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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Cancer räknas till världens näst vanligaste dödsorsak efter hjärt- och 
kärlsjukdomar. I Sverige är bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen för kvinnor 
och utgör cirka trettio procent av alla cancerdiagnoser. 
Syfte: Beskriva kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer. 
Metod: Litteraturöversikt med kvalitativ design skriven med induktiv ansats.  
Resultat: Att leva med bröstcancer inkluderar flera olika aspekter. Det yttre 
bemötandet, kroppens förändringar samt tankar och känslor är de tre 
huvudkategorierna arbetet beskrivits med. De fynd som framkommit var bland annat 
bemötandet och samhällets påverkan, behovet av stöd och att ge stöd, upplevelsen av 
symtom och följder av behandlingen samt sjukdomens psykiska påverkan. 
Slutsats: Stöd och information är två framstående faktorer som påverkar många delar 
av kvinnans upplevelse av bröstcancer. Ovisshet, rädsla och stress är tre vanligt 
förekommande faktorer som påverkar upplevelsen av sjukdomen. Trots ett flertal 
negativa aspekter går det att finna positiva glimtar efter cancer. Förbättrad livskvalitet 
och sociala relationer samt fördjupad självkänsla är några faktorer som 
uppmärksammats. 
 

Nyckelord: Upplevelse, bröstcancer, hälsa, stöd, kvinnor 



 

Summary 
 

The experience of living with breast cancer 
Background: Cancer is considered the world's second most common cause of death 
after cardiovascular disease. In Sweden, breast cancer is the most common cancer 
diagnosis for women and accounts for about thirty percent of all cancer diagnoses. 
Aim: Describe women's experience of living with breast cancer. 
Method: Literature review with qualitative design and inductive approach was used. 
Results: Living with breast cancer includes several different aspects. External 
response, physical changes and thoughts and feelings are the three main categories in 
which the article is described. Some of the findings include the treatment from and the 
impact of society, the need of support and to give support, the experience of symptoms 
and consequences of treatment and the psychological impact of the disease. 
Conclusion: Support and information are two prominent factors that affect many 
aspects of the woman's experience of breast cancer. Uncertainty, fear and stress are 
three common factors that affect the experience of the disease. Despite negative 
aspects, it is possible to find positive glimpses from cancer. Improved quality of life 
and social relationships as well as in-depth self-esteem are some factors that have been 
noted. 
 
Keywords: Experience, breast cancer, health, support, women 
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Inledning 

År 2015 dog 8,8 miljoner människor världen över av cancer, därmed räknas det till 
världens näst vanligaste dödsorsak efter hjärt- och kärlsjukdomar (World Health 
Organisation [WHO], 2017). Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen för 
kvinnor i Sverige. En av nio kvinnor riskerar att drabbas av bröstcancer innan de 
fyller 75 år. År 2011 orsakade bröstcancer 1420 dödsfall i Sverige varav 1405 patienter 
var kvinnor och 15 patienter var män (Socialstyrelsen, 2013). Då cytostatika kan ge 
många biverkningar, som ibland också är allvarliga, är det av vikt att utvärdera och 
väga in för och nackdelar av behandlingen utifrån patientens upplevelse (Lee et al., 
2010; Pearce et al., 2017). Bröstcancerpatienter som genomgår behandling rankar 
idag påverkan på familj och det dagliga livet som avgörande svårigheter (Carelle et 
al., 2002). Tidigare forskning har visat att bröstcancerpatienter har stort behov av 
stöd och information, kontinuitet och att bli sedd som en individ (Raupach & Hiller, 
2002). 

Bakgrund 

Cancer 
Cancer är ett samlingsnamn för ett stort antal sjukdomar som alla kännetecknas vid en 
snabb tillväxt och spridning av onormala celler i kroppen (World Health Organisation 
[WHO], 2017). Cancerceller är oberoende av tillväxtsignaler, svarar inte på 
tillväxthämmande signaler, undviker apoptos, har ett evigt liv och kan invadera andra 
celler genom en process som kallas metastasering (Hanahan & Weinberg, 2011).  

Bröstcancer 
En kvinnas bröst består av många mjölkkörtlar varifrån mjölkgångar leds till 
bröstvårtan. Resten av bröstvävnaden består av fett och bindvävnad. Bröstcancer 
utvecklas oftast i mjölkkörtlarna, lobulär cancer, eller mjölkgångarnas celler vilket 
kallas duktal cancer (Socialstyrelsen, 2013). Tumörer i bröstet delas in i olika stadier 
efter hur och var tumören växer och sprider sig. Från stadium O till IV, där O är cancer 
in situ, att cancern växer endast på de cellager där den uppstått och IV är den 
allvarligaste formen där metastaser har bildats i andra delar av kroppen (Foy & 
Blowers, 2009). Bröstcancer är den näst vanligaste cancerformen i Sverige och den 
vanligaste cancerdiagnosen bland kvinnor. Bröstcancer utgör cirka 30 procent av alla 
cancerdiagnoser i Sverige (Socialstyrelsen, 2013). Det är också den dominerande 
dödsorsaken för kvinnor under 50 år (Socialstyrelsen, 2014b). 

Symtom 
Att hitta en eller flera knölar i bröstet är det vanligaste symtomet på bröstcancer. Andra 
symtom kan vara blod eller vätska från bröstvårtan, dock är det ett mindre vanligt 
symtom. Bröstcancer är inte vanligen förknippad med smärta i brösten (Ingvar, 2012). 
En symtomfri fas varar vanligen två till fyra år och är en del i symtombilden för 
bröstcancer. Screening med mammografi är då till stor hjälp för att upptäcka cancern 
i tid (Socialstyrelsen, 2014b). 

Utredning/diagnostik 
I utredningen av bröstcancer är det viktigt att ta med patientens sjukdomshistoria som 
till exempel sjukdomar, medicinering där hormonbehandling är en viktig faktor, 
ärftlighet, hur symtomen ser ut och när de började (Ingvar, 2012). Vid undersökning 
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av förändringar i brösten används trippeldiagnostik, vilket innebär klinisk 
undersökning, mammografi och cytologi i form av biopsier (Bergh & Emdin, 2008). 
Trippeldiagnostik är en effektiv metod som har nära på 100 procent känslighet för 
förändringar i brösten (Socialstyrelsen, 2014b). Genom tidig upptäckt av bröstcancer 
kan behandling starta och förbättra prognosen för patienten samt minska dödligheten 
i sjukdomen, vilket är målet för hälso-undersökningar och mammografiscreening i 
Sverige (Socialstyrelsen, 2007). I Sverige finns ett screeningprogram där kvinnor 
mellan 40–74 år kallas till en frivillig mammografiundersökning ungefär vartannat år 
(Socialstyrelsen, 2014b).  En avgörande del av de cirka 8000 kvinnor i Sverige som 
varje år blir diagnostiserade i bröstcancer, blir upptäckta under 
mammografiscreeningen (Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering 
[SBU], 2012). 

Riskfaktorer 
Hormonella faktorer anses spela en roll för uppkomsten av bröstcancer. 
Hormonbehandling i samband med och efter klimakteriet samt preventivmedel är 
exempel på sådana faktorer. Viktökning eller viktminskning samt livsstilsfaktorer som 
bland annat kost och fysisk aktivitet är också faktorer som kan påverka uppkomsten av 
bröstcancer (Rice et al., 2016). Även ärftlighet är en faktor då en individ med drabbade 
familjemedlemmar har själv en ökad risk att drabbas av bröstcancer (Lux, Fasching & 
Beckmann, 2006). 

Behandling 

Behandlingsalternativen till bröstcancer är flera, där olika faktorer avgör vilken 
behandling som är att föredra. Faktorer som kan påverka val av behandling är 
tumörstorlek, stadie av sjukdomen, metastaser samt patientens ålder (Barrou et al., 
2017; Inwald et al., 2017; Socialstyrelsen, 2014a).  

Cytostatika 
Cytostatika har varit det dominerande läkemedlet mot cancer genom tiderna. Det är 
ett cellgift som genom att skada cancercellens DNA hindra cellen från att växa och dela 
sig vilket därmed ofta leder till celldöd (Rang, Ritter, Flower & Hendersson, 2016). 
Cytostatika kan användas som botemedel eller för att bromsa cancersjukdomar (SBU, 
2012). Cytostatika ges som tillägg före (neoadjuvant behandling) eller efter (adjuvant 
behandling) operation vid bröstcancer. Behandlingen krymper tumören, vilket kan 
möjliggöra mastektomi eller ge chansen att utföra ett mindre ingrepp och bevara 
bröstet. Adjuvant cytostatikabehandling används vid risk för återfall eller för att öka 
överlevnadschansen för de som redan fått återfall av sin bröstcancer (Socialstyrelsen, 
2014a). Cytostatika används vanligen som ett komplement till kirurgi och framförallt 
hos patienter med risk för återfall. Detta då cytostatikabehandling som tillägg efter 
kirurgi ökar chans till överlevnad. Vid spridd bröstcancer kan palliativ 
cytostatikabehandling användas då detta ofta medför att patienten mår bättre, men 
även lever längre (SBU, 2001).  
 

Biverkningar vid cytostatikabehandling är vanligt. Eftersom cytostatika också påverkar 
de friska cellerna kan det leda till skador på mag- och tarmkanalen, nervsystemet, 
levern och njurarna. Cytostatika kan också hämma blodbildningen, ge håravfall och 
öka risken för infektioner. Vilka biverkningar en patient får och vilken påverkan det 
har på livet är individuellt (SBU, 2007). Bröstcancerpatienter kan uppleva olika 
biverkningar beroende på vilken kombination av cytostatikasubstanser som används 
och i vilket stadie av sjukdomen patienten befinner sig i. Vanliga biverkningar hos 
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cytostatikabehandlade bröstcancerpatienter är håravfall, illamående, kräkningar, 
neuropeni (infektionskänslighet), diarré, fatigue och anemi (Gu, Jia, Wei & Zhang, 
2015; Jones et al., 2013). Hos en del individer som genomgår en cytostatikabehandling 
blir biverkningarna allvarliga och behandlingen kan innebära fler nackdelar än 
fördelar. Det är viktigt att kontinuerligt observera och utvärdera biverkningar vid 
cytostatikabehandling från patientupplevelser och att väga in biverkningarnas för och 
nackdelar vid urvalet av patienter som ska genomgå cytostatikabehandling (Lee et al., 
2010; Pearce et al., 2017). 

Kirurgi 
Ett kirurgiskt ingrepp vid bröstcancer innebär att hela (mastektomi) eller en del av 
bröstet opereras bort. Hur långt framskriden sjukdomen är avgör om operation är ett 
alternativ, men kirurgi ses som utgångspunkten då syftet är en botande (kurativ) 
behandling av bröstcancern (Socialstyrelsen, 2014a). Kirurgi kan orsaka beständig 
smärta i området kring bröst, arm och axel samt ge upphov till lymfödem och nedsatt 
rörelse i arm och axel visar en studie av Ewertz och Jensen (2011). Efter en 
bröstbevarande kirurgi kan strålbehandling ges för att minska risken för återfall och 
chansen till överlevnad förbättras (SBU, 2017).  

Strålbehandling 
Strålbehandling är en vanligt förekommande behandling vid cancer. Tillsammans med 
cytostatika och kirurgi är strålbehandling de vanligaste behandlingsformerna. Under 
sjukdomsperioden genomgår minst hälften av alla cancerpatienter strålbehandling 
någon gång. För att minska biverkningar och samtidigt uppnå största möjliga effekt 
kombineras vanligen behandlingsformerna. Ur ett helhetsperspektiv är 
strålbehandling ofta en stor och oersättlig del av behandlingen (Degerfält, Moegelin & 
Sharp, 2009). Kombination av olika behandlingsalternativ bidrar till synergi. Vid 
jämförelse mellan mastektomi och bröstbevarande kirurgi tillsammans med 
strålbehandling, hade en del av patienterna som genomgått det sistnämnda en 10 års 
förbättrad chans till överlevnad jämfört med mastektomi (van Maaren et al., 2016). 
Livskvaliteten hos patienten är ett stort fokus och behandlingen ska inte innebära 
bieffekter efter avslutad behandling. Detta är däremot en svår balansgång då vissa 
tumörer ibland har mindre marginal. En strålbehandling är inte reversibel och kan 
därmed inte göras ogjord. Kombinationer mellan behandlingsformer är som tidigare 
nämnt ofta förekommande. En vanlig kombination är kirurgi följt av strålbehandling 
för att då eliminera eventuellt kvarvarande tumörceller. Olika former av 
strålbehandlingstekniker kan också komma att kombineras för att uppnå största 
möjlig effekt. Strålbehandling är en lokal behandling eftersom endast det behandlade 
området påverkas. Strålbehandling kan ges både pre- och postoperativt. Det är en 
mängd olika faktorer som spelar roll vid val av behandling (Degerfält, Moegelin & 
Sharp, 2009).  

Sjuksköterskans ansvar 

Enligt International Council of Nurses [ICN] (2014) har sjuksköterskan ansvar för fyra 
grundläggande områden. Att förebygga sjukdom, främja hälsa, lindra lidande och 
återställa hälsa. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) beskriver bland annat att 
vårdpersonal ska arbeta med att förebygga ohälsa. Att utgå från en humanistisk 
människosyn, där den vårdsökande personen ses som en helhet och inte en diagnos, är 
att arbeta hälsofrämjande som sjuksköterska. Varje individ oavsett hälsotillstånd eller 
sjukdom kan uppleva hälsa och detta är en central del i hälsofrämjande omvårdnad 
enligt Svensk Sjuksköterskeförening [SSF] (2016). Omvårdnad är sjuksköterskans 
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kunskapsområde, målet med omvårdnaden är att personen som vårdas ska vara så 
självständig och oberoende, så långt det är möjligt, samt uppleva hälsa (SSF, 2014). 
 

Sjuksköterskans roll är att se hela bilden, gå in med ett öppet sinne samt stödja familj 
och närstående. Detta för att få familjen att känna sig inkluderad i vården samt 
tillsammans kunna samtala kring sjukdomen (Salonen, Rantanen, Kellokumpo-
Lehtinen, Huhtala & Kaunonen, 2014). Enligt Kovero och Tykkä (2002) är information 
från sjuksköterskan till patienten en central del i sjuksköterskans arbete. Plats, 
informationens innehåll samt framförande av information är tre framstående aspekter 
att reflektera kring. Att anpassa information till tillfälle gör att det som framförs hålls 
realistiskt till både förlopp, prognos och vårdmetoder. Kovero och Tykkä (2002) kallar 
det konsten att kunna ge information. Att överlämna informationen både muntligt och 
skriftligt ökar förståelsen för patienten (Kovero & Tykkä, 2002). Personcentrerad vård 
är centralt inom sjuksköterskeyrket och inkluderar därmed personcentrerad 
information. Ett kontrollerat informationsflöde samt en realistisk mängd information 
är gynnsamt. Förmågan att kunna läsa av sina patienter genom öppen kommunikation 
blir den personcentrerade informationen levererad på ett förmånligt sätt (Dickerson, 
Alqaissi, Underhill & Lally, 2011). 

Hälsa 

WHO definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada (Socialstyrelsen, 2016). 
Hälsobegreppet har en objektiv dimension som är en frihet från yttringar på ohälsa och 
ett jämviktstillstånd, samt en subjektiv dimension som innefattar känslan av 
välbefinnande. Hälsa kan ses som en helhet i rörelse som är relativ samt individuell 
och personlig (Eriksson, 2014). Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hälsa som ett 
tillstånd som rör hela människan och är en upplevelse av att vara i jämvikt. Det är både 
en känsla av att vara i inre balans och en jämvikt i relation till sina medmänniskor och 
till livet i övrigt. Upplevelsen av hälsa speglar människans totala livssituation. 

Lidande 

Lidande är enligt Katie Eriksson (2015) något ont som påverkar människan men som 
personen måste leva med. Detta innebär en kamp för att utstå och en försoning trots 
svårigheterna. Eriksson delar även in lidandet i tre kategorier; livslidande, vårdlidande 
och sjukdomslidande (Eriksson, 2015). Lidande vid bröstcancer relaterat till fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella problem finns det studier som stödjer (Andrykowski 
et al. 1998, Landmark et al. 2001, Landmark & Wahl 2002, Schou et al. 2004). 

Livskvalitet 

Livskvalitet är något som till viss del hör ihop med hälsa men där livskvalitet är något 
större än bara hälsa i sig. Exempelvis kan en person som har hälsan i behåll förlora en 
nära anhörig och därav uppleva sig ha en dålig livskvalitet (Nordenfelt, 2009). 
Hälsorelaterad livskvalitet innebär upplevelsen av hur hälsan påverkar det dagliga 
livet. Det kan omfatta upplevelsen av att fungera och klara sig själv i vardagen, både i 
hemmet och i arbetssituationer. Den hälsorelaterade livskvaliteten innefattar en 
subjektiv aspekt där välmående i relation till sociala, mentala och fysiska delar i livet 
uppfattas av individen. Det kan bland annat innefatta upplevelser som att känna sig 
deprimerad, sorgsen, lycklig eller att uppleva svår smärta och trötthet (Hays & 
Morales, 2001). 
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Syfte 

Beskriva kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer. 

Material och metod 

Design 

En litteraturöversikt av artiklar med en kvalitativ ansats användes för att svara på 
syftet. En kvalitativ studiedesign avser att tolka upplevda fenomen för att få fram 
kunskap som sedan används för att svara på forskningsfrågan (Billhult & 
Gunnarsson, 2012). Kvalitativa datainsamlingsmetoder kan bland annat innefatta 
intervjuer, berättelser, skrivna texter eller observationer (Forsberg & Wengström, 
2013). Motivet för litteraturöversikten var att skapa en överblick av det avgränsade 
området för att få en uppfattning av vad som studerats (Friberg, 2017a). En induktiv 
ansats användes, detta innebar att artiklar granskades så förutsättningslöst som 
möjligt (Priebe & Landström, 2012). 

Urval och datainsamling 

Studien innehöll artiklar som togs fram från databaserna CINAHL och MedLine. 
CINAHL täcker främst hälso- och vårdvetenskap, databasen PubMed innehåller 
MedLine som är den största medicinska databasen i världen (Backman, 2008). 
Orddatabas SweMesh användes för att få en korrekt översättning från svenska till 
engelska (Karolinska Institutet [KI], 2017). I sökningen användes sökorden: Breast 
cancer, metastatic breast cancer, women, experience, living with, qualitative, view, 
perception, attitude, psychosocial concerns. De utvalda sökorden kombinerades med 
trunkering (*) och booleska operatorer (AND). Avgränsningar i sökningarna på 
databasen CINAHL innefattar: peer reviewed, english language och published date 
2008–2018. Avgränsningar i Medline innefattar english language och published date 
2008–2018. Inklusionskriterier för artiklarna var peer review kvalitativa artiklar som 
är etiskt granskade. Artiklarna skulle inkludera kvinnliga patienter som lever med 
bröstcancer. Exklusionskriterier för artiklar var studier med män, individer under 18 
år, systematiska översikter och artiklar med kvantitativ ansats eller med mixad metod. 
Män valdes att exkluderas då syftet var att undersöka kvinnors upplevelse av att leva 
med bröstcancer. Utifrån de sökord som var relevanta för syftet och med hjälp av 
avgränsningarna och inklusion/exklusions-kriterier söktes artiklar fram. Urvalet i 
studien syftade till att skapa förståelse kring, förklara samt öka möjligheterna att 
beskriva det studerade problemområdet (Forsberg & Wengström, 2013). Sökningarna 
presenteras i bifogad matris (se Bilaga 1.). Genom att läsa titel och abstrakt gjordes ett 
första urval av artiklarna som sökningarna genererade. Därefter användes ett 
granskningsinstrument från Hälsohögskolan i Jönköping, Avdelning för omvårdnad 
(se Bilaga 2.) för att kvalitetsgranska artiklarna. Artiklarna som klarade 
kvalitetsgranskningen var åtta stycken och dessa togs med till dataanalysen.  
 

En kompletterande sökning genomfördes på grund av ett för litet antal artiklar till 
dataanalysen. Avgränsningarna var som den första sökningen bortsett från published 
date som sattes till 2003–2018, sökord som användes var Quality of life, advanced 
breast cancer, qualitative, strategies, matastatic breat cancer, living with 
transition*. Inklusion- och exklusionskriterier var samma. Artiklarna från dessa 
sökningar lästes och kvalitetsgranskades på samma vis som den första sökningen. 
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Totalt gick tio artiklar vidare till dataanalys, de presenteras i bifogad artikelmatris (se 
Bilaga 3.) 

Dataanalys 

Dataanalysen gjordes utifrån Fribergs femstegsmodell (Friberg, 2017b). Vid en 
dataanalys kan människans upplevelse förklaras för att beskriva ett fenomen. För att 
resultatet ska bli så korrekt som möjligt ska forskaren ej väga in egna känslor och 
tyckande (Forsberg & Wengström, 2013). 
 
Steg ett var att läsa igenom artiklarna för att förstå innehållet. I steg två granskades 
artiklarnas resultat för att uppmärksamma relevant innehåll. Detta genomfördes 
först enskilt för att sedan jämföra uppfattningarna av artiklarnas resultat. I steg tre 
sammanställdes studiernas resultat tillsammans för att få en överblick. Detta 
utfördes genom att stryka över det relevanta i varje artikel utifrån denna studies syfte. 
Det uppmärksammade innehållet sammanställdes och i steg fyra jämfördes 
innehållets likheter och skillnader. I steg fem formulerades subkategorier och 
huvudkategorier utifrån föregående teman. Genom de ovan beskrivna stegen 
skapades resultatet i litteraturöversikten och tre kategorier med sammanlagt åtta 
subkategorier framkom (se Tabell 1). 

Etiska överväganden 

Artiklar som användes i litteraturöversikten var rättvist och sanningsenligt 
redovisade. Egna värderingar, förkunskaper och åsikter var tagna i beaktande och 
diskuterades för en objektiv granskning. De artiklar som valdes ut till studien var 
godkända av en etisk kommitté eller hade välgjorda etiska övervägande, för att öka 
det vetenskapliga värdet på denna studie (Forsberg & Wengström, 2013). Enligt 
personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och lagen om etikprövning av forskning som 
avser människor (SFS 2003:460) är det av vikt att respektera och skydda individen 
vid forskning. Även att ta hänsyn till personlig integritet, säkerhet, hälsa och 
mänskliga rättigheter (SFS 1998:204, SFS 2003:460). 
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Resultat 

Tabell 1: Kategorier och subkategorier 

Kategorier Subkategorier 

1. Påverkan 
utifrån 

1.1 Bemötandet och 
samhällets 
påverkan 

1.2 Kvinnor 
emellan: att ge 
varandra stöd och 
skapa en inre krets 

 

2. Att kroppen 
förändras 

2.1 Kvarstående 
symtom och följder 
av behandlingen 

2.2 En förändrad 
aktivitetsnivå med 
begränsningar och 
utmaningar 

2.3 Förändrad 
intimitet och 
kärleksrelation 

3. Tankar och 
känslor kring att 
leva med 
bröstcancer 

3.1 Frustration, 
ovisshet samt 
rädsla över 
diagnosen och 
framtiden 

3.2 Sjukdomens 
psykiska påverkan; 
stress och ångest 

3.3 Identitet och 
självbild i transition 
med positiva 
glimtar 

 

1. Påverkan utifrån  

1.1 Bemötandet och samhällets påverkan 
Det fanns en yttre påverkan på kvinnorna som de märkte av när de drabbades av 
bröstcancern. Följderna av den yttre påverkan visade sig i deras sociala sammanhang. 
Det skapades en förändring i existerande förhållanden och roller hos kvinnorna (Chen, 
Parmar & Gartshore, 2014). Även bemötandet från andra och skillnader i bemötandet 
sedan tidigare när de var friska var något som påverkade dem (Vilhauer, 2008; Beatty, 
Oxlad, Koczwara & Wade, 2008; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). Att bli sedd 
som en individ och inte en sjukdom stod ut som en viktig aspekt vid bemötandet 
(Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). 
 

Svårigheter med att fortsatt passa in i samhällets normer, dess förväntningar samt 
oförståelse var en utmaning (Beatty, Oxlad, Koczwara & Wade, 2008). Det fanns en 
oförståelse kring kvarstående biverkningar (McCann, Illingworth, Wengström, 
Hubbard & Kearney, 2010). Kvinnorna kände även att det fanns uppfattningar utifrån 
på hur de förväntades bete sig på grund av sin sjukdom (Lewis, Willis, Yee & Kilbreath, 
2016; Chen, Parmar & Gartshore, 2014). När kvinnorna avslutat behandlingen 
upplevde dem att allmänheten såg det som att de överlevt och tillfrisknat från 
bröstcancer. Även om så inte var fallet och att erfarenheten av att leva med bröstcancer 
fortfarande påverkade dem (Rosendale & Fu, 2010).  Det fanns även en uppfattning 
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om ett kulturellt tabu om att öppet tala om rädslan att dö och detta skapade ett 
dilemma hos kvinnorna (Vilhauer, 2008).  

1.2 Kvinnor emellan: att ge varandra stöd och skapa en inre krets    
De drabbade kvinnorna påpekade vikten att stödja samt samtala med andra i samma 
situation. Identifikation med andra gav en känsla av samhörighet och gav socialt stöd 
(Rosendale & Fu, 2010). De kvinnor som inte hade någon kontakt med andra som 
genomlevt bröstcancer kände en brist på förståelse i deras omgivning. Interaktion med 
andra gav större respekt och systerskapet ansågs som en form av stöd (Krigel, Myers, 
Befort, Krebill & Klemp, 2014). 
 

Kvinnorna beskrev en inre eller närmsta krets som ett urval i sitt sociala nätverk vilket 
de hämtade stöd från (Lewis, Willis, Yee & Kilbreath, 2016; Krigel et al, 2014; Chen, 
Parmar & Gartshore, 2014; Vilhauer, 2008). Vid avsaknad av inre krets sökte sig 
kvinnorna till sociala nätverk som klarade av att diskutera deras tillstånd (Lewis, 
Willis, Yee & Kilbreath, 2016). Anpassning gällande diskussioner kring sjukdomen 
förekom. Detta för att skydda den inre kretsen från rädsla, stress och sorg (Vilhauer, 
2008). Däremot fanns det även en känsla av ensamhet i sitt kämpande mot sjukdomen, 
då kvinnorna önskade behålla normalitet i rutiner och parallellt behandlas för cancern 
(Coyne & Borbasi, 2009). 

2. Att kroppen förändras 

2.1 Kvarstående symtom och följder av behandling 
Det fysiska utseendet blev ofta påverkat av cancern och detta påverkade kvinnorna. 
Förlust av hår var på grund av synligheten något som var svårt och som påverkade 
negativt (McCann, Illingworth, Wengström, Hubbard & Kearney, 2010; Vilhauer, 
2008).  Även mastektomi samt viktuppgång och nedgång ledde till att kvinnorna kände 
sig vanställda och obekväma (Vilhauer, 2008). Under behandlingen levde kvinnorna 
med en mängd symtom som förblev en del av deras liv, så som energiförlust, 
utmattning och smärta (Rosendale & Fu, 2010; Beatty, Oxlad, Koczwara & Wade, 
2008). 

2.2 En förändrad aktivitetsnivå med begränsningar och utmaningar 
Aktivitetsnivån ändrades för kvinnorna och detta ledde till utmaningar, oro och 
begränsningar. Förändringar i funktion medförde att de inte kunde medverka i 
aktiviteter vilket i sin tur tvingade dem att ge upp roller som de tidigare fyllt (Lewis, 
Willis, Yee & Kilbreath, 2016; Chen, Parmar & Gartshore, 2014; Krigel et al, 2014; 
Vilhauer, 2008). Detta hade en negativ påverkan på kvinnorna. Inverkan som 
sjukdomens symtom gav på den fysiska funktionen påverkade kvinnorna, de kände sig 
olyckliga och frustrerade över begränsningarna (Lewis, Willis, Yee & Kilbreath, 2016; 
Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). Att acceptera hjälp var även en process som 
kvinnorna kämpade med (Coyne & Borbasi, 2009). Insikt och acceptans utvecklades 
allt eftersom kvinnorna lärde sig sina begränsningar (Chen, Parmar & Gartshore, 
2014). 
 

I många fall var oron sammankopplat med något, till exempel smärta. Symtom gjorde 
kvinnorna mindre aktiva eller omvänt att den minskade aktiviteten medförde att 
kvinnorna uppfattade mer smärta och därmed blev mer oroliga över sjukdomen 
(Vilhauer, 2008). Den förändrade energinivån hindrade kvinnorna från att återgå till 
livet innan sin cancerdiagnos (Lewis, Willis, Yee & Kilbreath, 2016). Kvinnorna 
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upplevde sammankopplingar mellan sitt fysiska och emotionella mående (Luoma & 
Hakamies-Blomqvist, 2004). 

2.3 Förändrad intimitet och kärleksrelation 
Kvinnorna beskrev förändringar som påverkade deras sexualitet. Kvinnorna kände sig 
mindre sexuellt attraktiva på grund av förändringar i deras utseende. Samlag var svårt 
på grund av smärta, minskad fysisk rörlighet och vaginal torrhet, även minskad känsla 
på grund av mastektomi och minskad libido påverkade sexualiteten (Vilhauer, 2008). 
Kvinnorna var inte beredda på förändringarna vilket också påverkade deras oförståelse 
gällande uppkomsten av problemen relaterade till intimitet (Rosendale & Fu, 2010). 
Kvinnorna uttryckte oro kring förändringar i fysisk intimitet och samhörighet med sin 
partner (Krigel et al, 2014). 

3. Tankar och känslor kring att leva med bröstcancer 

3.1 Frustration, ovisshet samt rädsla över diagnosen och framtiden 
När kvinnorna tog emot cancerbeskedet beskrev dem detta som en utmaning (Lewis, 
Willis, Yee & Kilbreath, 2016) och att beskedet gav en känsla av chock, rädsla och ilska 
(Beatty, Oxlad, Koczwara & Wade, 2008). Beskedet och chocken som följde gav en 
känsla av ’varför jag?’ och påverkade tankar relaterade till framtiden. Kvinnorna kände 
att de befann sig i en ’emotionell berg-och-dalbana’ vid anpassningen till 
bröstcancerbehandlingen (Coyne & Borbasi, 2009). Enligt de drabbade kvinnorna var 
anpassning till diagnosbesked och behandling en stor svårighet. Att skylla på sig själv 
var vanligt förekommande (Beatty, Oxlad, Koczwara & Wade, 2008). Frustration 
skapades även när kvinnorna hade svårigheter att acceptera sitt öde och ledde till ilska 
samt bitterhet (Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). Oförståelse var även något som 
skapade frustration hos kvinnorna. Oförståelse i form av brist av kunskap kring vården 
som mottogs och bröstcancerns utveckling (Schulman-Green et al., 2011).  
 

Ovissheten var en utmaning för kvinnorna och det yttrade sig på olika sätt i deras liv. 
Ovissheten kring att göra det rätta beslutet angående behandlingsalternativen skapade 
frustration och sårbarhet (Schulman-Green et al., 2011) och beskrevs som 
skrämmande (Coyne & Borbasi, 2009). Att det inte fanns någon förberedelse för de 
utmaningar som följde på grund av sjukdomen påverkade kvinnorna och var även det 
en utmaning (Rosendale & Fu, 2010). Kvinnorna kände även att hantera ovissheten 
var ett av huvudbekymren i deras liv, detta på grund av bristen av information kring 
sjukdomen, behandling och vården (Krigel et al, 2014). Att det inte fanns en klar bild 
över sjukdomens progression och tillvägagångssätt (Krigel et al, 2014; Vilhauer, 2008). 
Sjukdomens risk gällande progression var extra svår för kvinnor utan närstående 
(Vilhauer, 2008). 
Den oklara framtiden skapade en del frågor och behov hos kvinnorna. Det fanns ett 
behov hos dem att förbereda familjen på en framtid utan dem, de tog proaktiva beslut 
för att stödja familjens framtid i förväg (Krigel et al, 2014). Kvinnorna kände att det 
fanns en brist av avslut vid behandlingens slut, att det inte fanns ett slutgiltigt test som 
bekräftade att cancern var borta (Beatty, Oxlad, Koczwara & Wade, 2008). Även 
ovissheten gällande att se framtiden gav kvinnorna bekymmer, att inte kunna vara med 
när ens barn växer upp eller att inte göra framtidsplaner var en förlust (Vilhauer, 2008; 
Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). Om kvinnorna hade barn att uppfostra 
beaktades de i varje steg av processen (Coyne & Borbasi, 2009). Även det konstanta 
påminnandet genom media gällande sjukdomens dödlighet var en stor rädsla 
(Vilhauer, 2008). 
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3.2 Sjukdomens psykiska påverkan; stress och ångest 
Det fanns svårigheter i form av ångest (Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004) och det 
kunde yttra sig vid årsdagen då behandlingen var avslutad (Beatty, Oxlad, Koczwara & 
Wade, 2008). Kvinnorna kände även oro över stressens effekt på sjukdomens 
progression (Vilhauer, 2008) eller orsak till uppkomst och återinsjuknande (Krigel et 
al, 2014). De första stegen efter diagnosen uppfattades som intensiva och snabba på 
grund av flertalet stressorer, därför kände kvinnorna att de var fångade i ett system 
som bestämde villkoren (Coyne & Borbasi, 2009). Kvinnorna stressades även av 
praktiska problem, så som oförmåga att säkerställa trygghet hos anhöriga och 
finansiella bekymmer (Vilhauer, 2008). 

3.3 Identitet och självbild i transition med positiva glimtar 
En förändring hos kvinnorna var uppfattningen kring deras identitet och självbild. 
Förändringar relaterat till sjukdomen kunde vara den kroppsliga bilden av dem själva 
(McCann, Illingworth, Wengström, Hubbard & Kearney, 2010; Rosendale & Fu, 2010). 
Utseendeförändringar kunde hindra dem från att medverka i sociala sammanhang. 
Justeringar till nytt normaltillstånd och uppoffringar var en vanlig upplevelse (Luoma 
& Hakamies-Blomqvist, 2004). Det var även centralt att bli sedd som kvinna och känna 
sig feminin trots förändringarna (Krigel et al 2014). Den fysiska omställningen och 
anpassningen upplevdes som en störning i självuppfattningen hos kvinnorna 
(McCann, Illingworth, Wengström, Hubbard & Kearney, 2010). 
 

Cancerdiagnosen var en börda för kvinnorna men det fanns även en personlig 
utveckling som infann sig på olika sätt (Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). En 
känsla av hopp infann sig hos kvinnorna som påbörjat sin behandling, även om 
behandlingen å andra sidan sågs som en fiende (Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004; 
Coyne & Borbasi, 2009). Genom egenvård i form av engagemang och medverkan 
gällande mål och prioriteringar kunde kvinnorna se positiva delar i sjukdomsförloppet 
(Lewis, Willis, Yee & Kilbreath, 2016; Schulman-Green et al., 2011). Dock fanns det 
även en delad inställning om deltagandet i egenvården, några ville vara aktiva med 
andra ville ha en mer passiv roll (Schulman-Green et al., 2011). 
Transitionen mellan sjukdom och hälsa var en process som förde med sig förändringar. 
Å ena sidan var det en utmaning med svårigheter i förändringar gällande att finna 
normalitet i vardagen (McCann, Illingworth, Wengström, Hubbard & Kearney, 2010). 
Men att ändra strategier efter nya situationer och att ta hand om sig själv och sin kropp 
var något som upplevdes som utvecklande och ett sätt att hantera den nya situationen 
(Lewis, Willis, Yee & Kilbreath, 2016; Schulman-Green et al., 2011). Att återfå en känsla 
av normalitet, att leva så oförändrat som möjligt var av värde för kvinnorna (Lewis, 
Willis, Yee & Kilbreath, 2016). Kvinnornas hantering gällande emotionella funktioner 
fick också en positiv effekt (Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). Utvecklingen av nya 
copingstrategier efter sjukdomsförloppet var också en slags transition (Schulman-
Green et al., 2011). Att uppskatta varje dag var något som uppmärksammades av 
kvinnorna(Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). Även att leva i nuet gav hoppfullhet 
(Lewis, Willis, Yee & Kilbreath, 2016). Kvinnorna påpekade även vikten av att 
uppskatta tid och relationer som en lärdom och medvetenhet för framtiden (Beatty, 
Oxlad, Koczwara & Wade, 2008). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
En litteraturöversikt valdes för att kunna beskriva upplevelser genom en kvalitativ 
design då en kvalitativ design kan användas för att beskriva erfarenheter och 
upplevelser av personer (Forsberg & Wengström, 2013). Syftet med arbetet var att 
beskriva kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer. Då tiden för studien var 
mycket begränsad valdes en litteraturöversikt med brett syfte för att underlätta 
sökandet av artiklar. Genom studiens gång har syftet kommit att ändras på grund av 
begränsat antal relevanta artiklar kring det valda området. 
 

Databaser valdes ut med noga omsorg. Detta för att finna data med fokus inom syftets 
område, omvårdnad. CINAHL och MedLine är båda databaser med inriktning på 
hälso- och vårdvetenskap och ökar genom den informationen sökningens trovärdighet 
(Backman, 2008). Vid användande av ytterligare en databas hade trovärdigheten 
kunnat öka mer (Henricson, 2017). Ett flertal sökord användes i kombination för att få 
fram de utvalda artiklarna. Problem gällande antal artiklar uppkom och 
kompletterande enskilda sökningar med mer specifikt syfte genomfördes. I och med 
detta fanns en risk för ett vinklat resultat, däremot svarade artiklarna specifikt mot 
syftet. 
 

Majoriteten av de använda artiklarna var från 2008 och framåt, vilket medför att 
studiens resultat är relativt aktuellt. Alla artiklar kvalitetsgranskades med hjälp av ett 
protokoll framtaget av Hälsohögskolan i Jönköping (Bilaga 2). Protokollet består av 12 
frågor varav de fyra första frågorna måste godkännas för att arbetet ska kunna vidare 
granskas. Vid granskning som ger över 10 poäng räknas arbetet som av hög kvalitet, 
vilket samtliga artiklar i den här studien uppnådde. Därav får resultatartiklarna som 
användes hög trovärdighet. Enligt Henricson (2017) medför diskussion gällande de 
inkluderade artiklarnas kvalitet att tillförlitlighet kan säkerställas. Däremot hade ingen 
av författarna kvalitetsgranskat artiklar utifrån denna mall förut och därmed kan 
felbedömningar förekomma. 
 

Författarna valde att först genomföra en enskild kvalitetsgranskning för att sedan 
jämföra och sammanställa sina resultat. Enligt Henricson (2017) stärks 
tillförlitligheten vid kvalitetsgranskning som genomförs tillsammans. Då analysen 
först genomfördes enskilt och därefter tillsammans ses detta som en styrka då 
artiklarna granskats och diskuterats flertalet gånger. Dataanlysen gjordes utifrån 
Fribergs (2017) femstegsmodell. Modellen valdes då den är tillförlitlig och vanligt 
förekommande i litteraturöversikter genomförda i Sverige. Samtliga artiklar lästes 
igenom enskild för att sedan tillsammans plocka ut och sammanställa den mest 
framstående informationen. De olika artiklarna genererade färgkodade lappar med 
meningar som sedan bildade subkategorier och därefter kategorier (tabell 1).  
 

Fortlöpande under processen har arbetet granskats under grupphandledning av 
studiekamrater samt utomstående av erfarenhet. Enligt Henricson (2017) stärker detta 
arbetets analys samt trovärdighet. Denna process medför styrka till arbetet då 
utomstående kritiskt granskat texten. Orddatabasen SweMesh användes för att få en 
så korrekt översättning som möjligt från engelska till svenska (Karolinska Institutet 
[KI], 2017) då samtliga artiklar var skrivna på engelska och därmed inte på författarnas 
modersmål. 
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Reflektion över förförståelse var en viktig del i forskningsprocessen. Förförståelse är 
den kunskap vi kan och vet sedan innan. Även värderingar och erfarenheter kan ha 
påverkat arbetet (Priebe & Landström, 2012). Å andra sidan är detta något författarna 
varit medvetna om genom hela processen och därmed tagit i beaktande. Det går dock 
inte att utesluta förförståelsens påverkan på arbetet. 
 

Ett mål vid forskning är att kunna applicera den framtagna kunskapen utanför urvalets 
begränsningar. Detta kallas överförbarhet eller generaliserbarhet (Priebe & 
Landström, 2012). Urvalet bestod av endast tio artiklar vilket kan begränsa studiens 
överförbarhet. Artiklarna som inkluderades i studien var från USA, Australien, 
Kanada, Storbritannien samt Finland. I och med att studien använde artiklar från olika 
länder kan detta ha haft en påverkan på överförbarheten då länderna använde sig av 
olika sjukvårdssystem. Däremot fick studien ett mångkulturellt perspektiv i och med 
den globala spridningen.  
 

Vid en tillbakablick på processen finns det en rad förbättringsmöjligheter. Att ändra 
syftet till att bli ännu mer öppet hade varit ett alternativ till att öka antalet 
medverkande artiklar. I och med fler medverkande artiklar hade även resultatet 
kunnat få en större slagkraft. Eftersom denna litteraturöversikt genomförts i Sverige 
hade det varit intressant att studera artiklar endast härifrån, men på grund av få 
publicerade artiklar var detta ej genomförbart. Däremot är författarna nöjda med 
resultatet utefter sin förmåga och erfarenhet. 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med 
bröstcancer. Tre kategorier framkom ur bearbetningen av artiklarnas resultat; 
Påverkan utifrån, att kroppen förändras samt tankar och känslor kring att leva med 
bröstcancer. 
 

Kvinnorna brottades med utmaningar som oförståelse, normer och förväntningar från 
samhället. I situationer då kvinnorna kände sig utmanade av samhället och hade 
svårigheter att passa in på grund av sin sjukdom, kan sjuksköterskan komma in som 
en vägledare för humanistisk människosyn. Genom att belysa vikten av att bli sedd som 
en helhet oavsett hälsotillstånd och inte som en diagnos, borde detta påverka 
oförståelsen från samhället samt de förväntningarna som kvinnorna drabbas av. 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) beskriver bland annat att utgå från en 
humanistisk människosyn. Resultaten är hämtade från artiklar som har samlat in sin 
data från andra länder än Sverige, detta gör lagar och stadgar olika beroende på 
nationalitet. Däremot är en humanistisk människosyn inte bara något som beror på 
lagar utan ett val av synsätt på människan. Det holistiska perspektivet som ingår i den 
humanistiska inriktningen menar att helheten är mer än summan av dess delar och 
fokus läggs på människan som en helhet i interaktion med omvärlden (Nordenfeldt, 
1991). Stahlke, Rawson och Pituskins (2017) studie från Kanada beskriver 
bröstcancerpatienters tillfredsställelse av vården från specialistsjuksköterskor. Där går 
det att utläsa att patienterna bland annat uppskattade den holistiska inställningen till 
vården från sjuksköterskan. 
 
Stöd fanns ur samhörighet som uppstod mellan personer i samma situation och 
interaktioner som skapade systerskap. Resultatet påvisade även att stöd upplevdes i 
form av en inre krets som skapades ur kvinnornas sociala nätverk. Det fanns även en 
känsla av ensamhet i kämpandet mot sjukdomen, där kvinnorna önskade att behålla 
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normalitet i rutiner och parallellt behandlas för cancern. Eftersom internet är något 
som ofta används för att söka information kring hälsa och vård (McMullen, 2006), kan 
en diskussion kring värdet av stödet från gemenskapen online för individer som 
drabbats av bröstcancer blir intressant. Det har visats att det finns webbsidor med 
forum för de som överlevt bröstcancer, men fortsatt forskning behövs för att identifiera 
dess framgång och effekt (Bender, Jimenez-Marroquin, Ferris & Jadad, 2013). 
Rubenstein (2015) menar i sin studie att socialt stöd och informationsutbytet i 
gemenskapen online är så sammanflätade att det är svårt att identifiera dess 
inflytande. Dock har forskningen visat att socialt stöd i sig bidrog till att deltagarna 
kunde förstå sina situationer och gå vidare fysiskt och emotionellt (Rubenstein, 2015). 
 
Resultatet visar att det fysiska utseendet ofta blev påverkat av cancern och som följd 
påverkade detta kvinnorna negativt. Förlust av hår, mastektomi samt vikt ned- och 
uppgång framkallade svårigheter. Kvinnorna kämpande även med att acceptera hjälp 
men insikt och acceptans var något som utvecklades när de började förstå 
begränsningar. Kvinnorna kände även att det fanns sammankopplingar mellan det 
fysiska och emotionella måendet. Exempelvis kunde symtom göra kvinnorna mindre 
aktiva och den minskade aktiviteten medförde mer smärta vilket i sin tur ökade oron 
över sjukdomen. Upplevelsen av att symtom påverkar varandra och är 
sammankopplade kan skapa svårigheter för sjuksköterskan. Att försöka se en helhet 
hos patienten för att förstå och bedöma hennes behov, resurser och problem är en 
uppgift och utmaning för sjuksköterskan. Trusson och Pilnick (2017) har dragit 
slutsatsen att hår är viktigt för identiteten hos kvinnor med bröstcancer och att detta 
medför konsekvenser kring sociala interaktioner. Det gav även konsekvenser för de 
som inte förlorade sitt hår, eftersom de misslyckades med att överensstämma med det 
stereotypa utseendet hos cancerpatienten (Trusson & Pilnick, 2017). Forskning kring 
förväntningarna av bröstrekonstruktion efter mastektomi för bröstcancerpatienter 
visar på svårigheter. En hög andel av urvalet från studien av Steffen, Johnson, Levine, 
Mayer och Avis (2017) rapporterade att resultaten av bröstrekonstruktionen var sämre 
än förväntat, relaterat till missnöje med känslan och utseendet hos bröstet. I en 
undersökning kring strävan av normalitet hos patienter som hade genomgått eller 
skulle kunna genomgå mastektomi och rekonstruktiv kirurgi, där visar resultatet att 
det är viktigt för vårdpersonal att erkänna potentiella individuella skillnader. Detta kan 
hjälpa kommunikationen och att hantera förväntningar bland patienter som överväger 
kirurgiska alternativ (Denford, Harcourt, Rubin & Pusic, 2011). 
 

Förändringar som påverkade kvinnornas sexualitet fanns även i resultatet. På grund 
av olika faktorer som exempelvis fysiska och snabba förändringar, upplevde kvinnorna 
oro kring fysisk intimitet och samhörighet. Sexuella problem är ett vanligt och oroande 
resultat av bröstcancer och dess behandling för både patienter och deras partners 
(Dizon, 2009; Hordern, 2000). Shaw, Sherman, Fitness och Elders (2018) studie med 
syfte att undersöka förhållandet mellan dålig kroppsbild och kvinnors förmåga att 
bilda romantiska relationer efter bröstcancer visar på en intressant slutsats. Kvinnor 
utan partner som lägger stor vikt vid utseende för sitt egna värde och som kände dålig 
kroppsbild riskerade att uppleva svårigheter att bilda nya romantiska relationer efter 
bröstcancer (Shaw, Sherman, Fitness & Elder, 2018). Livskvaliteten var lik mellan 
heterosexuella och lesbiska kvinnor med bröstcancer, vid undersökning av relation 
mellan sexuell läggning och livskvalitet hos kvinnor med bröstcancer (Jabson, 
Donatelle & Bowen, 2011). Paul, Pitagora, Brown, Tworecke och Rubins (2013) studie 
visar på aspekter kring behov av stöd hos kvinnor från sexuella minoriteter. Slutsatsen 
visar bland annat på att stödbehov och resurser förstås bäst genom ett intersektionellt 
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tillvägagångssätt som beaktar sexuell läggning, relationsstatus, cancerstadie, ålder, 
tillgång till hälsa och andra erfarenheter (Paul, Pitagora, Brown, Tworecke & Rubins, 
2013). Eriksson (2015) talar om tre olika former av lidande i vården. Den första 
formen, sjukdomslidande, är upplevt lidande i relation till sjukdom och behandling. 
Den andra formen är vårdlidande, upplevt lidande i relation till vårdsituationen och 
slutligen livslidande som är upplevd lidande i relation till det egna unika livet 
(Eriksson, 2015). Kopplat till resultatet kan dessa tre former av lidande relateras och 
beskriva en del av hur kvinnor upplever livet med bröstcancer. Ett exempel på 
sjukdomslidande är kvinnornas symtom som de upplevde på grund av sjukdomen och 
behandlingen, exempelvis smärta. Livslidandet går att koppla till kvinnornas 
upplevelse av oro kring fysisk intimitet och samhörighet, då detta är något som kan 
tyckas vara självklart men som påverkas och rubbas. Från föregående stycke där yttre 
påverkan diskuteras kan exemplet då kvinnorna upplever utmaningar från samhället 
kopplas till vårdlidandet. Detta då deras värdighet på ett vis kränks på grund av att de 
fråntas möjligheten att fullt vara människa. Ovissheten var ett huvudbekymmer i 
kvinnornas liv. Detta grundades i bristen på information kring sjukdomen, 
behandlingen samt vården. Mottagandet av diagnosen medförde känslor av chock, 
rädsla och ilska. Kvinnorna beskrev att de befann sig i en ’emotionell berg-och-
dalbana’. Frågeställningar gällande framtiden skapade ett behov av att förbereda familj 
och närstående på en framtid utan dem. 
 

I en studie av Kavaradim, Özer och Bozcuk (2013) påpekades vikten av fysisk, finansiell 
och psykisk påverkan på välmåendet. Information och stöd för de drabbade relateras 
till känsla av hopp. Dessa fynd innebar att fortsatt utövande av faktorer som bidrog till 
hopp var avgörande för den drabbade och deras välmående (Kavaradim, Özer & 
Bozcuk, 2013). Vårdpersonal kan i och med detta påverka den drabbades upplevelse 
till det bättre med hjälp av symtomlindring genom omvårdnadsåtgärder, information 
och god samtalsmiljö samt utbildning till den drabbade och dennes anhöriga. 
 

Enligt Keim-Malpass och Steeves (2012) medför cancerbesked vanligen mycket 
känslor och beskrivs av de drabbade som värsta tiden i deras liv. En del kvinnor beskrev 
hur dem utåt sätt kämpade för att verka accepterande mot sin diagnos för att inte 
påverka sina familjer negativt (Keim-Malpass & Steeves, 2012). Vårt resultat visar att 
hälsan var något av det viktigaste i livet och en framstående faktor för vardaglig 
funktion vilket medförde att det inte var konstigt att rädsla, ilska och chock 
framkallades. En emotionell berg och dalbana är en bra beskrivning gällande att ena 
stunden vilja leva i nuet och ta vara på tiden å andra stunden uppleva hopplöshet. 
Lidandet i sjukdomens process är något som är framstående i den drabbades 
sjukdomsbild, men har lika stort inflytande på familj och närstående. Som tidigare 
beskrivet i bakgrunden är livskvalitet en del av hälsa och omfattar perspektiv där både 
familj, vardag samt fysiska, psykiska och mentala faktorer är inräknade. Sammanfattat 
medför ett cancerbesked stora förändringar som innebär såväl praktiska, fysiska, 
psykiska och mentala påfrestningar och förändringar. 
 

Transitionen mellan sjukdom och hälsa var en process som förde med sig förändringar. 
Det var en utmaning med svårigheter i förändringar gällande att finna normalitet i 
vardagen. Det var även en process att resa sig och återgå till livet kvinnorna hade innan 
cancern. Kvinnorna påpekar vikten av att uppskatta tid och relationer som en lärdom 
och medvetenhet för framtiden. Positiva följder av livsförändrande sjukdomar har 
påträffats under senare forskning. Förbättrad livskvalitet och sociala relationer samt 
fördjupad självkänsla är några faktorer som uppmärksammats. Keim-Malpass och 
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Steeves (2012) beskrev känslan av att befinna sig i en period utan tecken på sjukdom 
och sedan försöka att påbörja ett långsiktigt liv också medförde en rädsla av 
sjukdomens återkomst. Fysiskt sett var kroppen redo men biverkningar av behandling 
kunde vara ihållande och påverka processen. Ur ett emotionellt perspektiv ansåg sig 
kvinnorna tvungna att återgå till sina tidigare livsroller vilka i vissa fall kunde påverkas 
av sjukdomens biverkningar. Den mentala processen av att vara stark för sig själv 
sköljdes stundvis över av ångest gällande återfall av sjukdomen (Keim-Malpass & 
Steeves, 2012). Däremot var personlig utveckling ett vanligt förekommande resultat 
kopplat till upplevelsen från personer som drabbats av cancer (Moreno & Stanton, 
2013).  
 
Denna studies resultat kunde kopplas till ovanstående artiklar genom dess sätt att se 
transitionen som en process. Förändringar kräver tid och engagemang vilket i vissa fall 
kan vara svårt på grund av förutsättningar och sammanhang. Att upptäcka värdefulla 
faktorer såsom att finna normalitet kan framkalla energi samtidigt som det ur ett 
negativt perspektiv kan ge ångest och stress på grund av rädsla för framtiden. Trots att 
sjukdomen medförde flera negativa följder fanns det positiva glimtar. Vid jämförelse 
framkom det att familj och nära relationer är framstående när det kommer till stöd i 
svåra livssituationer. Att lyckas se positiva effekter efter cancer är överraskande 
samtidigt som det skapar en gnista av hopp. Uppskattning av vardagen, förbättrade 
relationer samt förbättrad livskvalitet är starka komponenter i vardagen. 
Forskningsresultat gällande hopp och stöd från anhöriga borde utnyttjas mer inom 
sjukvården eftersom det så tydligt gav positiva effekter för den drabbade. 

Kliniska implikationer 

Litteraturöversikten kan användas för de som söker kunskap inom ämnet bröstcancer 
och kvinnors upplevelser av sjukdomen. Kunskap om bröstcancer samt kring 
upplevelsen att leva med bröstcancer är viktigt, detta på grund av att det påverkar 
många kvinnor i världen. Resultatet i denna studie kan förhoppningsvis främja 
vårdpersonalens förståelse i mötet med kvinnor som drabbats av bröstcancer. Genom 
att kvinnorna beskriver sin upplevelse av att leva med sjukdomen borde detta ge en 
ökad förståelse för deras situation. För att ge en personcentrerad vård krävs kunskap 
kring individens sammanhang och situation, vilket resultatet i denna studie kan bidra 
med. Att ta i beaktande är varje individs unika situation för att det inte skall skapas en 
generalisering som kan vara inkorrekt. 
 

Nya forskningsstudier i detta ämne hade kunnat genomföras med en annan design, till 
exempel en kvalitativ intervjustudie, för att svara på syftet. Detta för att vidare 
undersöka kvinnors upplevelse av bröstcancer och belysa området vidare i nutid. 
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Slutsatser 

Information, stöd och hopp anses som tre framstående faktorer vid insjuknande av 
bröstcancer. Det går inte att på något sätt förbereda sig på ett besked som cancer vilket 
medför rädsla, ovisshet och oförståelse. På grund av samhällets inverkan på kvinnorna 
blir deras psykiska och fysiska mående påverkat. Då resultatet i denna studie har ett 
framträdande fokus på stöd är detta något som borde uppmärksammas inom 
sjukvården. 
 

Resultatet påvisar sjukvårdens viktiga roll av information och stöd. Att inkludera den 
drabbades anhöriga skapar en bättre samtalsmiljö med acceptans för frågor. Det är 
viktigt att sjukvårdspersonal ska kunna leverera information om sjukdomen, 
förväntningar, framtid och behandling på ett ärligt och respektfullt sätt. Detta då 
ovisshet och stress är vanligt förekommande faktorer hos de drabbade vilket 
sjukvårdspersonal kan underlätta. 
 
Ökat engagemang och delaktighet skapar en känsla av kontroll vilket får positiva 
effekter vid bröstcancer. Eftersom sjukdomen är oviss försöker kvinnorna kontrollera 
de faktorer de kan, vilket bland annat inkluderar förberedelser på en framtid utan dem. 
Transition mellan hälsa och sjukdom eller sjukdom och hälsa är komplex och bör 
därför personcentreras. Identitet och självbild är under rekonstruktion och kräver 
därmed stöd. Då hälsa, lidande och livskvalitet är tre framstående faktorer i 
sjukdomsbilden är dem något som bör lyftas samt diskuteras. 



17 
 

Referenser 

Andrykowski M.A., Cordova M.J., Studts J.L. & Miller T.W. (1998) Post-traumatic 
stress disorder after treatment for breast cancer: prevalence of diagnosis and use of 
the PTSD Checklist-Civilian Version (PCL–C) as a screening instrument. Journal of 
Consultant Clinical Psychology 66, 586–590. doi.org/10.1037/0022-006X.66.3.586 

 
Backman, J. (Red.). (2008). Elektroniska referensdatabaser och deras olika 
funktioner. Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.   
 
Barrou, J., Bannier, M., Cohen, M., Lambaudie, E., Conqalves, A., Bertrand, P., 
Buttarelli,    M., Houvenaeghel, G. (2017). Pathological complete response in invasive 
breast cancer treated by skin sparing mastectomy and immediate reconstruction 
following neoadjuvant chemotherapy and radiation therapy: Comparison between 
immunohistochemical subtypes. The Breast, 32, 37-43. 
doi.org/10.1016/j.breast.2016.12.014 

 

Beatty, L., Oxlad, M., Koczwara, B., & Wade, T. (2008). The psychosocial concerns 
and needs of women recently diagnosed with breast cancer: A qualitative study of 
patient, nurse and volunteer perspectives. Health Expectations, 11(4), 331-342. Doi: 
10.1111/j.1369-7625.2008.00512.x 

 
Bender, J., Jimenez-Marroquin, L., Ferris, M., Katz, C., & Jadad, L. (2013). Online 
communities for breast cancer survivors: A review and analysis of their 
characteristics and levels of use. Supportive Care in Cancer, 21(5), 1253-1263. DOI: 
10.1007/s00520-012-1655-9 

 
Bergh, J., & Emdin, S. (2008). Bröstcancer. I U. Ringborg, T. Dalianis, & R. 
Henriksson (Red.), Onkologi (2.uppl., s. 272-273). Stockholm: Liber 

 
Billhult, A., & Gunnarsson, R. (2012). Kvantitativ studiedesign och stickprov. I M 
Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod (s. 115-126). Lund: Studentlitteratur.  
 
Carelle, N., Piotto, E., Bellanger, A., Germanaud, J., Thuillier, A., Khayat, D. (2002). 
Changing Patient Perceptions of the Side Effects of Cancer Chemotherapy. Cancer, 
95(1), 155-163. doi:10.1002/cncr.10630 

 
Chen, B., Parmar, M., & Gartshore, K. (2014). Supporting women with advanced 
breast cancer: The impact of altered functional status on their social roles. Canadian 
Oncology Nursing Journal = Revue Canadienne De Nursing Oncologique, 24(3), 
194-203. Doi: 10.5737/1181912x243194198 

 

Coyne, E., & Borbasi, S. (2009). Living the Experience of Breast Cancer Treatment: 
The Younger Women's Perspective. Australian Journal of Advanced Nursing, The, 
26(4), 6-13. 
 
Dahlberg, K., & Segesten, K. (2010). Hälsa. I K. Dahlberg, Hälsa och vårdande: I 
teori och praxis (s. 47-49). Stockholm: Natur & Kultur. 
 

Degerfält, J., Moegelin, I-M., & Sharp, L. (2009) Strålbehandling (2. uppl.). Lund: 
Studentlitteratur  



18 
 

 

Denford, S., Harcourt, D., Rubin, L., & Pusic, A. (2011). Understanding normality: A 
qualitative analysis of breast cancer patients concepts of normality after mastectomy 
and reconstructive surgery. Psycho-Oncology,20(5), 553-558. 
http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1002/pon.1762  
 

Dickerson, S., Alqaissi, N., Underhill, M., & Lally, R. (2011). Surviving the wait: 
Defining support while awaiting breast cancer surgery. Journal of Advanced 
Nursing, 67(7), 1468-79. 
doi.org/10.1111/j.1365-2648.2011.05612.x 

 

Dizon, D. (2009). Quality of life after breast cancer: survivorship and sexuality. 
Breast Journal 15(5), 500–504. doi: 10.1111/j.1524-4741.2009. 00766.x 2. 
Eriksson, K. (2014). Vårdprocessen (5. uppl. s. 41-54, Vårdserie). Stockholm: 
Norstedt. 
 
Eriksson, K. (2015). Den lidande människan (2. uppl.. ed., Vårdvetenskapligt 
bibliotek). Stockholm: Liber. 
 

Ewertz, M., & Jensen, A. (2011). Late effects of breast cancer treatment and potentials 
for rehabilitation. Acta Oncologica, 50(2), 187-193. 
doi.org/10.3109/0284186X.2010.533190 
 

Friberg, F. (2017a). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för 
uppsats (s. 141-152). Lund: Studentlitteratur.  
 

Friberg, F. (2017b). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 
kvalitativ forskning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats – vägledning för 
litteraturbaserade examensarbeten. (s. 129-140). Lund: Studentlitteratur. 
 
Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier. 
Stockholm: Natur & Kultur 
 
Foy, S., & Blowers, E. (2009). Breast cancer overview: Diagnosis and staging. 
Practice     Nursing, 20(6), 276–281. doi:10.2968/pnur.2009.20.6.42552 

 
Gu, X., Jia, S., Wei, W., & Zhang, W-H. (2015). Neoadjuvant chemotherapy of breast 
cancer with pirarubicin versus epirubicin in combination with cyclophosphamide and 
docetaxel. Tumor Biology, 36(7), 5529-5535. doi:10.1007/s13277-015-3221-9 

 
Hanahan, D., & Weinberg, R. (2011). Hallmarks of Cancer: The Next Generation. Cell, 
144(5), 646-674. doi:10.1016/j.cell.2011.02.013  
 
Hays, R.D., & Morales, L.S. (2001). The RAND-36 measure of health-related quality 
of life. Annals of Medicine, 33(5), 350-357. doi: 10.3109/07853890109002089 

 

Henricson, M. (2017). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 
metod – från idé till examination inom omvårdnad (s.411-420). Lund: 
Studentlitteratur. 

 



19 
 

Hordern, A. (2000). Intimacy and sexuality for the woman with breast cancer. 
Cancer Nursing 23(3), 230–236 

 
International Council of Nurses [ICN]. (2014). ICN:s ETISKA KOD FÖR 
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