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Sammanfattning  

Bakgrund: Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige där även en ökning 
ses. Att bli diagnostiserad med bröstcancer innebär stora förändringar i livet. 
Människor som står kvinnan nära kan vara ett värdefullt stöd, därför är det viktigt att 
involvera hela familjen i vården. Sjuksköterskan bör därför arbeta med 
familjefokusering där familjen ses som ett system där en del påverkar alla delar. 
Syfte: Beskriva familjens erfarenhet av att leva med en kvinna som drabbats av 
bröstcancer. Metod: En litteraturöversikt med induktiv ansats baserad på 17 
kvalitativa artiklar som analyserades med Fribergs femstegsmodell.  
Resultat: Familjemedlemmar till en kvinna som drabbats av bröstcancer upplevde 
känslor som oro, rädsla och ångest. De hade svårt att anpassa sig till nya roller och 
det kändes överväldigande att få ta så stort ansvar. Familjemedlemmarna upplevde 
brist på information och delaktighet från vårdpersonal vilket bidrog till att familjen 
kände en ovisshet kring sjukdomsförloppet och behandling. Kommunikationen inom 
familjen hade stor betydelse för att på bästa sätt bemöta sjukdomen. Slutsats: När 
en kvinna drabbas av bröstcancer påverkas hela familjen, vilket sjuksköterskor måste 
få en större insikt i. Det är viktigt att sjuksköterskor ser familjen som en helhet och 
inte utesluter någon familjemedlem.   

Nyckelord: Familjefokuserad omvårdnad, information, stöd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Family’s experiences of living with a woman afflicted with 
breastcancer 

Summary 

Backround: Cancer is the second most common cause of death in Sweden, where an 
increase is observed as well. Being diagnosed with breast cancer involves major 
changes in life. People close to the women can be valuable support; therefore it is 
important that the entire family is involved in care. The nurse should work with a 
family focus where the family is viewed as a system in which one part affects all the 
other parts. Aim: To describe the family’s experience of living with a woman afflicted 
with breast cancer. Method: A literature review with an inductive approach based on 
17 qualitative articles analyzed by Friberg’s five-step model. Results: Families of a 
woman afflicted with breast cancer experienced feelings such as worry, fear and 
anxiety. They had difficulty adapting to the new roles, and felt overwhelmed by the 
large responsibility placed on them. The realized the huge responsibility the woman 
had undertaken. Family members experienced lack of information and participation 
from healthcare professionals, which in turn caused them to feel an uncertainty 
towards the progression of the disease and the treatment. Communication has a 
significant importance to in the best way treat the disease. Conclusion: When a 
woman is afflicted with breast cancer it affects the whole family in which nurses need 
to get greater insight. It is important that nurses see the family as a unit and does not 
exclude the family members.  
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Inledning 
	
Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i Sverige, cirka tjugo 
kvinnor insjuknar varje dag (Cancerfonden, 2016). Om någon i familjen drabbas av 
cancer kan det kännas som om hela världen faller samman. Hela livet förändras och 
plötsligt är det självklara inte självklart längre. Det är svårt för både den drabbade 
men även för de närstående och flera frågor dyker upp kring hur familjen ska ta sig 
igenom situationen (Cancerfonden, 2014). När en kvinna får diagnosen bröstcancer 
är det viktigt att den drabbade, dess familj och vårdpersonal kommunicerar och vågar 
möta de erfarenheter som kan uppträda, bland annat hur sjukdomen kan bemötas på 
bästa sätt (Carvalho et al., 2016). Hälso- och sjukvårdspersonal befinner sig i en 
situation där de ger idéer, råd och information om olika hälsoproblem. Familjens 
egen beskrivning av sina erfarenheter kring ohälsa och sjukdom underskattas ofta 
medan hälso- och sjukvårdspersonalens beskrivning av ohälsa och sjukdom allt 
oftare överskattas (Wright, Watson & Bell, 2002). Familjefokuserad omvårdnad tar 
upp en stor del av den teoretiska inlärningen under sjuksköterskeutbildningen men 
hur tillämpar sjuksköterskor teorin i praktiken? Utifrån forskning och egen 
erfarenhet saknas kunskap kring familjens erfarenhet av att leva med en 
familjemedlem som drabbats av ohälsa och sjukdom, därför avses denna 
litteraturöversikt kunna bidra med en analys av aktuellt kunskapsläge då 
sjuksköterskan måste se patienten och familjen som en enhet inom vården.  

Bakgrund  

Bröstcancer 
 
Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige och i världen där även en fortsatt 
ökning ses. Ett preventivt arbete, bättre diagnostiska metoder och behandlingar krävs 
för att minska dödligheten i cancer. Bröstcancervården har förbättrats och från 1980-
talet ses en stor förändring med bättre diagnostik och nya behandlingar. I Sverige 
idag är bröstcancer både den vanligaste cancerdiagnosen och även den vanligaste 
cancer dödsorsaken bland kvinnor, under 2015 avled 1976 kvinnor av bröstcancer. De 
kvinnor som dör i bröstcancer i åldern 30 år och uppåt har minskat under 
tidsperioden 2006-2015 (Folkhälsomyndigheten, 2017).  
 

Orsak, symtom och utredning  
 
Det finns ingen absolut eller klar orsak till varför kvinnor drabbas av bröstcancer. Det 
finns beskrivet att miljö, socioekonomiska faktorer och familjerelationer spelar roll. 
Det har även visat sig att träning, normal kroppsvikt, fettreducerad kost och minskat 
alkoholintag minskar risken för att drabbas av bröstcancer (McEligot, Largent, 
Ziogas, Peel & Anton-Culver, 2006). Den främsta åtgärden för att minska dödligheten 
är att upptäcka tumören i tid. De vanligaste symtomen på bröstcancer är knölar i 
brösten som oftast är smärtfria, hårda och har skarpa kanter, men det finns även 
tumörer som är mjuka (Carvalho et al., 2016). Kvinnor som har genomgått 
kemoterapibehandling kan uppleva symtom som bland annat trötthet, sömnighet, 
nattsvettningar och sorgsenhet. Vissa kvinnor har regelbunden menstruation innan 
behandling vilken upphör efter behandlingen (Prigozin, Uziely, F-Musgrave, 2010). 
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Mammografi är idag en naturlig del i en kvinnas liv, speciellt i Europa och i stora 
delar av västländerna. I Europa rekommenderas kvinnor, i åldrarna 50-69 år, att 
undersökas via mammografi en gång vartannat eller vart tredje år, det har visat sig 
minska dödligheten med cirka 15 %. Trots detta diskuteras det kring fördelar och 
nackdelar med mammografi. Det finns forskning som belyser problemen med 
mammografi, bland annat att det påverkar det psykosociala livet och ger en minskad 
livskvalitet (Metsälä, Pajukari & Aro, 2012). I länder där mammografi används så 
minskar dödligheten tack vare att tumören upptäcks i ett tidigt stadie men många 
kvinnor upplever mammografin som smärtsam och obehaglig (Pereira et al., 2011).   
 

Behandling  
	
I det tidiga stadiet av bröstcancer krävs behandling som förhindrar tillväxten och 
utveckling av tumören. I ett senare stadie där prognosen är mer livshotande krävs 
behandlingsmetoder som strålning, kirurgi och cytostatika för att ta död på spridda 
tumörceller. Vissa behöver genomgå en mastektomi, vilket innebär att ta bort bröstet 
helt eller att ta bort en del av bröstet där tumören sitter (Pereira et al., 2011). Ibland 
krävs ytterligare behandling parallellt med mastektomi vilket är en endokrin 
behandling som styr hormonerna hos kvinnan (Yao et al., 2017).  
 

Psykosocial påverkan  
	
Kvinnor som behandlas mot bröstcancer beskriver det som en stor livsförändring. Att 
få en cancerdiagnos gör det svårt att anpassa sig till familjelivet och förena sitt liv 
med arbete och sociala sammanhang. Unga kvinnor som drabbas av bröstcancer 
beskriver sin sjukdom som ett angrepp och känner att cancern och dess behandling 
har påverkat deras liv. De flesta kvinnor betonar att det är till stort stöd om hennes 
partner och närstående är uppmärksamma och förstående (Laporte et al., 2016). Det 
är en svår tid att möta eftersom bröstcancer är en sjukdom som hotar den fysiska och 
känslomässiga integriteten och kräver en lång tids behandling som kan vara 
innovativ och turbulent. Behandlingen har stor påverkan på den kvinnliga identiteten 
(Carvalho et al., 2016). Förutom bröstförlust på grund av mastektomi, är en biverkan 
på kemoterapi att den drabbade förlorar håret, får menstruationsrubbningar eller 
helt utebliven menstruation vilket leder till en ytterligare försämrad känsla av 
kvinnlig identitet. När en kvinna får diagnosen bröstcancer är det viktigt att både den 
drabbade, dess familj och ansvarig personal vågar kommunicera och möta de 
erfarenheter som kan uppträda, bland annat hur sjukdomen ska hanteras på bästa 
sätt. I de flesta fall där en kvinna drabbas av bröstcancer möts de av känslor som 
rädsla och skamsenhet från sin familj och sina vänner och många kvinnor försöker 
därför dölja sin sjukdom (Williams & Jeanetta, 2014). Detta kan ge upphov till 
känslor som ilska, skamsenhet, förtvivlan och kan leda till depression. Att behöva 
operera bort sitt bröst påverkar en kvinnas självkänsla, sexualitet och de sociala 
relationerna (Pereira et al., 2011). Landmark, Strandmark och Wahl (2002) har 
studerat det sociala stödet till kvinnor som drabbas av bröstcancer. När en kvinna 
drabbas av bröstcancer kan hon och hennes familj anpassa sig till nya sätt att 
uttrycka empati och sorg. Kvinnorna betonar att det underlättar med ett emotionellt 
och praktiskt stöd från nära relationer (Balneaves et al., 2007). Personer som står 
kvinnan nära kan vara ett värdefullt stöd. Att vara medveten om att andra finns där 
och hjälper till om det behövs stärker kvinnan, det ger en känsla av sammanhang och 
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viktiga beslut kan tas tillsammans med familjen. Därför är det viktigt att hela 
familjen är involverad i vården (Landmark, Strandmark och Wahl, 2002). 
 

 

Familjefokuserad omvårdnad 
 
En familj kan förklaras på många olika sätt och har under senaste tid fått flera 
definitioner. Kärnfamiljen betyder inte per automatik de som bor tillsammans eller 
delar hushåll. Betydelsen av begreppet familj inom familjefokuserad omvårdnad 
beskrivs som ett samband och emotionella band mellan olika människor. En familj 
kräver alltså inte blodsband utan kan utformas av en självdefinierad grupp av 
människor där familjen själv väljer vilka som ska ingå i familjen. Beroende på hur 
situationen ser ut kan även familjemedlemmar bytas ut eller väljas bort och kan 
sedan bilda en ny familj (Whall, 1986). När en familjemedlem drabbas av sjukdom 
ses de närstående som ett stöd och som en resurs för den drabbade. Forskning har 
visat på att anhöriga ofta ser vårdandet som en belastning och är väldigt utmattande. 
Sjukvården måste alltså bemöta familjen som en enhet för att familjen ska kunna 
känna sig delaktiga i olika beslut som berör den drabbade kvinnan och bidra till ökad 
hälsa och livssituation hos övriga familjemedlemmar (Johansson, 2007). Begreppet 
familjefokuserad omvårdnad innebär fokus på familjens innebörd av kvinnans 
upplevelse av hälsa och ohälsa utifrån hjälp av vård och omsorg. I professionella 
sammanhang talas det ofta om att sätta kvinnan i fokus utan att ta hänsyn till det 
sammanhang som de tillhör, exempelvis familjen. När personer är inkluderade i 
varandras liv kommer en förändring av livssituationen hos den ena personen även 
påverka livet för de andra. Det vill säga att familjen fungerar som ett systemiskt 
förhållande där förändring i en del påverkar alla övriga delar. Det här kan vara både 
negativt och positivt. Drabbas en i systemet av, exempelvis en sjukdom, kommer 
övriga delar också att påverkas. Om någon i systemet kan bidra med något positivt, 
kommer övriga delar också att få ta del av detta (Benzein et al., 2012). Att vara en 
enhet med sin familj under en svår tid med cancer ger familjen styrka och förmågan 
att klara sig igenom de svåra stunderna och de emotionella vändningarna som blir en 
erfarenhet i slutändan (Eggenberger & Nelms, 2007). Familjens roll har i dagens vård 
och omsorg kommit att spela en alltmer betydande roll, främst på grund av dagens 
brist på vårdpersonal. I vissa fall förväntas närstående att ta över rollen som 
vårdgivare, främst i den offentliga vården. Att vara närstående till någon med en 
sjukdom, det vill säga att vara närstående och vårdgivare kan vara nog så 
betungande. Forskningsresultat visar på att närståendevårdare blir utmattade och 
upplever vården av sin anhöriga som en börda. Om det enbart fokuseras på den som 
är sjuk kommer familjen hamna i bakgrunden. Likaså om det enbart fokuseras på den 
närstående kommer resterande familj, inklusive den som är sjuk, att hamna i 
bakgrunden. Därför är ett systemiskt förhållningssätt, där familjen fungerar som en 
enhet, en vinst för alla. Om vård- och omsorgspersonal bemöter hela familjen som en 
enhet kommer samtliga familjemedlemmar kunna vara med och bestämma hur 
vården ska utforma sig, därmed samlas samtliga kompetenser och alla kan tas tillvara 
(Benzein et al., 2012).   
 

Sjuksköterskans roll  
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Familjefokuserad omvårdnad är en teoretisk grund som ska omsättas i praktisk 
handling, som kallas en familjecentrerad omvårdnadsrelation. Familjecentrerad 
omvårdnad bygger på att: relationen mellan sjuksköterska och familj är icke-
hierarkisk, relationen karaktäriseras av ömsesidighet, både sjuksköterskor och 
familjen tar med sig styrkor och resurser in i relationen och sjuksköterskan 
återkopplar till familjen från möten och samtal. För att detta ska fungera måste 
sjuksköterska, patient och familj ses som jämbördiga partners där allas kompetenser 
ges lika stor betydelse (Benzein et al., 2012). Det kan komma att bli en utmaning för 
sjuksköterskan där de egna föreställningarna om professionen behöver förändras 
(Leahey & Harper-Jaques, 1996). Det kan vara svårt för en familj att hantera 
sjukdomsrelaterade stressorer, som när kvinnan i familjen drabbas av bröstcancer, 
därför måste sjuksköterskor fråga hur de kan hjälpa familjen för att underlätta 
hanteringen av sjukdom (Lewis, 2004). Bell (2011) skriver att genomförandet av 
samtal är betydelsefullt, där relationen mellan familj och sjuksköterska spelar en stor 
roll. När sjuksköterskan genomför samtal med familjen blir det tydligt att det finns 
flera olika sätt att se på världen och det finns flera sätt att hantera ett problem. 
Samtalet blir en omvårdnadsåtgärd där relationen har en signifikant betydelse för att 
ge minskat lidande och ökat välbefinnande (Bell, 2011). Genom dessa möten får 
sjuksköterskan information, både från patient och familj, kring vilka 
omvårdnadsbehov som finns samt låter familjen vara delaktig i vårdplanering och in- 
och utskrivning. Vid familjecentrerad omvårdnad behöver sjuksköterskan utvecklas i 
sitt förhållningssätt och i sin relation till den drabbade kvinnan och dess familj. 
Sjuksköterskan och familjen har olika kompetenser och erfarenheter kring hur hälsa 
ska bevaras, därför är det viktigt att alla tar med sig sina styrkor och resurser in i 
relationen (Benzein et al., 2012). Syftet med hälsofrämjande familjesamtal är att ge 
möjlighet till förändring, att familjen kan ändra sin uppfattning, sina idéer och 
innebörder i relation till att leva med ohälsa. Sjuksköterskan erbjuder i samtalen att 
var och en som närvarar får berätta om sina upplevelser kring situationen. Alla i 
familjen lyssnar och tillåts att reflektera över varandras berättelser. Sedan 
bestämmer alla tillsammans vad som är mest angeläget att prata om, då diskuteras de 
frågeställningar som framkommit och hur de påverkar den aktuella situationen. 
Dessa samtal syftar till att frigöra familjens resurser, både inom och utom familjen, 
på så sätt leder samtalen till ett större välbefinnande (Benzein et al., 2012). Det sker 
en stor förändring hos familjen när kvinnan drabbas av bröstcancer. För att kunna gå 
igenom denna tid behövs det att familjen tillsammans med sjukvården har realistiska 
behandlingsmål. En av de vanligaste orsakerna till en bristande framgång i 
familjearbetet är att målen är orealistiska eller olämpliga. Här spelar sjuksköterskan 
en viktig roll för att skapa en öppen och uppriktig diskussion med 
familjemedlemmarna så att det inte sker något missförstånd. Ett av de främsta målen 
för familjecentrerad omvårdnad är att förändra eller påverka familjens syn på 
problemet och det kan sjuksköterskan hjälpa till med. Ett av sjuksköterskans mål blir 
att hjälpa familjen att själva finna fram en lösning på de problem som uppstår 
relaterat till att leva med en familjemedlem som är sjuk (Wright & Leahey, 1998).  

Syfte 
 
Att beskriva familjens erfarenhet av att leva med en kvinna som drabbats av 
bröstcancer.  
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Material och metod 

Design 
	
Det gjordes en litteraturöversikt baserad på studier genomförda med kvalitativ 
metod. Analys utifrån induktiv ansats genomfördes av studiernas resultat. En 
kartläggning av kunskapsfältet genomfördes för att beskriva familjens erfarenheter av 
att leva med en kvinna som drabbats av bröstcancer. Att göra en litteraturöversikt 
innebär att skapa en översikt över ett kunskapsområde, exempelvis inom ett 
omvårdnadsrelaterat område (Friberg, 2012). Med kvalitativa studier fördjupas 
forskningen i en persons upplevelser, erfarenheter och förväntningar (Segesten, 
2012). Genom att utgå från personens levda erfarenhet av ett fenomen, det vill säga 
att forskningen utgår från det som sägs, användes en induktiv ansats (Henricson, 
2012).  
 

Urval och datainsamling  
 
Sökning efter artiklar utfördes i databaserna CINAHL och Medline där 
omvårdnadsforskning finns tillgänglig (Forsberg & Wengström, 2013). 
Avgränsningar som tillämpades var att artiklarna som användes skulle vara peer-
reviewed, skrivna på engelska och publicerade under tidsperioden 2000-2017. 
Inklusionskriterier i denna litteraturöversikt var alla familjer som har erfarenheter av 
att leva med en kvinna som drabbats av bröstcancer. Exklusionskriterier i 
litteraturöversikten var kvantitativa artiklar. Sökorden breast cancer, family 
caregiver, psychosocial, breast neoplasms, professional-family relations, children, 
attitude, psychosocial factors, caregivers, family systems, partners, male, mother-
child relations, family coping, family support, qualitative, parenting & psychology. 
Sökningarna gjordes med hjälp av den booleska söktermen AND. Booleska söktermer 
används för att sammanföra och se samband mellan två sökord (Östlundh, 2012). 
Redogörelse för sökordskombinationer samt antal träffar presenteras i bilaga 1.  
 
Totalt lästes 77 abstract igenom, varav 33 artiklar studerades noga och lästes igenom 
utifrån ett kvalitetsgranskat protokoll. De vetenskapliga artiklarna granskades utifrån 
ett protokoll för basala kvalitetskriterier som är framtaget av avdelningen för 
omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping (se bilaga 2).  I del ett av 
granskningsprotokollet skulle samtliga frågor besvaras med JA för att artikeln skulle 
godkännas, i del två skulle sex av åtta punkter besvaras med JA för att artikeln skulle 
godkännas. Artiklarna granskades först individuellt och sedan tillsammans med 
samtliga medlemmar i gruppen. En artikel uteslöts då den var kvantitativ och 15 
uteslöts för att de inte uppfyllde kraven för kvalitetsprotokollet. Totalt 17 antal 
artiklar uppnådde kraven för kvalitetsgranskningen och ingick i resultatet.  
 

Dataanalys 
Analysen gjordes efter Fribergs fem-stegs-modell, där helheten togs fram för att 
sedan delas upp i delar för att skapa en ny helhet (Friberg, 2012). Första steget syftar 
till att skapa en förståelse för varje enskild artikel. Först lästes artiklarnas resultat 
flera gånger för att få en uppfattning av vad de handlar om, artiklarna lästes först 
individuellt och sedan i gruppen tillsammans. Steg två inriktade sig på varje artikel 
enskilt för att identifiera varje artikels huvudfynd. Huvudfynden i varje artikel skrevs 
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sedan ned på ett separat papper. I steg tre gjordes en sammanställning av varje 
artikels huvudfynd för att underlätta för kommande analys, detta sammanställdes i 
en artikelmatris (se bilaga 3). Fjärde steget innebar att identifierade artiklarnas 
likheter och skillnader, detta gjordes med hjälp av färgpennor. Olika rubriker för 
olika teman skrevs ner där samtliga deltagare i gruppen gemensamt sorterade ut vad 
som skiljde artiklarna åt och vad som var gemensamt, och skrev in dessa under 
passande temafärg. I steg fem togs det sammanställda resultatet av alla artiklarna 
upp och nya huvudteman och subteman formulerades.  

	
Etiska överväganden  
	
Studier som genomförs av högskolestudenter på grundnivå kräver ingen etisk 
prövning, dock har studenterna ett ansvar att ha ett forskningsetiskt övervägande i 
sina examensarbeten. Forskningsetik finns för att skydda människor som ingår i en 
studie (Kjellström, 2017). För att examensarbetet ska hålla en god kvalitet ska de 
granskade artiklarna vara vetenskapligt publicerade samt vara primärkällor 
(Mårtensson & Fridlund, 2017), därför ska artiklar som inkluderas vara peer-
reviewed samt granskats av ett protokoll (se bilaga 2). Värderingar och erfarenheter 
som finns med sedan tidigare kan ha en påverkan på resultatet, därför är det viktigt 
att säga någonting om förförståelsen. Förförståelse innebär att det finns en viss 
kunskap sedan tidigare innan det påbörjas en studie (Priebe & Landström, 2017). 
Förförståelsen inför denna litteraturöversikt är begränsad då det inte finns tidigare 
erfarenhet av bröstcancer i familjen, därför anses resultatet inte påverkas av 
förförståelse.  

Resultat  
	
I resultatet sammanställdes 17 kvalitativa artiklar där två huvudteman och fyra 
subteman identifierades. Totalt presenterades två huvudteman: Påverkan på det 
dagliga livet och betydelse av stöd och fyra subteman: den psykiska påfrestningen, 
förmågan att anpassa sig till nya roller, information från vårdpersonal och 
betydelsen av kommunikation för familjens sammanhållning. 
 
Figur 1. Teman och subteman  
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Påverkan på det dagliga livet  
	
Familjemedlemmarna upplevde känslor som oro, ilska, rädsla, ångest och de hade 
svårt att anpassa sig till de nya rollerna i familjen. Familjen hoppades på en ny 
behandlingsmetod eller medicin och försökte hålla upp en positiv aura för att få 
vardagen att fungera. Barn till en mamma med bröstcancer reagerade känslomässigt 
olika och döttrarna var oroliga för att de själva skulle drabbas av bröstcancer. När 
kvinnan i familjen drabbades av bröstcancer insåg familjemedlemmarna vilket stort 
ansvar hon hade tagit hemma och de fick ta sig an nya roller i hemmet.  
	

Den psykiska påfrestningen  
	
Partners till kvinnor med bröstcancer upplevde känslor som oro, ilska, rädsla, ångest, 
nedstämdhet och förtvivlan (Cheng, Jackman, McQuestion & Fitch, 2014; Hilton, 
Crawford & Tarko, 2000; Nasiri, Taleghani & Irajpour, 2016; Ravies & Pretter, 2005). 
Det visade sig att vissa män reagerade genom att känna sig helt fastfrusna (Harrow, 
Wells, Barbour & Cable, 2008; Hilton et al., 2000), de kunde inte förstå att det hände 
på riktigt, att cancerdiagnosen var helt oacceptabel och oväntad (Hilton et al., 2000; 
Nasiri et al., 2016). Att inte veta och rädsla för ovissheten var svår att hantera och var 
en stor påfrestning (Han, Han, Lee, Known & Choe, 2016; Hilton et al., 2000). 
Männen beskrev det som att gå från att ha kontroll till att vara utom kontroll väldigt 
fort, som en reaktion i kris (Hilton et al., 2000). Männen kände konstant oro (Ravies 
& Pretter, 2005), och hoppades hela tiden på att det skulle komma en ny 
behandlingsmetod eller medicin (Han et al., 2016). Männen försökte hålla upp en 
positiv aura för att dölja deras verkliga känslor för att kunna hantera deras frus 
sjukdom (Harrow et al., 2008; Hilton et al., 2000). De var oroliga över att barnen 
skulle bli upprörda om de fick reda på att de själva var oroliga över sin fru (Forrest, 
Plumb, Ziebland & Stein, 2008). Barn till en mamma med bröstcancer reagerade 
känslomässigt olika. De barn som var i skolåldern reagerade på cancern med oro, 
ångest, nedstämdhet och var ofta mer beroende av sina föräldrar (Hilton et al., 
2000). Vissa tonåringar reagerade på deras mammas cancerdiagnos genom att känna 
oro och skuld (Han et al., 2016), medan vissa inte ville prata om sina känslor 
överhuvudtaget (Hilton et al., 2000). Relaterat till känslor som skuld och oro var 
tanken på att det var döttrarnas eget fel att deras mamma drabbats av bröstcancer 
(Han et al., 2016; Kristjanson, Chalmers & Woodgate, 2004). Det visade sig att 
familjemedlemmarna kände stor oro inför döden och framtiden (Han et al., 2016; 
Harrow et al., 2008; Hooper Zahlis, 2001; Kristjanson et al., 2004; Nasiri et al., 
2016; Ravies & Pretter, 2005). Barnen undrade om deras mamma skulle dö (Hilton et 
al., 2000), och de var oroliga för att hon skulle lida och ha ont (Ravies & Pretter, 
2005; Stiffler, Barada, Hosei & Haase, 2008). För vissa barn blev rädslan och oron 
värre när deras mamma var på sjukhuset, de var oroliga över att hon inte skulle 
komma hem igen (Hooper Zahlis, 2001). Många döttrar kände stor oro över att själva 
drabbas av cancer (Forrest, Plumb, Ziebland, Stein, 2006; Hooper Zahlis, 2001; 
Kristjanson et al., 2004; Ravies & Pretter, 2005). 	
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Förmågan att anpassa sig till nya roller  
	
Många familjemedlemmar beskrev att cancerdiagnosen hade en stor påverkan på det 
dagliga livet (Clemmens, 2009; Corney, Puthussery & Swinglehurst, 2016; Hashemi-
Ghasemabadi, Taleghani, Yousefy & Kohan, 2016; Han et al., 2016; Harrow et al., 
2008; Hilton et al., 2000; Stiffler et al., 2008), och att det var svårt att anpassa sig till 
de nya rollerna i hemmet (Corney et al., 2016; Forrest et al., 2008; Harrow et al., 
2008; Hashemi-Ghasemabadi et al., 2016; Hilton et al., 2000). Sjukdomen tvingade 
familjemedlemmarna att reflektera över hur stor roll kvinnan hade i familjen för att 
få vardagen att fungera (Han et al., 2016; Nasiri et al., 2016; Taha, Al-Qutob, 
Nyström, Wahlström & Berggren, 2013). Männen i familjen fick ta större ansvar 
hemma vilket kunde vara en stor påfrestning (Corney et al., 2016; Hashemi-
Ghasemabadi et al., 2016; Hilton et al., 2000). Det var en utmaning för männen att 
hinna med sitt jobb och samtidigt ta hand om familjen och hemmet (Corney et al., 
2016; Forrest et al., 2008; Han et al., 2016; Hilton et al., 2000; Sandham & Harcourt, 
2006). Det visade sig att vissa familjemedlemmar lade sina egna sociala aktiviteter åt 
sidan för att kunna fokusera på sin fru/mamma (Corney et al., 2016; Coyne, Wollin & 
Creedy, 2011; Hashemi-Ghasemabadi et al., 2016; Hilton et al., 2000). Ungdomar 
betonade att det var värdefullt att kunna fortsätta med sina aktiviteter utanför 
hemmet för att ibland kunna ta avstånd från sjukdomen (Kristjanson et al., 2004). 
Trots att sjukdomen påverkade det dagliga livet försökte männen att hålla ihop 
familjen och få vardagen att fungera som vanligt (Corney et al., 2016; Hilton et al., 
2000). Vissa pappor försökte hålla sina barn sysselsatta för att hantera stressen kring 
sjukdomen och för att få tankarna på någonting annat (Corney et al., 2016; Forrest et 
al., 2008). Vissa män tog tid från jobbet och ändrade om i sina scheman för att kunna 
följa med sin fru på sjukhusbesök (Hilton et al., 2000). Detta påverkade familjens 
ekonomi negativt då det kostade mycket pengar att finansiera sjukdomen (Hashemi-
Ghasemabadi et al., 2016; Hilton et al., 2000; Kristjanson et al., 2004; Stiffler et al., 
2008). Trots att det var en stor påfrestning för familjen att ta sig an nya roller som de 
inte var vana vid sedan tidigare försökte de ta tillvara på varje dag de hade 
tillsammans och uppskattade varje stund (Han et al., 2016; Hilton et al., 2000; 
Stiffler et al., 2008). Vissa döttrar beskrev att det blev förändrade roller hemma, att 
de fick ta större ansvar, ta hand om hushållssysslor och sina småsyskon under tiden 
deras mamma var sjuk (Clemmens, 2009; Stiffler et al., 2008). Många ungdomar 
uppskattade stunder då de kunde träffa sina vänner och hitta på saker som fick dem 
att tänka på någonting annat än sjukdomen en stund (Clemmens, 2009; Kristjanson 
et al., 2004; Stiffler et al., 2008). De uppskattade när lärarna i skolan behandlade 
dem som vanligt trots att de gick igenom en tuff tid (Kristjanson et al., 2004).  
	

Betydelsen av stöd  
 
Familjemedlemmarna upplevde att det var brist på stöd från vårdpersonal vilket 
gjorde det svårare för dem att hantera sjukdomen. Männen i familjen önskade att 
vårdpersonal hade hjälpt till att berätta om sjukdomen för barnen. 
Familjemedlemmarna ville ha information kring behandling och biverkningar för att 
lättare förstå varför deras mamma/fru reagerade som hon gjorde. Kommunikation 
var viktigt för familjens sammanhållning, en del familjer upplevde svårigheter med 
kommunikationen medan andra familjer hade en bra och öppen konversation.  
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Information från vårdpersonal 
 
Det visade sig att många familjemedlemmar upplevde att det var brist på 
familjefokusering i vården (Cheng et al., 2014; Corney et al., 2016; Forrest et al., 
2008; Harrow et al., 2008; Hilton et al., 2000; Kristjanson et al., 2004), samt att det 
var brist på individanpassad information vilket önskades (Cheng et al., 2014; 
Kristjanson et al., 2004; Sandham & Harcourt, 2006). Familjemedlemmarna ville få 
mer information om vad cancer innebar samt dess behandling för att lättare kunna 
hantera sjukdomen (Cheng et al., 2014; Forrest et al., 2008; Han et al., 2016; Hilton 
et al., 2000). Familjemedlemmarna ville ha information om biverkningar efter 
behandling för att kunna förstå varför deras fru hade förändrat humör och inte hade 
samma energinivå som innan (Cheng et al., 2014; Kristjanson et al., 2004). 
Familjemedlemmarna ville prata med någon om deras egna känsloreaktioner 
relaterat till sjukdomen, om deras reaktioner var normala (Kristjanson et al., 2004). 
Männen i familjen ville få hjälp och stöd från vårdpersonal kring hur de skulle berätta 
för barnen och sina vänner om sjukdomen (Forrest et al., 2008; Hilton et al., 2000), 
och önskade att läkaren hade samtalat med barnen och förklarat vad cancern innebar 
(Forrest et al., 2008). Att vara kring positiv vårdpersonal hjälpte 
familjemedlemmarna mycket (Hilton et al., 2000) och de uppskattade när 
vårdpersonal frågade familjen hur de mådde och inte enbart fokuserade på kvinnan 
som var sjuk (Corney et al., 2016). Många familjemedlemmar kände sig oförberedda 
och kämpade med ovissheten kring vad som skulle hända härnäst (Corney et al., 
2016; Han et al., 2016; Hilton et al., 2000). På grund av bristande stöd från 
vårdpersonal sökte familjemedlemmarna själva efter information kring bröstcancer i 
media, TV, radio samt broschyrer (Han et al., 2016; Kristjanson et al., 2004). 
Familjemedlemmarna ville behandlas med respekt och värdighet (Hilton et al., 2000) 
samt att de ville lita på att vårdpersonalen gav relevant och korrekt information 
(Hilton et al., 2000; Kristjanson et al., 2004). Ungdomarna uppskattade när 
vårdpersonal pratade med dem på ett språk som de kunde förstå samt att de var 
positiva (Kristjanson et al., 2004). 

Betydelsen av kommunikation för familjens sammanhållning  
	
Det visade sig att några familjemedlemmar ansåg att en tydlig kommunikation inom 
familjen underlättade vid hantering av sjukdomen (Forrest et al., 2008; Hilton et al., 
2000). Medan vissa upplevde det svårt med kommunikationen inom familjen 
(Corney et al., 2016; Nasiri et al., 2016). Männen ville vara emotionellt närvarande 
och vara stöttande vid behandlingar (Hilton et al., 2000; Nasiri et al., 2016). Trots att 
männen gärna ville vara delaktiga i vården var det bara i vissa familjer där beslut om 
behandling togs tillsammans, medan i vissa familjer var det bara kvinnan som tog 
beslut (Hilton et al., 2000). Männen uppskattade om deras fru berättade för dem hur 
de ville ha det (Hilton et al., 2008). En stor del av männen hade svårt att visa sina 
känslor och valde istället att hålla dem inom sig (Corney et al., 2016; Hilton et al., 
2000). Männen i familjen upplevde det svårt att veta hur mycket och vad de skulle 
berätta om sjukdomen för sina barn (Forrest et al., 2008; Nasiri et al., 2016). Barnen 
upplevde att deras emotionella känslor ofta glömdes bort (Forrest et al., 2008), att de 
exkluderades trots att de själva ansåg att de kunde hantera sanningen (Kristjanson et 
al., 2004). Vissa relationer blev starkare av diagnosen och familjemedlemmarna kom 
varandra närmre (Forrest et al., 2008; Han et al., 2016; Hilton et al., 2000), medan 
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andra relationer gick igenom många svårigheter (Harrow et al., 2008; Hilton et al., 
2000). Vissa föräldrar berättade inte särskilt mycket om sjukdomen för sina barn 
(Kristjanson et al., 2004), men de barn som inte fick rätt information från början 
hade själva listat ut att någonting var fel med deras mamma (Forrest et al., 2006).  
	

Diskussion  
	

Metoddiskussion  
	
Syftet var att beskriva familjers erfarenhet av att leva med en kvinna som drabbats av 
bröstcancer, därför analyserades kvalitativa studier med induktiv ansats. Med hänsyn 
till tidsramen för arbetet genomfördes en litteraturöversikt som är lämpligt för 
examensarbeten på kandidatnivå (Friberg, 2012). Då syftet var att beskriva 
erfarenheter lämpar sig inte en kvantitativ metod då dessa främst syftar till att se 
samband eller jämföra olika saker (Billhult, 2017). För att en litteraturöversikt med 
analys av kvalitativa artiklar och induktiv ansats ska vara pålitlig är det viktigt att 
reflektera kring förförståelsen (Henricson, 2017). Om författarna diskuterar 
förförståelsen stärks giltigheten i studien (Lincoln & Guba, 1984). Författarna har 
ingen förförståelse kring erfarenheter av att leva med en kvinna som drabbats av 
bröstcancer.   
 
För att öka arbetes trovärdighet bör sökning av litteratur genomföras i flera databaser 
med omvårdnadsfokus (Henricson, 2017). Databaserna CINAHL och Medline 
användes då de innehåller omvårdnadsforskning. I början av litteratursökningen 
utformades ett färre antal sökord vilka fick utökas då det var brist på relevanta 
artiklar som svarade på syftet. I vissa sökningar byttes breast cancer ut mot breast 
neoplasms då detta är en CINAHL-heading. Trots det användes även breast cancer 
vilket skulle kunna vara en svaghet då breast neoplasms ska ge ett bättre och säkrare 
sökresultat. Det hittades dubbletter på båda sökorden vilket gör att sökningen kan 
anses vara noggrant genomförd. Från början användes sökordet experience men 
detta byttes ut mot coping då det gav en bättre förklaring kring familjens erfarenhet, 
vilket svarar bättre på syftet. Endast den booleska söktermen AND användes vid 
datainsamlingen. Såhär i efterhand hade det varit klokt att använda sökoperatören 
OR mellan breast cancer och breast neoplasms, likaså mellan coping och experience. 
Användning av trunkering kunde gjorts, *, för att generera så många sökträffar som 
möjligt. Detta anses vara en svaghet i litteraturöversikten då en del relevanta artiklar 
kan ha sorterats bort. Valet av inklusions- och exklusionskriterier är viktiga att 
diskutera för att öka kvaliteten och trovärdigheten i arbetet (Henricson, 2017). 
Inklusionskriterier i denna litteraturöversikt var alla familjer som har erfarenheter av 
att leva med en kvinna som har drabbats bröstcancer. Exklusionskriterier i 
litteraturöversikten var kvantitativa artiklar. Avgränsningarna som användes var att 
artiklarna skulle vara peer-reviewed för att vara säkra på att artiklarna höll en hög 
kvalitet, samt att de skulle vara publicerade mellan 2000-2017 och vara skrivna på 
engelska. Anledning till det stora tidsspannet på artikelsökningen var brist på 
relevanta artiklar som svarade mot syftet. Detta kan ses som en svaghet då 
bröstcancerforskningen utvecklats mycket de senaste åren och numera är det stor 
överlevnadschans och bröstcancer kanske inte längre ses som ett direkt dödshot. 
Därför kan det finnas en skillnad i familjens erfarenhet för tio år sedan och nu, 
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genom att analysera de olika artiklarna framkom ingen direkt skillnad i tidsspannet 
mellan artiklarna vad gäller familjens erfarenhet. Trots att behandlingen mot cancer 
utvecklats mycket de senaste årtiondena finns rädslan och oron för cancer kvar, 
därför anses tidsspannet inte påverkat familjens erfarenheter kring reaktioner 
relaterat till bröstcancer (Cancerfonden, 2014). Kristensson (2014) skriver att det är 
svårt att anpassa ett bra tidsintervall för litteratursökningens artiklar och menar att 
kvaliteten på studien inte påverkas av tidsintervall utan det viktigaste är att artiklarna 
svarar på studiens syfte.  
 
För att öka trovärdigheten i litteraturöversikten användes ett granskningsprotokoll 
(se bilaga 2) för att bedöma artiklarnas kvalitet. Alla artiklarna kvalitetsgranskades 
först individuellt och sedan gemensamt i gruppen för att säkerställa att de höll en hög 
kvalitet vilket stärker trovärdigheten (Henricson, 2017). Artiklarna som uppnådde 
kraven för kvalitetsgranskning inkluderades i resultatet. Datainsamlingen gav många 
träffar men många artiklar exkluderades på grund av att de inte uppnådde kraven för 
kvalitetsgranskning. Därför anses de 17 artiklar som valdes ut vara av hög kvalitet 
vilket ökar trovärdigheten för resultatet.   
 
Vid analysering av artiklarna användes Fribergs femstegsmodell för att bilda en ny 
helhet (Friberg, 2012). Artiklarna har granskats individuellt och i grupp för att öka 
trovärdigheten. Huvudfynd färgmarkerades med olika färgpennor för att sortera ut 
vad artiklarna sade gemensamt och vad som skiljde dem åt. I vissa artiklar var fynden 
svåra att tolka och där fördes en diskussion kring vilken färgkategori som passade 
bäst för de olika fynden. Efter att artiklarna studerats noga och fynden sorterats in 
under passande färg formulerades olika teman och subteman. Att formulera teman 
och subteman var svårt då många fynd kunde passa under samma rubrik. För att 
stärka trovärdigheten och pålitligheten har arbetet även studerats av handledare och 
studiekamrater som stärker att analysen är grundad i data (Henricson, 2017). Det går 
inte utesluta att analysen har påverkats på grund av brist på tidigare erfarenhet kring 
att samla in och analysera data, detta kan vara en svaghet. Samtliga artiklar var 
skrivna på engelska vilket kan ha påverkat analysen då det finns risk för 
misstolkningar.   
 
Det gjordes inga geografiska avgränsningar för att inte riskera att gå miste om 
relevanta artiklar. Artiklarna som valdes ut är hämtade från USA, Iran, England, 
Australien, Sverige, Tyskland och Skottland. Vid jämförelse av artiklarna framkom 
inga större skillnader länderna emellan vad gäller erfarenheten av att leva med en 
kvinna som drabbats av bröstcancer. Resultatet i denna studie har stor överförbarhet 
då detta är någonting som flera familjemedlemmar kan relatera till som har upplevt 
liknande situationer eftersom känslorna är baserade på upplevelse och erfarenhet. 
Ett flertal av artiklarna beskrev kvinnans perspektiv vilket inte svarade på vårt syfte, 
dessa sorterades bort. I vissa artiklar var både kvinnans perspektiv och familjens 
perspektiv beskrivna, de artiklar där det tydligt gick att urskilja vilket som var 
kvinnans perspektiv och vilket som var familjens perspektiv inkluderades.  
	

Resultatdiskussion  
	
Resultatet bekräftar att familjemedlemmar som lever med en kvinna som drabbats av 
bröstcancer upplevde känslor som oro, ilska, ångest och rädsla. Det fanns en uttalad 
oro och rädsla över att kvinnan skulle gå bort och lämna familjen ensam kvar. 
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Bröstcancern påverkade hela familjen och inte bara kvinnan som är sjuk, detta stärks 
även av annan forskning (Grunfeld, et al., 2004; Lindholm, Rehnsfeldt, Arman & 
Hamrin, 2002). Medlemmar i en familj som upplever bröstcancer måste balansera 
mellan två liv- deras liv som en del i en familj men även ett liv med bröstcancer. 
Tidigare forskning har nästan enbart fokuserat på antingen kvinnan som är sjuk eller 
på medlemmar i familjen som vårdgivare, inte sett på familjen som en helhet. Dessa 
antaganden måste ge en mer informerad och evidensbaserad förståelse för hur 
familjen faktiskt fungerar när en familjemedlem drabbas av cancer (Lewis, 2004). 
Benzein, Hagberg & Saveman (2012) beskriver ett systemiskt förhållningssätt som 
utgår ifrån att alla delar påverkar varandra och där helheten är mer än delarna. Detta 
stärks av Wright & Leahey (1998) som beskriver att förändringar hos en 
familjemedlem inverkar på övriga familjemedlemmar. För att underlätta för familjen 
och för att göra det möjligt för dem att på bästa sätt kunna möta sjukdomsrelaterade 
stressorer, är det viktigt för sjuksköterskor att involvera hela familjen och inte enbart 
kvinnan som är sjuk (a.a). Detta ger en förståelse för att känslor som oro, ilska och 
ångest även uppkommer hos familjemedlemmarna och inte bara påverkar kvinnan 
som är sjuk (Wright, Watson & Bell, 2011).  
 
Resultatet visade att kommunikationen hade en stor betydelse för att bevara 
relationer och för att bättre kunna hantera sjukdomen. Brist på kommunikation inom 
familjen kunde leda till problem. Strömsnes Ekern (2003) beskriver att 
kommunikation är ett redskap som människan använder för att förmedla sin 
uppfattning om omvärlden. Genom att kommunicera kan vi dela våra synpunkter och 
uppfattningar med andra. När människor kommunicerar med varandra väljer de att 
lyfta fram ett visst förhållande, de väljer ut och avgränsar olika aspekter, det vill säga 
att det inte är verkligheten de ger uttryck åt, utan att brister i kommunikationen kan 
leda till problem. Om familjen inte kommunicerar effektivt med varandra kan det 
leda till att familjemedlemmarna gör egna tolkningar av det icke-verbala språket och 
det uppstår en negativ stämning (a.a). 
 
Resultatet visade att många familjemedlemmar upplevde brist på information från 
vårdpersonal relaterat till bröstcancern, de upplevde därför en nedsatt kontroll och 
ovisshet kring situationen. Coyne (2013) beskriver att familjen stärks genom att få 
kunskap och stöttning från hälso- och sjukvården, detta ger familjen styrka att förstå 
och kunna brottas med utmaningar och behandlingar av bröstcancern. Detta styrks 
även av Given, Given & Kozachik (2001) som skriver att stöd från hälso- och 
sjukvårdspersonal kan förbättra patientens resultat. Det minskar 
familjemedlemmarnas ångest, depression och känsla av frustration genom att 
identifiera patienternas vårdbehov, skräddarsy vårdplaner och sedan undervisa 
familjemedlemmarna om hur de ska genomföras. Det kan komma att vara en 
utmaning för sjuksköterskor eftersom det tvingar dem att utvecklas i sitt 
förhållningssätt. De egna föreställningarna om professionen behöver förändras då 
familjefokuserad omvårdnad bygger på en systemisk, icke hierarkisk relation som 
utmärker sig av ömsesidighet (Benzein et al., 2012). Detta stärks av Wright och 
Leahey (2009) som skriver att patient, sjukvårdspersonal och familjemedlemmar 
måste ses som jämbördiga delaktiga partners för att det ska kunna uppstå ett icke-
hierarkiskt möte. Sjuksköterskan bör istället för att svara på frågor, själv ställa frågor 
till familjen för att kunna ta tillvara på familjens resurser och tillgodose deras behov. 
Sjuksköterskor tar även med sig sin expertis, styrkor och resurser in i relationen. Den 
största utmaningen i dagens hälso- och sjukvård är för sjuksköterskor att ta sig tid för 
detta (a.a). Som beskrivet ovan är det otroligt viktigt för sjuksköterskor att ta sig tid 
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att involvera familjen i dagens hälso- och sjukvård. Det underlättar inte bara för 
familjen att lättare kunna hantera sjukdomen utan kan även underlätta för 
sjuksköterskor då de får information om familjens resurser och behov, samt vad de 
kan bidra med för att främja hälsa på bästa sätt. Om familjen från första början får 
tydlig och rak information kring vad cancern och dess behandling innebär kommer 
familjens psykiska påfrestning och oro att minska, då de lättare kan hantera 
sjukdomen (Benzein et al., 2012).  
 
Resultatet visade att när kvinnan i familjen drabbas av bröstcancer påverkar det 
familjens dagliga liv. Familjen hade svårt att anpassa sig till de nya rollerna i 
familjen. Familjemedlemmarna kan ibland känna sig fast i situationen och inte leva 
livet som de gjort innan. De kan behöva ställa in resor och andra aktiviteter som de 
hade planerat (Lindholm, Rehnsfeldt, Arman och Hamrin, 2002). Strömsnes Ekern 
(2003) beskriver att sjukdom, lidande och död gör att familjen genomgår en 
förändring som påverkar familjestrukturen och innebär att familjen måste hitta nya 
sätt att hantera sin vardag. Benzein, Hagberg & Saveman (2012) menar att 
sjuksköterskan kan hjälpa familjen att hantera förändringar som kan komma att 
uppstå. Sjuksköterskan stödjer familjen och genomför de åtgärder som känns bäst för 
familjen samt frågar vad som behöver förändras men även vad familjen vill behålla. 
Relationen mellan sjuksköterskan och familjen ska präglas av samarbete. Hur 
familjen förhåller sig till de förändringar som kan komma att uppstå i 
familjedynamiken varierar mellan familjerna och även mellan olika medlemmar i 
samma familj (a.a). Som beskrivet ovan kan sjuksköterskan vara en stor resurs för att 
hjälpa familjen att anpassa sig till de förändringar som kan komma att uppstå. Det är 
viktigt som sjuksköterska att ta sig tid för familjen och erbjuda dem stöd för att 
underlätta när vardagslivet utsätts för en påfrestning (Wright & Leahey, 2013).  

Slutsats och kliniska implikationer  
	
Målet med denna litteraturöversikt är att vårdpersonalen ska få en förståelse för att 
när en kvinna drabbas av bröstcancer så påverkas hela familjen, vilket sjuksköterskor 
måste få större insikt i. Det är viktigt att sjuksköterskor ser familjen som en helhet 
och inte utesluter familjemedlemmar, familjen kan vara en resurs som kan underlätta 
vid behandlingar och främja hälsa. I resultaten framkom det att familjemedlemmar 
upplevde brist på information från vårdpersonal vilket är någonting som sjukvården 
behöver bli bättre på vilket kommande sjuksköterskor kan ta med sig in i arbetslivet.  
 
Resultatet visar att det är viktigt att involvera hela familjen i vården när en 
familjemedlem blir sjuk. Det är en stor påfrestning för hela familjen och de kräver 
information och stöttning. Detta är någonting som framtida sjuksköterskor kan ta 
med sig in i sin sjuksköterskeroll. Majoriteten av artiklarna i datainsamlingen 
beskrev kvinnans perspektiv av att leva med bröstcancer och inte hur familjen 
upplevde det. Därför behövs mer forskning kring hur familjen påverkas av att leva 
med bröstcancer samt hur sjuksköterskor arbetar för att möta familjer som är 
anhöriga inom vården.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Litteratursökning  
 
 
 
Databas: CINAHL 
Avgränsningar: Årtal 2000-2017, peer-reviewed, språk: engelska  
Datum Sökordskombinatio

er 
Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstrakter 

Kvalitets-
granskade 

Antal 
utvalda 
till 
resultatet 

2017-
11-01 

Breast cancer AND 
Family caregiver 
AND psychosocial 

31 31 8 3 
 

 
1 

2017-
11-01 

Breast neoplasms  
AND Professional-
family relations  

43 20 2 1 1 

2017-
11-02 

Children AND 
Breast neoplasms 
AND Attitude  

124 62 10 4 3 

2017-
11-07 

Breast neoplasms 
AND Psychosocial 
factors AND 
Caregivers 

101 69 4 1 1 

2017-
11-08 

Breast neoplasms 
AND family 
systems 

40 40 12 2 1 

2017-
11-10 

Breast neoplasms 
AND Partners AND  
Male 

151 50 13 6 1 

2017-
11-10 

Breast neoplasms 
AND mother-child 
relations AND 
attitude 

2 2 2 2 1 

 
Databas: Medline 
Avgränsningar: Årtal 2000-2017, peer-reviewed, språk: engelska  
Datum Sökordskombinatioer Antal 

träffar 
Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstrakter 

Kvalitets-
granskade 

Antal 
utvalda 
till 
resultatet 

2017-
10-18 

 Breast cancer 
AND Family coping 

50 50 8 3 1 

2017-
10-12 

Breast cancer AND 
Family support AND 
qualitative 

62 62 17 10 6 

2017-
11-02 

Breast neoplasms 
AND Parenting AND 
Psychology 

35 11 1 1 1 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll  
	
Protokoll	för	basala	kvalitetskriterier	för	studier	med	kvalitativ	
metod	
	
Titel:  
Författare:  
Årtal:  
Tidskrift:  
	
Del	I.		
Beskrivning	av	studien	
	
Beskrivs	problemet	i	bakgrund/inledning?		 Ja		 Nej	
	
Kunskapsläget	inom	det	aktuella	området	är		 Ja		 Nej	
beskrivet?	
	
Är	syftet	relevant	till	ert	examensarbete?	 Ja	 Nej		
	
Är	urvalet	beskrivet?	 	 	 Ja	 Nej		
	
Samtliga	frågor	ska	besvaras	med	ja	för	att	artikeln	ska	granskas	med	hjälp	av	frågorna	i	
Del	II.	Vid	Nej	på	någon	av	frågorna	ovan	exkluderas	artikeln.	
	
Del	II	
Kvalitetsfrågor	
	
Beskrivs	vald	kvalitativ	metod?	 	 Ja	 Nej		

Hänger	metod	och	syfte	ihop?	 	 Ja		 Nej		
(Kvalitativt	syfte	–	kvalitativt	metod)	

Beskrivs	datainsamlingen?	 	 Ja	 Nej	

Beskrivs	dataanalysen?	 	 	 Ja		 Nej		

Beskrivs	etiskt	tillstånd/förhållningssätt/		 Ja	 Nej	 	
ställningstagande?	 	 	 	 		

Diskuteras	metoden	mot	kvalitetssäkringsbegrepp	(t	ex	tillförlitlighet	och	trovärdighet)	
i	diskussionen?	 	 	 Ja		 Nej		

Diskuteras	huvudfynd	i	resultatdiskussionen?		 	 	
	 	 	 	 Ja		 Nej		
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Sker	återkoppling,	från	bakgrunden	gällande,	teori,	begrepp	eller	förhållningssätt	i	
diskussionen?	 	 	 Ja		 Nej	

	
	
Är	resultatet	relevant	för	ert	syfte?	
Om	ja,	beskriv:	
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……	
	
Om	nej,	motivera	kort	varför	och	exkludera	artikeln:	
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……	
	
Forskningsmetod/-design	(t	ex	fenomenologi,	grounded	theory)	
	
………………………………………………………….	
…………………………………………………………	
	
Deltagarkarakteristiska	 	
Antal……………………	 	 	 	 	
Ålder…………………....	 	 	 	 	
Man/Kvinna…………….	 	 	 	 	
	
	
Granskare	sign:	……………………………………………….	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
Framtaget	vid	Avdelningen	för	omvårdnad,	Hälsohögskolan	i	Jönköping	
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Bilaga 3 Artikelmatris  
	
Författare, 
tidskrift, 
land och årtal 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet
s-
granskn
ing 

Författare: 
Cheng, T., 
Jackman, M., 
McQuestion, 
M., & Fitch, M.  
Tidsskrift: 
Support care 
cancer 
Land: 
Tyskland 
Årtal: 2014 

”Knowledge is 
power”: 
perceived 
needs and 
preffered 
sevices of 
male partners 
of women 
newly 
diagnosed 
with breast 
cancer. 

Att undersöka 
behovet av stöd 
till män med en 
partner som 
nyligen blivit 
diagnostiserad 
med 
bröstcancer. 

Kvalitativ 
studie, 
semistrukture
rade 
intervjuer.  
(n= 27, varav 
samtliga 
män).  
50-69 år. 

Män reagerade på sin 
partners sjukdom med 
chock, misstro, ilska, 
rädsla, ledsenhet och 
ångest. De upplevde stor 
rädsla för att förlora sin 
partner i förtid. De 
upplevde att tydlig 
information kring vad 
som kommer hända och 
hur de kan hjälpa till 
hade underlättat mycket. 
De ansåg att 
vårdpersonal inte hade 
uppmärksammat deras 
behov av stöttning och 
hjälp. 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
7/8 

Författare: 
Clemmens, D.A 
Tidsskrift: 
Oncology 
Nursing Forum 
Land: USA 
Årtal: 2009 

The 
Significance of 
Motherhood 
for 
Adolescents 
Whose 
Mothers Have 
Breast Cancer 

Att beskriva 
ungdomars 
upplevelser av 
att leva med en 
mamma med 
bröstcancer 

Kvalitativ 
studie, 
intervjuer. 
(n= 11 
ungdomar, 
döttrar) 
13-19 år. 

Deltagarna uttryckte 
känslor som chock, 
sorgsenhet och ångest. 
Cancern kom som en 
överraskning och de 
beskrev en känsla av att 
cancer flyttat in. Det var 
viktigt med en öppen 
kommunikation. 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
6/8 

Författare: 
Corney, R., 
Puthussery, S., 
& Swingelhurst, 
J.  
Tidsskrift: 
Journal of 
psychosocial 
oncology.  
Land: England  
Årtal: 2016 
 

Couple 
relationships 
in families 
with 
dependent 
children after 
a diagnosis of 
maternal 
breast cancer 
in the United 
Kingdom: 
Perspectives 
from mothers 
and fathers.  
 

Hur 
familjeförhållan
den, med barn 
under 18 år, 
påverkas när 
mamman 
drabbas av 
bröstcancer. 

Kvalitativ 
studie, 
semistrukture
rade 
intervjuer.  
(n=23, varav 
10 par och 3 
ensamstående
).  
31-48 år.  
 
 

Svårigheter i familjen, 
att behöva möta både 
sjukdomen och fortsätta 
familjelivet. Försökte 
hålla barnen utanför 
sjukdomen för att 
behålla normalitet. Äldre 
barn reagerade med 
ilska och drog sig 
tillbaka. Den sjuka 
kvinnans behov kom 
först och familjen behov 
kom efter. 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
7/8 

Författare: 
Coyne, E., 
Wollin, J., & 
Creedy, DK.  
Tidsskrift: 
European 
Journal of 
Oncology 
Nursing  
Land: 
Australien 
Årtal: 2011 

Exploration of 
the family’s 
role and 
strenghts after 
a young 
women is 
diagnosed 
with breast 
cancer: Views 
of women and 
their families 

Att undersöka 
familjens roll 
och styrkor när 
de stöttar en 
yngre kvinna 
med 
bröstcancer. 

Kvalitativ 
studie, 
semistrukture
rade 
intervjuer.  
(n=14 kvinnor 
med 
bröstcancer).  
(n=11, 
familjemedle
mmar).  
 

Familjen ville vara med 
vid behandlingar och 
konsultationer för att 
förstå sjukdomen. 
Döttrar var med på 
sjukhuset trots att de 
missade andra 
fritidsaktiviteter. 
Familjen fick ta större 
ansvar i hemmet. 
Familjen rapporterade 
olika sorters 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
8/8 
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Kvinnans 
perspektiv 
exkluderades i 
resultatet. 

psykologiska 
påfrestningar. Vissa 
rapporterade att det var 
tack vare familjens 
öppna konversation som 
gjorde dem starka. 

Författare: 
Forrest, G., 
Plumb, C., 
Ziebland, S. & 
Stein, A.  
Tidsskrift: 
British medical 
journal.  
Land: England 
Årtal: 2006 

Breast cancer 
in the family- 
children’s 
perceptions of 
their mother’s 
cancer and it’s 
initial 
treatment: 
qualitative 
study 

Att beskriva hur 
barn till 
mammor som 
nyligen 
diagnostiserats 
med 
bröstcancer 
uppfattar sin 
mammas 
sjukdom och 
dess första 
behandling. 

Kvalitativ 
studie med 
djupintervjuer
.  
(n= 37 
mammor med 
tidigt stadie av 
bröstcancer) 
(n=31 barn i 
åldern 6-18) 
 
Mammorna 
exkluderades i 
resultatet. 

Barnen beskrev deras 
mamma diagnos och 
behandling som 
stressfull. De misstänkte 
att något var fel redan 
innan de fick veta 
diagnosen. 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
8/8 

Författare: 
Forrest, G., 
Plumb, C., 
Ziebland, S. & 
Stein, A.  
Tidsskrift: 
Psycho-
Oncology 
Land: England 
Årtal: 2008 

Breast cancer 
in young 
families: a 
qualitative 
interview 
study of 
fathers and 
their role and 
communicatio
n with their 
children 
following the 
diagnosis of 
maternal 
breast cancer. 

Att undersöka 
kommunikation
en mellan barn 
och deras 
pappa efter 
deras mamma 
har 
diagnostiserats 
med 
bröstcancer. 
Undersöka 
skillnader i 
deras förståelse 
av sjukdom och 
identifiera 
deras behov av 
stöd och 
information. 

Kvalitativ 
studie med 
intervjuer. 
(n= 26, 
partners till en 
kvinna med 
bröstcancer).  
(n= 31, barn 
till en kvinna 
med 
bröstcancer).  
6-18 år. 

Papporna försökte ge 
stöd till sin partner och 
upprätthålla ett normalt 
familjeliv för sina barn. 
De försökte skydda 
barnen men de saknade 
tillräckligt med 
information om 
bröstcancer. 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
7/8 

Författare: 
Harrow, A., 
Wells, M., 
Barbour, R., & 
Cable, S.  
Tidsskrift: 
European 
Journal of 
oncology 
nursing.  
Land: 
Skottland 
Årtal: 2008 

Ambiqutiy 
and 
uncertainty: 
The ongoing 
concerns of 
male partners 
of women 
treated for 
breast cancer. 

Att undersöka 
erfarenheter av 
att vara en 
manlig partner 
till en kvinna 
som har 
diagnostiserats 
med 
bröstcancer. 

Kvalitativ 
studie med 
semistrukture
rad intervju.  
(n= 26, vara 
samtliga 
män).  
30-77 år. 

Männen blir mer 
involverade i sina 
kvinnliga partners liv 
när de drabbas av 
bröstcancer. Männen 
försökte hitta en balans 
mellan tvetydigheten 
och osäkerheten de 
upplevde och deras 
behov av att 
upprätthålla 
normaliteten. 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
6/8 

Författare: 
Hashemi-
Ghasemabado, 
M., Taleghani, 
F., Yousefy, A. 
& Kohan, S. 
Tidsskrift: 
Support Care 
Cancer 
Land: Iran 

Transition to 
the new role 
of caregiving 
for families of 
patients with 
breast cancer: 
A qualitative 
descriptive 
exploratory 
study. 

Studiens syfte 
var att 
undersöka 
erfarenheterna 
familjemedlem
marna har av 
att leva med en 
person med 
bröstcancer 

Kvalitativ 
studie, 
djupintervjuer
.  
(n= 23 
vårdgivare).  
20-69 år. 

Familjen upplevde det 
svårt att anpassa sig till 
de nya rollerna och de 
fick ta mycket ansvar 
hemma. 
Familjemedlemmarna 
upplevde brist på 
information från 
vårdpersonal vilket 
försvårade situationen. 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
8/8 
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Årtal: 2016 De kände att livet hade 
förändrats sedan 
cancerdiagnosen. 

Författare: 
Hilton, A., 
Crawford, JA., 
& Tarko, MA.  
Tidsskrift: 
Western 
journal of 
nursing 
research  
Land: England  
Årtal: 2000 

Men’s 
perspectives 
on individual 
and family 
coping with 
their wives 
breastcancer 
and 
chemoteraphy
. 

Att beskriva 
mäns 
upplevelser och 
hur deras fru 
samt 
kemoterapi 
påverkar dem 
och deras 
familj. 

Kvalitativ 
design med 
semistrukture
rad intervju.  
(n= 10, varav 
samtliga 
män).  
39-58 år. 

Familjen upplevde stor 
stress när kvinnan i 
familjen drabbades av 
cancer. De reagerade 
med misstro, rädsla och 
ilska. Barnen reagerade 
känslomässigt olika. 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
7/8 

Författare: 
Hooper Zahlis, 
E.  
Tidsskrift: 
Oncology 
nursing forum 
Land: USA 
Årtal: 2001 

The child’s 
worries about 
the mother’s 
cancer: 
sources of 
distress in 
school-age 
children 

Att beskriva 
barns oro när 
deras mamma 
diagnostiseras 
med tidigt 
stadie av 
bröstcancer. 

Kvalitativ 
studie, 
intervju.  
(n= 16, barn).  
11-18 år. 

Barnen reagerade 
känslomässigt olika. De 
kände sig oroliga och 
förvirrade. Rädsla för att 
deras mamma skulle dö, 
kände oro när deras 
mamma inte mådde bra. 
Barnen oroade sig för 
hur deras mamma skulle 
klara sig ekonomiskt 
samt oroliga för att de 
själva skulle drabbas av 
cancer. 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
7/8 

Författare:Ju
ng-Hee Han, 
Song-Hee Han, 
Myo-Suk Lee, 
Hye-Jin Known 
& Kwisoon 
Choe. 
Tidsskrift:Can
cer nursing.  
Land: USA. 
Årtal: 2016 
 

Primary 
Caregivers’ 
Support for 
Female 
Family 
Members 
With Breast or 
Gynecologic 
Cancer. 

Studien 
undersökte de 
primära 
vårdgivarnas 
erfarenheter 
som ger vård 
och stöd till 
kvinnliga 
familjemedlem
mar med 
cancer.  

Kvalitativ 
studie, 
intervjuer.  
(n= 18, varav 
6 makar, 11 
döttrar, 1 son 
och 1 yngre 
syster).  
21-65 år.  

Familjen beskrev både 
positiva och negativa 
erfarenheter av att vårda 
kvinnor med 
bröstcancer. Cancer 
drabbade hela familjen 
och inte bara kvinnan 
som är sjuk. 
Familjemedlemmarna 
reflekterade över hur 
viktig kvinnan var för 
familjen. Familjen fick ta 
stort ansvar hemma.  

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
8/8 

Författare: 
Kristjanson, 
L.J., Chalmers, 
K.I. & 
Woodgate, R.  
Tidsskrift: 
Oncology 
nursing forum.  
Land: 
Australien  
Årtal: 2004 

Information 
and Support 
need of 
Adolescent 
chilren of 
women with 
breast cancer 

Att beskriva 
ungdomars 
informations- 
och stödbehov 
relaterat till 
deras mammas 
bröstcancer. 

Kvalitativ 
metod med 
semi-
strukturerade 
intervjuer.  
(n= 31, 
ungdomar).  
12-18 år. 

Stor emotionell 
påverkan på ungdomar 
när deras mamma 
drabbas av bröstcancer. 
Ungdomarna 
rapporterade rädsla, 
osäkerhet och känslor av 
isolering relaterat till 
deras mammas 
cancerdiagnos. Särskilda 
interventioner är 
nödvändiga för att möta 
ungdomars stöd när 
deras mamma drabbas 
av bröstcancer.  
 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
8/8 

Författare: 
Nasiri, A., 
Taleghani, F. & 
Irajpour, A.  
Tidsskrift: 

Adjustment 
process in 
Iranian men 
to their wives’ 
breast cancer 

Att definiera på 
vilka sätt män 
anpassar sig till 
deras kvinnors 
bröstcancer. 

Kvalitativ 
metod, 
djupintervjuer
.  
(n=22, vara 

Männen upplevde 
turbulens efter de fått 
reda på diagnosen och 
fick organisera om 
uppgifter i familjelivet. 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
7/8 
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European 
journal of 
cancer care.  
Land: Iran  
Årtal: 2016 

samtliga 
män). 

Upplevde ångest och 
ilska. Svårt att 
kontrollera sina känslor. 
Oro för ekonomin och 
kom till insikt med att 
deras liv inte kunde 
fortsätta som vanligt. 

Författare: 
Raveis, V.H., & 
Pretter, S.  
Tidsskrift: 
Psycho-
Oncology  
Land: USA 
Årtal: 2005 

Existential 
plight of adult 
daughters 
following their 
mothers 
breast cancer 
diagnosis 

Förståelse av 
familjens 
existentiella 
situation efter 
diagnosen 
cancer. 

Kvalitativ 
metod, 
intervjuer.  
(n=50, 
döttrar).  
21-62 år. 

Döttrarnas upplevelse 
utav att ha en mamma 
som diagnostiseras med 
cancer var rädsla, nöd, 
sorgsenhet och chock. 
Känslor som var 
överväldigande och 
känslan utav att vilja fly 
och gråta för den bästa 
utvägen. 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
7/8 

Författare: 
Sandham, C. & 
Harcourt, D.  
Tidsskrift: 
European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 
Land: England 
Årtal: 2006 

Partner 
experiences of 
breast 
reconstruction 
post 
mastectomy 

Att undersöka 
manliga 
partners 
erfarenheter av 
sin frus 
mastektomi 

Kvalitativ 
studie, 
intervjuer. 
(n= 6, varav 
samtliga 
män).  
43-64 år.   

Många av deltagarna 
ville medverka i beslutet 
av processen. De hade 
svårigheter med att 
prata med andra och 
visa sina äkta känslor 
kring operationen. 
Deltagarna upplevde 
svårigheter med intim 
kontakt efter 
operationen och rädsla 
för att göra sin fru illa. 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
8/8 

Författare: 
Stiffler, D., 
Barrada, B., 
Hosei, B., & 
Haase, J.  
Tidsskrift: 
Oncology 
nursing forum 
Land: USA 
Årtal: 2008 

When mom 
has 
breastcancer: 
adolescent 
Daughters’ 
experiences of 
being 
parented  

Att undersöka 
vuxna döttrars 
erfarenheter 
när mamman 
har 
diagnostiserats 
med 
bröstcancer.  

Kvalitativ 
studie med 
intervjuer.  
(n= 8, döttrar 
till en mamma 
med 
bröstcancer).  
13-24 år.  

Döttrarna kämpade med 
förändringar som pågick 
i deras liv. De befann sig 
i omvända roller med 
sina mödrar. De kände 
att de var i en konflikt 
mellan att möta sin 
mammas behov och 
deras egna. Döttrarna 
behövde hjälp för att 
kommunicera med sina 
mammor.  

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
7/8 

Författare: 
Taha, T., 
Al.Qutob, R., 
Nyström, L., 
Wahlström. 
&Berggren, V. 
Tidsskrift: 
BioMed Central 
journal 
Land: Sverige 
& Jordanien. 
Årtal: 2013 
 
 

”Would	a	man	
smell	a	rose	
then	throw	it	
away?”	
Jordanian	
men´s	
perspective	on	
women´s	
breast	cancer	
and	breast	
health.	

Att	undersöka	
män	i	Jordanien	
perspektiv	om	
kvinnans	
bröstcancer	och	
deras	roll	i	
familjen.	

Kvalitativ	
studie,	
intervjuer.		
(n=	24,	män).		
27-65	år.		

Männen	beskriver	sig	
själva	som	att	ha	en	stor	
roll	med	att	stötta,	guida	
och	uppmuntra	deras	
fruar.	
Brösthälsokampanjer	kan	
involvera	män	att	till	
fortsatt	familjestöd.			

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
8/8 

	


