudiens resultat visade att kvinnorna efter behandlingen upplevde 

förändringar med sin kropp och utseende. Det framkom att många kvinnor upplevde att 

de tappade sin friska identitet till följd av behandlingens biverkningar i form av 

håravfall och bortoperarat bröst (Boehmke & Dickerson 2006; Doumit et al. 2010; 

McCann 2010; Klaeson et al. 2011; Cebeci et al. 2012; Joulaee et al. 2012). Att 

kvinnornas identitet under sjukdomsförloppet förändrades var något som även stärktes i 

studier av Rasmussen et al. (2011), Moreira och Canavarro (2010) och Elmir et al. 

(2010). Litteraturstudiens resultat visade att många kvinnor relaterade sina bröst som en 

viktig del av sin kvinnlighet och känslan av femininitet (Boehmke & Dickerson 2006; 

Doumit et al. 2010; McCann 2010; Klason et al. 2011; Cebeci et al. 2012; Joulaee et al. 

2012). Litteraturstudiens resultat stärks i en studie av Pikler och Winterowd (2003) som 

visade att förlusten av brösten kunde bidra negativt på kvinnornas liv och 

välbefinnande. Litteraturstudiens resultat visade att den förändrade kroppen bidrog till 

en försämrad självkänsla och identiteten som frisk hade övergått till en identitet 

bestående av cancer (McCann et al. 2010). Det är viktigt att se den drabbade kvinnan 

som den person hon är och inte som den sjukdom hon har. Som sjuksköterska är det 

viktigt att ta tillvara på det friska hos patienten för att bevara känslan av ”jaget”. 

I litteraturstudiens resultat visade det sig att en del kvinnor upplevde att deras 

förändrade utseende blev en central roll bland människor de mötte trots att dolde de 

synliga tecknen på cancer med peruk och ilägg (Klaeson et al. 2011). Resultatet i 

litteraturstudien styrks av en studie av Rasmussen et al. 2011 där det framkommer att 

kvinnor upplevde sig som ett objekt man tittade på utan att säga något. De upplevde att 

människor i deras omgivning snabbt tittade bort när de såg att personen tittade på dem. 

I litteraturstudiens resultat visade det sig att den förändrade kroppsbilden och 

självkänslan tillsammans med biverkningar av behandlingen för vissa påverkade den 
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sexuella förmågan. Det framkom att kvinnorna kände en saknad av kvinnlighet, åtrå, 

förmåga till sexuell upphetsning och fysisk förmåga att ha samlag (Rosedale & Fu 

2010; Klaeson et al. 2011). Litteraturstudiens resultat stärks av studier av Manganiello 

et al. (2011) och Emilee et al. (2010). De fysiska förändringarnas inverkan och känslor 

för den nya kroppen och utseendet framkom i en studie av Emilee et al. (2011) ha en 

negativ påverkan på sexualitet. I en studie av Elmir et al. (2010) framkom det att 

kvinnorna hade en rädsla och oro för att inte längre räcka till för sin partner och att de 

skulle bli lämnade som ett resultat av den minskade sexualiteten och att de inte längre 

skulle uppfattas som attraktiva och åtråbara. Insikten av att relationen med partnern kan 

påverkas är av värde för sjuksköterskan då det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv och 

våga lyfta frågor kring detta ämne som av en del anses vara tabubelagt.   

. 

Litteraturstudiens resultat visade att många kvinnor upplevde menopausala biverkningar 

som exempelvis värmevallningar till följd av behandlingen och dessa upplevdes som 

obehagliga och påfrestande (Boehkme & Dickerson 2006). I Cruickshank och Humes 

(2013) studie om kvinnors upplevelser om stöd vid menopausala symtom framkom det 

att kvinnorna inte var beredda på hur snabbt biverkningarna kom efter behandling och 

hur jobbigt de skulle uppleva det. De hade blivit informerade om hur behandlingen 

kunde påverka deras kroppar men de var trots det inte inställda på att de skulle påverkas 

i den höga grad som de gjorde. Litteraturstudiens resultat visade även att andra symtom 

som smärta och trötthet påverkade dem i deras vardag (Wu & McSweeney 2007; 

Sarenmalm et al. 2009; Rosedale & Fu 2010).  Resultatet i litteraturstudien styrks i en 

studie av Mosher et al. (2013) där det framkom att majoriteten av kvinnorna upplevde 

något av symtomen eller båda. En del av dem upplevde en känsla av skuld och 

frustration på grund av att symtomen påverkade dem så att de inte kunde leva en vardag 

med sina vanliga rutiner.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att det sociala stödet var en viktig del i 

kvinnornas sjukdomsprocess (Cebeci et al. 2012; Drageset et al. 2012). 

Litteraturstudiens resultat styrks i en studie av Cheng et al. (2013) där kvinnors 

uppfattning om stöd och livskvalitet relaterat till deras bröstcancerdiagnos beskrivs. Där 

tydliggjordes vikten av känslomässigt stöd från familj och vänner där relationer byggde 

på att de kunde prata om vad de upplevde utan att de kände sig som en belastning. I 

litteraturstudiens resultat framkom det även att många kvinnor behövde känslomässigt 

stöd från sjukvården men upplevde att fokus därifrån låg på sjukdomens status och inte 

på det kvinnorna upplevde som följd av att leva med bröstcancer. Det framkom även att 

vissa kvinnor upplevde en brist av socialt stöd från närstående som inte kunde hantera 

situationen. I en studie av Beatty et al. (2008) som handlar om kvinnor med 

bröstcancers psykosociala behov framkom det att en del kvinnor kände en oro över att 

deras anhöriga inte kunde hantera diagnosen och de höll därför en yttre fasad. Som 

sjuksköterska är det av en viktig del att informera om möjlighet till stödgrupper och 

stödjande samtal som ytterligare hjälp för att tillgodose varje kvinnas enskilda behov av 

stöd.  

I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor beskrivs det att det är sjuksköterskan 

ansvar att i dialog med patienten och anhöriga kunna ge stöd och vägledning för att göra 

de delaktiga i vården och behandlingen (Socialstyrelsen 2005). Sjuksköterskan ska på 

ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt kommunicera med patienter och anhöriga. Vid 
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rätt plats och tid kunna undervisa och informera för att veta att patienter och närstående 

har fått den information de behöver.  

I litteraturstudiens resultat visade det sig att upplevelsen av att leva med bröstcancer 

påverkades till stor del av hur kvinnorna såg på livet och diagnosen (McCann et al. 

2010). De som hade en positiv livssyn hanterade sjukdomen genom inställningen att 

livet inte skulle skuggas av sjukdomen utan de lät sjukdomen anpassa sig efter deras liv. 

De såg inget annat alternativ än att klara sig igenom det och många beskrev sig som 

kämpare och överlevare (Boehmke 2006; Lally 2010). I en studie av Pacsi (2010) visade 

det sig att vissa kvinnor valde att acceptera sin diagnos för att med positiva tankar ta sig 

igenom sjukdomsprocessen. Andra upplevde att vardagen var så påverkad att livet inte 

fungerade och livsglädjen försvann. Vetskapen om att döden kunde komma beskrevs 

som en förlust av både livet innan sjukdom och det framtida livet. Det är av betydelse 

att som sjuksköterska inge hopp om att sjukdomen kan besegras och att cancer inte 

måste innebära död.  

I litteraturstudiens resultat visade det sig att många kvinnor uppgav sig fått en större 

självmedvetenhet, känsla av förbättrad personlighet, nya prioriteringar och mål och fått 

en positiv ändring i sitt livsperspektiv (Kucukkaya 2010; Cebeci et al. 2012). 

Litteraturstudiens resultat stärks i en studie av Tsuchiya et al. (2013) som handlar om 

kvinnors positiva förändringar till följd av bröstcancer. Det framkom att de flesta 

kvinnorna ansåg att flera aspekter av livet hade förändras när de hade ställts inför 

rädslan för döden efter att de fått diagnosen bröstcancer. Kvinnorna upplevde en 

förändrad attityd mot livet, förstärkt tillit till familj och vänner, ökad uppskattning av 

livet och självutveckling. Många såg det vardagliga livet genom nya ögon och 

omvärderade och uppskattade livet och sina relationer med familj och vänner på ett nytt 

sätt.  

Metoddiskussion 

Till grund för litteraturstudien ligger Polit och Becks (2012) niostegsmodell för att ge en 

bra struktur och utformningen av arbetet. Artikelsökningarna har skett genom PubMed 

och CINAHL som är databaser för omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström 

2008; Polit & Beck 2012). Sökorden har sökts som headings i CINAHL och som Mesh-

term på PubMed vilket resulterade i en mer specifik sökning kopplat till de valda 

sökorden (Forsberg & Wengström 2008). Detta anses vara en styrka i studien då det 

begränsade antalet artiklar till de som var mest relevanta. I båda databaserna har 

bröstcancer sökts som ”breast neoplasms” då det innefattar alla typer av bröstcancer 

eftersom författarna inte valt att fokusera en specifik typ av bröstcancer.  För att 

litteraturstudiens resultat skulle bli aktuell begränsades sökningarna till artiklar vars 

forskning gjorts de senaste tio åren.  

 

Att enbart titel och abstrakt lästes i urval ett kan ha bidragit till att relevanta artiklar 

fallit bort och kan därför vara en svaghet för studien. Alla de vetenskapliga artiklar som 

använts är kvalitativa studier där intervjuer samt frågeformulär med öppna frågor 

använts som datainsamling. Författarna ansåg att detta var en styrka då de anser att 

kvinnors upplevelser är individuella och inte kan beskrivas med hjälp av mätvärden. 

Alla artiklar beskrev ur något perspektiv kvinnors upplevelser av att leva med 

bröstcancer. En svaghet kan dock vara att kvalitativa studier bygger på ett få antal 
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deltagare vilket gör att beskrivningar av upplevelser är enskilda och inte generella. De 

artiklar som legat till grund för studien var alla skrivna på engelska och har av 

författarna översatts med hjälp av förkunskaper och lexikon. Trots detta kan 

felöversättning och feltolkningar ha förekommit till följd av att det inte var författarnas 

modersmål. Citat som tagits från andra studier har skrivits på originalspråket för att 

undvika feltolkning.  

 

Samtliga artiklar har lästs igenom av båda författarna både enskilt och tillsammans ett 

flertal gånger för att inte misstolka och gå miste om delar som skulle kunna ingå i 

resultatet. Det anses som en styrka att litteraturstudien är skriven av två författare då en 

diskussion har kunnat föras under hela processen.  

 

Författarna hade inte avsikt att basera litteraturstudien enbart på studier gjorda om 

kvinnor med samma ursprung och därför exkluderades inga länder.  Inga skillnader 

kunde ses om kvinnornas upplevelse oavsett deras ursprung. Författarna beaktar ändå 

möjligheten att religion, tro och kulturtillhörighet kan påverka upplevelsen av 

sjukdomen, även om det inte visat sig tydligt i studierna som har legat till grund för 

denna litteraturstudie.  

 

Klinisk betydelse 

Anledningen till att författarna valt att studera detta område var att i arbetet som 

sjuksköterska sker dagligen möten med svårt sjuka patienter. Bröstcancer är den 

vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige och det är viktigt att ha kunskap om 

mer än det medicinska relaterat till sjudomen för att kunna stödja dem i deras situation. 

Kvinnorna genomgår både inre och yttre förändringar. Förlusten av sitt bröst och hår 

påverkade till stor del deras upplevelse av sin kvinnlighet. De upplevde känslor som 

många gånger var svåra att hantera. Symtom som kom till följd av sjukdomen och 

behandlingen förstärkte ofta sjukdomskänslan. Som sjuksköterska är viktigt att ha 

kunskap kring både fysiska och existentiella frågor som kan uppkomma hos kvinnorna. 

Förståelse för vad kvinnorna går igenom är en viktig del av omvårdnaden för att kunna 

tillgodose varje kvinnas individuella behov.  

Genom denna uppsats ges en förståelse för hur bröstcancer kan påverka kvinnor i deras 

liv på olika sätt. Litteraturstudien vänder sig inte enbart till sjukvårdspersonal utan kan 

även vara av värde för kvinnor med bröstcancer och anhöriga för att öka förståelsen om 

kvinnors upplevelse av sin cancersjukdom.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Bröstcancer påverkar inte enbart livet för kvinnan som insjuknat utan även människor i 

hennes närhet. Under studiens gång har det framkommit att anhöriga ofta utgör det 

största stödet för kvinnorna. Närståendes upplevelse av sjukdomen vore ett intressant 

område att forska kring. Både hur de upplever hur det är att stötta den drabbade kvinnan 

och om de själva upplever sig få det stöd de behöver. Som sjuksköterska arbetar man 

inte enbart med att lindra symtom utan även med att förebygga ohälsa. Författarna anser 

därför att forskning kring anhörigas upplevelse kan bidra till en ökad kunskap kring hur 
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sjuksköterskan på bästa sätt kan ge stöd åt de anhöriga för att förebygga ohälsa relaterat 

till en påfrestande livssituation.  

 

Slutsats 

Att insjukna i bröstcancer är en traumatisk upplevelse som påverkade kvinnorna och 

deras närstående på flera sätt. Beskedet av bröstcancer kan skapa ett inre kaos med 

känslor som rädsla, ångest och oro. Känslor av rädsla kunde grunda sig i en rädsla för 

smärta, rädsla för att separeras från sina närstående, rädsla för att människor skulle 

tycka synd om dem och rädsla för att drabbas av cancer igen. Både känslomässiga och 

kroppsliga förändringar bidrog till upplevelsen av att ha förlorat sitt friska jag. Förlusten 

av hår och förlusten av bröst var faktorer som stärkte kvinnornas identitet som sjuk och 

bidrog även till en minskad känsla av kvinnlighet. Upplevelsen av minskad kvinnlighet 

påverkade för en del kvinnor sexualiteten på ett negativt sätt. Behandlingsbiverkningar i 

form av smärta, fatigue och menopausala symtom förstärkte sjukdomskänslan. Sociala 

stöd var en viktig del då många behövde styrka och kraft från andra för att orka gå 

igenom sjukdomsprocessen.  

Många tankar och funderingar över livets betydelse uppkom och inställningen till livet 

förändrades i olika riktningar. Trots sjukdomens stora påverkan på deras liv upplevde en 

del kvinnor att de efter sjukdomen kom ut som starkare, säkrare och med en förmåga att 

ta tillvara och njuta av livet här och nu.  
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”The support I need – Women´s 

experiences of social support 

after having received breast 

cancer diagnosis and awaiting 

surgery”. Cancer nursing. 2012. 

Norge. 

Beskriva kvinnors individuella 

uppfattning om socialt stöd efter 
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förvirring vid beskedet. De 

beskrev en process som innebar 

att överleva situationen och 

försöka bli sig själv igen.  

Lilliehorn, S., Hamberg, K., 

Kero, A. & Salander, P. 

”Admission into a helping 

plan´: a watershed between 

positive and negative 

experiences in breast cancer”. 

Psycho-oncology. 2009. 

Sverige.  

Identifiera psykosociala behov 

hos patienter med bröstcancer. 

Kvalitativ design. Intevjuer.  

21 kvinnor.  

Inga bortfall. 

Kvinnorna uttryckte ett behov av 

stöd och information. De 

önskade att det fanns 

lättillgängligt. En del upplevde 

att ansvaret om att få information 

och stöd låg hos de själva och att 

det kändes som en belastning. 

McCann, L., Illingworth, N., 

Wengström, Y., Hubbard, G. & 

Kearney, N. 

“Transitional experience of 

women with breast cancer 

within the first year following 

diagnosis”. Journal of clinical 

nursing. 2010. England.  

Belysa kvinnors upplevelse av 

att drabbas av bröstcancer inom 

det första året efter diagnos. 

Kvalitativ design. Intervjuer.  

12 kvinnor.  

Inga bortfall. 

Kvinnorna upplevde en 

förändrad identitet med en 

övergång från frisk till sjuk. 

Biverkningarna av 

sjukdomsbehandling påverkade 

deras syn på sig själva. 

Kvarvarande symtom var något 

som påverkade livet efter 

behandlingen. 
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Rosedale, M. & Fu, M. ”Confronting the unexpected: 

temporal, situational and 

attributive dimensions of 

distressing symptom 

experience of breast cancer 

survivors”. Oncology nursing 

forum. 2010. USA. 

Beskriva kvinnors oväntade 

plågsamma symptom efter 

behandling. 

Kvalitativ design. Intervjuer.  

13 kvinnor.  

Inga bortfall. 

Smärta, trötthet, och ändrad 

sexualitet var symtom som 

kvinnorna beskrev. De 

upplevde att de förlorade sitt 

forna jag. 

Sarenmalm, E., Thorén-

Jönsson, A-L., Gaston-

Johansson, F. & Öhlén, J. 

“Making sense of living under 

the shadow of death: adjusting 

to a recurrent breast cancer 

illness”. Qualitative health 

research. 2009. Sverige.  

Beskriva hur kvinnor som 

återinsjuknat hanterar 

situationen. 

Kvalitativ design. Intervjuer.  

20 kvinnor. 

Inga bortfall. 

Att återinsjukna upplevdes som 

förödande och de fick återigen 

kämpa för sin överlevnad. 

Attityden till livet förändrades 

och de värdesatte livet på ett 

annat sätt. De försökte hitta en 

mening för att ta sig igenom 

sjukdomen.   

Tighe, M., Molassiotis, A., 

Morris, J. & Richardson, J. 

“Coping, meaning and 

symptoms experience: a 

narrative approach to the 

overwhelming impact of breast 

cancer in the first year 

following diagnosis”. 

European journal of oncology 

nursing. 2011. England.  

Belysa problem och innebörd 

som relaterades till symptom, 

behandling och effekt under 

första året efter diagnos. 

Kvalitativ design. Intervjuer.  

10 kvinnor. 

Inga bortfall. 

Fatigue var ett vanligt symtom 

som påverkade kvinnorna ur 

flera perspektiv. De beskrev en 

förändrad självbild, mycket på 

grund av kroppsliga 

förändringar.  

Westman, B., Bergenmar, M. 

& Andersson, L. 

”Life, illness and death - 

existential relflections of a 

Swedish sample f patients who 

have undergone currative 

treatment for breast or 

prostatic cancer”. European 

journal of oncology nursing. 

2006. Sverige.  

Belysa cancerpatienters 

existentiella reflektioner.  

Kvalitativ design. Intervjuer.  

10 patienter.  

Inga bortfall. 

Kvinnorna beskrev en 

förändrad syn på livet där de 

sökte mening med livet. Hälsa 

fick en ny betydelse och de 

värderade saker annorlunda. 

Att prata om existentiella 

frågor med närstående beskrevs 

av en del som viktigt. 
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Wu, H-S. & McSweeney, M. “Cancer-related fatigue: it´s 

so much more than just being 

tired”. European journal of 

oncology nursing. 2007. USA. 

Beskriva på vilket sätt fatigue 

påverkar livet. 

Kvalitativ design. Intervjuer.  

10 kvinnor. 

Inga bortfall. 

Kvinnorna beskrev deras 

fysiska upplevelser till följd av 

tröttheten och hur de 

påverkade deras liv. De kände 

sig begränsade och orkade inte 

leva som tidigare. Socialt stöd 

från vänner och familj var 

viktigt.  

 


