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Sammanfattning 
 

Syfte: Syftet var att beskriva bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelser av livet efter 
genomgången bröstcancerbehandling.  
Metod: Litteraturöversikt av tio kvalitativa artiklar. En induktiv ansats användes och 
data analyserades enligt Fribergs femstegsmodell.  Artiklar söktes i databaserna 
CINAHL och MEDLINE.  
Resultat: Tre huvudkategorier och åtta underkategorier. Den första huvudkategorin 
var att förändras med underkategorierna kvarvarande biverkningar, förändrad 
självuppfattning och ilska, frustration och oro. Den andra huvudkategorin var att 
vistas i det sociala rummet med underkategorierna familjerelationer, intimitet och 
arbetssituationer. Den tredje huvudkategorin var livets fortsättning med 
underkategorierna oro för framtiden och ny riktning i livet.  
Slutsatser: Kvinnor upplevde förändringar i livet efter genomgången 
bröstcancerbehandling. Utmärkande förändringar var kvarvarande biverkningar, 
förändrad syn på själv och utpräglad rädsla för recidiv av bröstcancer. Efter 
bröstcancerbehandling upplevde kvinnor minskat stöd från omgivningen och hälso- 
och sjukvården. Vidare forskning kring stöd och information efter genomgången 
bröstcancerbehandling krävs för att förbättra möjligheten till bättre stöd för kvinnor.  
 
Nyckelord: bröstcancer, kvalitativ litteraturöversikt, kvinnor, upplevelse 



 

Summary 
 
Title: Life after breast cancer treatment – a literature review 
Aim: The aim was to describe breast cancer-affected women's experiences of life after 
breast cancer treatment. 
Methods: Literature review of ten qualitative articles. An inductive approach was 
used, and data was analyzed according to Friberg's five-step model. Articles were 
searched in the databases CINAHL and MEDLINE. 
Results: Three main categories and eight subcategories. The first main category was 
to change with the subcategories remaining side effects, changed views of self, and 
anger, frustration and worries. The other main category was living in the social space 
with the subcategories family relationships, intimacy and work situation. The third 
main category was the continuation of life with the subcategories concern for the 
future and the new way of life. 
Conclusions: Women experienced changes in life after the review of breast cancer 
treatment. Significant changes were remaining side effects, altered vision of self and 
pronounced fear of recurrence of breast cancer. After breast cancer treatment, women 
experience reduced support from family and health care. Further research on support 
and information for women after breast cancer treatment is required to improve the 
possibility of better support for women. 
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Inledning 

Varje år insjuknar cirka 1,7 miljoner män och kvinnor i bröstcancer världen över 
(World Health Organization, 2014). För kvinnor är bröstcancer den vanligaste formen 
av cancer i världen (Geetha, Menaka & Padmavathi, 2017; World Health Organization, 
2014). I Sverige ställs 9400 bröstcancerdiagnoser varje år (Geetha et al., 2017) och det 
insjuknar cirka 20 personer varje dag i bröstcancer (Nystrand, 2016). År 1997 
registrerades i Sverige 1494 kvinnor som avlidit till följd av bröstcancer. År 2016 
registrerades 1391 avlidna kvinnor till följd av bröstcancer, vilket visade att en ökning 
i överlevnad har skett (Socialstyrelsen, u.å). Om bröstcancern upptäckts i ett tidigt 
skede finns det möjlighet att tidigt kunna ge behandling, detta ger en ökad chans för 
överlevnad (World Health Organisation, 2014). Trots ökad överlevnad upplever 
kvinnor kvarvarande biverkningar av genomgången bröstcancerbehandling 
(Tureson, Pilnick & Roy, 2016). Bröstcancerdrabbade kvinnor har behov av 
information och stöd i sin hantering av de eventuella biverkningar som uppstår i 
samband med behandling (Boehmke & Dickerson, 2006; Fenlon et al., 2015). Genom 
att informera och förmedla kunskap har sjuksköterskan en betydande roll i eftervården 
(Fang & Lee, 2016; Remmers, Holtgräwe & Pinkert, 2010).  
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Bakgrund 

Bröstcancer 

Bröstcancer ökar över hela världen och bröstcancer är den 
mest förekommande cancerformen hos kvinnor (Forouzanfar et al., 2011; 
Socialstyrelsen, 2017). Cancer är en okontrollerad tillväxt av celler med tendens att 
spridas som metastaser i kroppen (Parsa et al., 2016). Riskfaktorer för att utveckla 
bröstcancer är fysisk inaktivitet, övervikt, användning av p-piller, hög 
alkoholkonsumtion och ärftlighet. För att minska risken för ett insjuknande i 
bröstcancer kan det hjälpa att förebygga genom en hälsosam livsstil samt förmågan att 
bedöma sina egna, personliga riskfaktorer för bröstcancer (Fisher, Wilkinson & 
Valencia, 2016; Torre, Siegel, Ward & Jemal, 2016). Tidig upptäckt av bröstcancer är 
viktigt för att förbättra kvinnans prognos och minska dödligheten (Geetha et al., 2017; 
Singh, Saunders, Wylie & Bourke, 2008). Lim, Gonzalez, Wang-
Letzkus, Baik och Ashing-Giwa (2013) beskriver att 90% av de kvinnor som 
diagnostiseras med bröstcancer överlever minst fem år. För att diagnostisera 
bröstcancer används röntgenmetoden mammografi (Singh et al., 2008). Mammografi 
är ett effektivt och verksamt sätt att upptäcka bröstcancer och bidrar till minskad 
dödlighet bland bröstcancerdrabbade kvinnor (Broeders et al., 2012). Trots att 
dödligheten för bröstcancer minskar så ökar upptäckten av bröstcancer tack vare den 
rutinmässiga mammografin (Fisher et al., 2016). Även om mammografi var ett 
effektivt och verksamt sätt för att upptäcka bröstcancer, så upptäckts det till största del 
genom självundersökning av brösten (Roth et al., 2011).  

Behandling och biverkningar 

För att behandla bröstcancer används en kombination av kirurgi, strålbehandling, 
cytostatikabehandling och hormonell behandling (Shimizu, 
Ando, Kouno, Katsumata & Fujiwara, 2007). Kirurgi i kombination med 
strålbehandling minskar risken för att få lokalt återkommande tumörer och ger en 
ökad chans till överlevnad. Detta leder i sin tur till färre biverkningar, en bättre 
tumörkontroll samt en förbättrad överlevnad (Tailby & Boyages, 2017). Wengström, 
Häggmark & Forsberg (2001) beskriver trötthet som en vanlig biverkan som kan 
kvarstå efter strålbehandling. Efter kirurgi kan adjuvant cytostatikabehandling ges 
som ett komplement för att minska risken för eventuell spridning, återfall samt för att 
bidra till överlevnad på lång sikt (Helms, O’hea & Corso, 2008). Vanliga biverkningar 
i samband med adjuvant cytostatikabehandling är trötthet, illamående och minskad 
livskvalitet (Wood, Shapiro & Recht, 2001). Hormonbehandling med hormonerna 
östrogen och progesteron syftar till att förhindra återfall samt att bromsa tumörens 
tillväxt (Helms et al., 2008; Masoud & Pages, 2017). Det finns chans att bröstcancer 
kan botas om diagnosen upptäckts tidigt och om tillräcklig behandling finns tillgänglig. 
Upptäcks cancern sent, är inte kurativ behandling längre något alternativ, då handlar 
det om att förbättra livskvalitén och att lindra lidande (World Health Organization, 
2014).   

Upplevelser under behandling 

Bröstcancer och den behandling kvinnan genomgår kan upplevas som ett hot mot 
kvinnligheten och är en utmaning för den kroppsliga integriteten (Piot-
Ziegler, Sassi, Raffoul & Delaloye, 2010). Brösten för kvinnor associeras med 
moderskap, sexualitet och kvinnlighet. En förändring i bröstet påverkar kvinnans 
emotionella tillstånd och sexualitet anses vara en viktig aspekt för kvinnans livskvalitet 
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(Freire et al., 2017). Kvinnor som drabbas av bröstcancer kan förändras i sina sociala 
roller samt kan förändra sina uppfattningar och perspektiv på livet (Chen, Parmar 
& Gartshore, 2014). En bröstcancerdiagnos kan sätta kvinnor i en situation där de 
tvingas till medvetenhet över sin kropp. De kvinnor som innan bröstcancerdiagnosen 
tog väl hand om sina kroppar upplever att kroppen sviker dem. De kvinnor som 
tidigare inte tog hand om sina kroppar kan istället drabbas av skuldkänslor (Piot-
Ziegler et al., 2010). Kvinnor med bröstcancer upplever en emotionell stress, ångest 
och depression under sin behandling. Risken för att drabbas av depressiva symtom är 
förhöjd (Boehmke & Dickerson, 2006; Jones et al., 2015). Det beskrivs att kvinnor 
upplever att de alltid kommer känna sig annorlunda och inte kommer bli densamma 
som tidigare. Kvinnor med bröstcancer upplever stämningsstörningar och minskad 
känsla av välbefinnande (Boehmke & Dickerson, 2006). När en människa utsätts för 
svåra påfrestningar som medför stora förändringar, ökar risken för att vardagen 
påverkas (Wiklund Gustin & Lidwall, 2012).  

Omvårdnad 

Efter genomgången bröstcancerbehandling börjar rehabiliteringsfasen, en ny del av 
kvinnans liv. Hanteringen kan vara olika, känslor av glädje och hopp till känsla av oro 
för eventuella recidiv av bröstcancern (Socialstyrelsen, 2007). Det är betydande att 
sjuksköterskan kan möta dessa känslor och biverkningar av bröstcancer, för det är 
starkt kopplat till kvinnans livskvalitet (Cope, 2013). Den fysiska och psykiska 
livskvalitén kan behöva stärkas för att öka möjligheten till god rehabilitering 
(Socialstyrelsen, 2007).  Fenlon et al. (2015) beskriver att kvinnor har behov av stöd 
och information under sin bröstcancerbehandling men också att behovet kvarstår även 
efter genomgången behandling. Stödet kan innefatta hantering av biverkningar som 
kan uppstå efter behandling eller återgång till arbetet (Fang & Lee, 
2016).  Sjuksköterskan har en ledande roll i eftervården. Genom att förmedla kunskap 
och information samt vara insatt i kvinnans sjukdomstillstånd kan sjuksköterskan 
främja kvinnans hälsa (Fang & Lee 2016; Socialstyrelsen, 2015). Efter genomgången 
bröstcancerbehandling upplever kvinnor en förändrad självbild. Det medför behov av 
tillgång till resurser och anpassad information (Cope, 2013). Sjuksköterskan behöver 
ha kunskap, självförtroende och ett holistiskt perspektiv för att effektivt förmedla 
information och kommunicera samt identifiera problem 
(Zamanzadeh, Rassouli, Abbaszadeh, Nikanfar, Alavi- Majd & Ghahramanian, 2014). 
Enligt de bröstcancerdrabbade kvinnorna bygger relationen till sjuksköterskan på 
trovärdighet, tillgänglighet och förtroende. Tryggheten kan öka genom att kvinnorna 
har en sjuksköterska med hög kompetens vid sin sida (Beaver, Williamson & Chalmers, 
2010).  Omvårdnaden bör ges med skicklighet som kan medföra en tillitsfull relation 
till den drabbade kvinnan och hennes närstående (Svensk Sjuksköterskeförening, 
2017).  Power och Hegarty (2010) beskriver att omgivningens stöd kan minska efter 
den avslutade behandlingen och det kan leda till att kvinnorna upplever isolering och 
ensamhet (Power & Hegarty, 2010). Forskning kring bröstcancerbehandling har 
främjat ett bättre resultat för överlevnadsnivåer och resultatet av behandlingsmetoder. 
För att få optimala hälsoeffekter behöver sjuksköterskor och omvårdnadspersonal 
förstå innebörden av att överleva bröstcancer, förstå djupet och den känslomässiga 
inverkan som de bröstcancerdrabbade personer genomgår efter överlevnad 
(Klimek Yingling, 2013).  
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Roys adaptionsmodell 

Roys adaptionsmodell beskriver människans möjlighet och kapacitet att anpassa sig 
till en förändring. Adaption handlar om människans förmåga att själv kunna påverka 
miljön på ett användbart sätt med hjälp av copingprocesser. Copingprocesser kan 
hjälpa till att skapa en yttre och inre balans i livet (Roy, 2009). För att utvecklas och 
värna om sin integritet är det viktigt för människan att adaptera sig till sina 
livsomständigheter. Anpassningen innebär att hitta balans i sin tillvaro, bemästra sin 
situation och aktivt förlika sig med omständigheterna. Anpassningen till den 
förändrade tillvaron kan misslyckas och påverka individens hälsa negativt. 
Sjuksköterskan kan då vara viktig för att individen ska kunna återgå till balans i livet 
igen (Roy, 2009). Roys adaptionsmodell beskriver att en individ består av mindre 
system som utgör en helhet. När sjuksköterskan möter denna helhet, bör fokus ligga 
på individen men sjuksköterskan bör även se samspelet med både familj och samhälle 
som en helhet (Roy, 2009). I vald teori är miljön framträdande. I miljön ingår allt som 
kan påverka hur en individ beter sig, från cellnivå till hela mänskligheten. Adaptionen 
sker i förhållande till miljön och till de stimuli som miljön framkallar. Stimuli kan 
komma både utifrån och inifrån (Roy, 2009). En individs hälsa är beroende av att 
kunna hantera och anpassa sig till en förändrad miljö i samklang med sin personliga 
utveckling (Roy, 2011). För upplevd hälsa när livet förändras behöver individen 
utvecklas i samma takt. Adaptionsprocessen kan upplevas som en svårighet och kan 
därmed hota en individs hälsa, därmed kan sjuksköterskan behövas som stöd. En 
människa som adapterat har återigen funnit balans i sin tillvaro efter att den har 
ändrats (Roy, 2009).  

Problemformulering 

Efter genomgången bröstcancerbehandling upplever kvinnor försämrat fysiskt och 
psykiskt mående. Det kan i sin tur leda till negativ påverkan på vardagen och 
rehabiliteringen (Arantzamendi & Kearney, 2004; Bayram, Durna & Akin, 
2014; Fang & Lee, 2016). De psykologiska biverkningarna av bröstcancer är livslånga 
och kvinnor är i behov av stöd och hjälp efter genomgången bröstcancerbehandling 
(Boehmke & Dickerson, 2006). Det är betydande att sjuksköterskan har god kunskap 
kring bröstcancer och ger emotionellt stöd vid omvårdnaden (Remmers et al., 2010). 
En av sjuksköterskans uppgifter är att främja kvinnans egna upplevelser av livskvalitet. 
Sjuksköterskan bör även underlätta samspelet mellan kvinnan och hennes omgivning. 
Detta bör ske på ett sådant sätt så att det leder till största möjliga välbefinnande. Det 
handlar om att göra det bästa möjliga av omständigheterna och att anpassa sig till 
förändringen (Roy, 2009). Människor har olika hög adaptionsnivå (Roy, 2009) och 
sjuksköterskan bör vara uppmärksam på kvinnans möjlighet till adaption 
(Wiklund Gustin & Lidwall, 2012). Efter genomgången bröstcancerbehandling 
upplever kvinnorna otillräckligt stöd från hälso- och sjukvården. Det stöd som 
kvinnorna upplever under behandlingen upplevs avslutas helt efter 
bröstcancerbehandlingen. Chansen att överleva bröstcancer ökar och därmed ökar 
betydelsen av att stödja kvinnorna. Det blir viktigt att kunna tillhandahålla ett fortsatt 
omvårdnadsstöd och främja optimal psykosocial anpassning, detta 
omvårdnadsproblem leder till att ytterligare forskning krävs (Matthews & Semper, 
2016). 
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Syfte 

Syftet var att beskriva bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelser av livet efter 
genomgången bröstcancerbehandling.  
 

Material och metod 

Design 

En litteraturöversikt av artiklar med kvalitativ metod har gjorts.  En litteraturöversikt 
innebär att skapa en sammanfattning om kunskapsläget inom ett område för att få en 
aning om vad det är som redan är studerat (Forsberg & Wengström, 2013; Polit & Beck, 
2016). Litteraturöversikten har skrivits med en induktiv ansats. Att använda sig utav 
ett induktivt förhållningssätt innebär att först i resultatdiskussionen kommer 
litteraturöversiktens resultat ställas mot en teori (Henricson & Billhult, 2017). 

Urval och datainsamling 

Sökning av artiklar har gjorts i databaserna CINAHL och MEDLINE. Avgränsningarna 
var; peer reviewed och publicering mellan åren 2010 - 2018. Inklusionskriterierna var 
bröstcancer, kvinnor, upplevelser av livet efter behandling, genomgått 
bröstcancerbehandling som innefattar cytostatikabehandling, kirurgi och/eller 
strålbehandling samt eventuell påbörjad hormonell behandling och kvalitativa studier. 
Exklusionkriterierna var artiklar där kvinnor under 18 år har studerats samt artiklar 
skrivna på andra språk är engelska och svenska. Baserat på syftet användes följande 
sökord: breast cancer, breast neoplasms, wom*, experienc*, post treatment, after 
treatment, completion treatment, surviv* samt qualitative. Sökorden kombinerades 
på olika sätt med hjälp av den booleska termen ”AND” och för att alla böjningsformer 
av ord skulle hittas användes trunkering (*). Olika kombinationer med sökorden har 
gjorts, se bilaga 1.  Databasen CINAHL gav 85 träffar där 33 titlar ansågs vara relevanta 
för syftet. Vidare lästes dessa 33 artiklars abstract och slutligen lästes 15 hela artiklar. 
Efter kvalitetsgranskning inkluderades 7 artiklar. Databasen MEDLINE gav 139 träffar 
där 32 titlar ansågs vara relevanta för syftet. Vidare lästes dessa 32 artiklars abstract 
och slutligen lästes 8 hela artiklar. Efter kvalitetsgranskning inkluderades 3 artiklar. 
Artiklarna kvalitetsgranskades enligt det granskningsprotokoll som tagits fram av 
Avdelningen för Omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping, se bilaga 2. Av de 10 
artiklar som inkluderats i litteratursökningen fick 5 artiklar 12/12 poäng. Det var 4 
artiklar som fick 11/12 poäng. Då har inte återkoppling från bakgrund till diskussion 
skett samt metoden har ej diskuterats mot kvalitetsbegrepp. Det var 1 artikel som fick 
10/12 poäng. Då har inte datainsamling beskrivits samt metoden har ej diskuterats mot 
kvalitetsbegrepp. Se bilaga 3. 

Dataanalys 

Analysen har utförts med hjälp av Fribergs (2012) femstegsanalys som beskriver att 
dataanalysen ska göra om en helhet till delar och sedan skapa en ny helhet.  
I steg 1 lästes artiklarna flera gånger med fokus på resultatet.  I steg 2 identifierades 
nyckelfynd och ströks över med överstrykningspenna. I steg 3 sammanställdes varje 
artikels nyckelfynd i ett dokument. I steg 4 har artiklarnas likheter och skillnader 
identifierats. Likheter sammanfördes och skapade nya underkategorier samt 
huvudkategorier. I steg 5 formulerades en beskrivning av de nya underkategorierna för 



6 
 

att tydligt kunna presenteras i resultatet (Friberg, 2012). Under analysen skapades 3 
huvudkategorier samt 8 underkategorier.  

Etiska överväganden 

Det behövs inget etiskt godkännande när en litteraturöversikt genomförs, men syftet 
till varför studien görs ska motiveras och den etiska frågan ska uppmärksammas 
(Kjellström, 2017). När det gäller litteraturöversikter som är omvårdnadsbaserade är i 
allmänhet aktörerna människor och det är viktigt att deras säkerhet, välbefinnande och 
rättigheter skyddas och tillgodoses (Polit & Beck, 2016). De artiklar som använts i 
litteraturöversikten har ett etiskt godkännande eller ett etiskt resonemang från 
författarna. Ett objektivt synsätt har använts i granskningen av artiklarna, vilket 
resulterade i att tidigare erfarenheter och kunskaper inte påverkade resultatet i 
litteraturöversikten (Forsberg & Wengström, 2013). Analysen av de valda artiklarna 
har gjorts med en öppenhet för att inte begränsa innehållet. Tidigare kunskaper och 
erfarenheter för ämnet har under arbetets gång diskuterats och uppmärksammats för 
att minimera påverkan på resultatet.   
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Resultat 

Tre huvudkategorier framkom i dataanalysen. Att förändras med underkategorierna 
kvarvarande biverkningar, förändrad självuppfattning och ilska, frustration och 
oro. Att vistas i det sociala rummet med underkategorierna familjerelationer, 
intimitet och arbetssituationer. Att fortsätta leva med underkategorierna oro för 
framtiden och ny riktning i livet.  Samtliga huvudkategorier och underkategorier 
redovisas i figur 1. En matris över litteraturöversiktens huvudfynd redovisas i bilaga 4.  
 

 
 
Figur 1. Redovisning av samtliga huvudkategorier och underkategorier. 

 

Att förändras 

Kvinnor beskrev upplevelsen av många och stora förändringar efter genomgången 
bröstcancerbehandling. I huvudkategorin ingår underkategorierna kvarvarande 
biverkningar, förändrad självuppfattning och ilska, frustration och oro. 
 

Kvarvarande biverkningar  
Kvinnor beskrev att de efter bröstcancerbehandling förväntade sig att återgå till 
normalt fysiskt tillstånd (Jakobsen et al., 2017; Oktay, Bellin, Scarvalone, Appling & 
Helzlsouer, 2011). Kvinnornas dagliga aktiviteter kunde bli begränsade relaterat till de 
kvarvarande biverkningarna efter genomgången bröstcancerbehandling (Cheng, Sit & 
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Cheng, 2016; Jakobsen et al., 2017). Nya aktiviteter som var anpassade till den 
nuvarande energinivån kändes betydelsefulla för kvinnan (Jakobsen et al., 2017). De 
kvarvarande biverkningarna beskrevs av kvinnorna som överraskande (Rosedale & Fu, 
2010). Smärta, trötthet, minskad rörlighet i extremiteter, lymfödem och kognitiv 
förändring beskrevs som vanligt förekommande biverkningar efter genomgången 
bröstcancerbehandling (Rosedale & Fu, 2010; Silva & Santos, 2010). Kognitiv 
förändring innebar försämrat minne och koncentrationssvårigheter (Jakobsen et 
al., 2017; Rosedale & Fu, 2010; Von Ah et al., 2013). Enligt kvinnor upplevdes 
kognitiva förändringar vara en vanligt förekommande biverkning efter genomgången 
cytostatikabehandling (Cheng et al., 2016). Fysiska biverkningarna beskrevs av 
kvinnorna som synliga och osynliga. Håravfall och förändrat kroppsutseende 
upplevdes vara synliga biverkningar (Brunet et al., 2013). Förändrat kroppsutseende i 
form av ett borttaget bröst beskrevs som en stor fysisk påverkan. Operationssårens ärr 
påminde om det förflutna (Silva & Santos, 2010). Fysiska biverkningar gav en känsla 
av att kroppen åldrades i förtid (Salander, Lilliehorn, Hamberg & Kero, 2011).  
Osynliga biverkningar beskrevs vara värmevallningar, upphörande menstruation, 
ömmande bröst, sömnstörningar och trötthet. Kvinnor beskrev de osynliga 
biverkningarna som påfrestande då andra personer inte såg dem (Brunet et al., 2013). 
Äldre kvinnor beskrev en osäkerhet kring om de fysiska- och kognitiva förändringarna 
var ett naturligt åldrande eller biverkningar av den genomgångna 
bröstcancerbehandlingen (Jakobsen et al., 2017). Äldre kvinnor beskrev att de inte 
förknippade de kognitiva förändringarna med det normala åldrandet (Von Ah et al., 
2013).  

Förändrad självuppfattning 
Efter genomgången bröstcancerbehandling upplevde kvinnan att det tog tid att återfå 
en god självkänsla till sin kropp och identitet (Kurowecki & Fergus, 2013). Enligt 
Brunet et al. (2013) upplevde kvinnan sin kropp som stark och pålitlig genom hela 
sjukdomsprocessen.  Kvinnor beskrev att bröstcancerdiagnosen kunde leda till 
positiva förändringar i synen på sig själv, att kvinnornas inre styrka kunde öka i mötet 
med de kommande svårigheterna (Cheng et al., 2016). Det beskrevs som en individuell 
process som varje kvinna genomgår för att hitta sin nya väg i livet. När kvinnor 
accepterade sig själva ökade känslan av egenmakt, styrka och självständighet 
(Kurowecki & Fergus, 2013). Kvinnor beskrev att vid genomgången 
bröstrekonstruktion ökade självkänslan och självförtroendet (Kurowecki & Fergus, 
2013). När kvinnan kom till självacceptans och kunde förstå sig själv, var det inte 
förändringen som definierade dem utan de ansåg att livet blev det centrala (Brunet et 
al., 2013). Genomgången bröstcancerbehandling beskrevs även resultera i en negativ 
påverkan på kvinnans självkänsla (Kurowecki & Fergus, 2013). Självkänslan 
påverkades av genomgången mastektomi (Silva & Santos, 2010), operationsärr, 
håravfall och viktuppgång (Kurowecki & Fergus, 2013). Klimakteriebesvär så som 
värmevallningar och upphörande menstruation gav kvinnorna en försämrad syn på 
deras kvinnlighet samt bidrog till en känsla av att de var onormala (Cheng et al., 
2016; Kurowecki & Fregus, 2013; Rees, 2017; Salander et al., 2011). Kvinnor beskrev 
en upplevd oro över att personer i kvinnans omgivning såg hennes kropp som 
annorlunda (Cheng et al., 2016) samt sjuk och svag (Brunet et al., 2013). Kvinnor 
beskrev hat mot sina kroppar och jämförelse med andra kvinnor som inte genomgått 
bröstcancerbehandling uppstod (Kurowecki & Fergus, 2013). Det var därför av stor 
vikt för kvinnan att se fysiskt välmående ut. Detta beskrevs som en vilja av att se normal 
ut (Brunet et al., 2013). Försämrad kroppsbild och förändrad syn på sig själv upplevdes 
som en negativ förändring (Brunet et al., 2013; Cheng et al., 2016). Enligt Von Ah et al. 
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(2013) kände sig kvinnor inte som samma person som tidigare, mycket på grund av 
kognitiva förändringar. Därmed försämrades kvinnans självförtroende och 
självkänsla.  

Ilska, frustration och oro 
Kvinnor förväntade sig uppleva välmående efter genomgången 
bröstcancerbehandling. Kvinnorna beskrev istället en upplevd känslomässig- och 
existentiell sårbarhet, reflekterande över den genomgångna behandlingen och 
frustration inför framtiden. Oro över att möta dödlighet och det eventuella förkortade 
livet beskrevs av kvinnorna (Rees, 2017). Känslor som ilska och frustration uppstod 
och blev centrala när kvinnan upplevde sin kropp som förändrad. De kvarvarande 
biverkningarna efter bröstcancerbehandlingen gav kvinnorna en känsla av att kroppen 
svek dem (Brunet et al., 2013; Rosedale & Fu, 2010). Känslor som oro och ångest 
beskrevs när biverkningarna blev en del av vardagen (Cheng et al., 2016; 
Rosedale & Fu, 2010). Kvinnor beskrev minskad energinivå, trötthet och utmattning i 
samband med vardagsaktiviteter som orsak till känslor som besvikelse och ilska (Oktay 
et al., 2011; Rosedale & Fu, 2010). Kvinnor beskrev upplevelsen av oro för att inte bli 
älskad i en ny relation. Känslan av oro fanns över vad en manlig partner skulle tycka 
om kvinnans kropp. Rädsla för ensamhet resten av livet beskrevs av kvinnorna 
(Kurowecki & Fergus, 2013). Unga kvinnor beskrev en stor oro inför möjlighet till 
graviditet i framtiden (Rees, 2017). Kvinnor upplevde att information från vården om 
livet efter bröstcancerbehandling och förväntade förändringar var bristfällig (Jakobsen 
et al., 2017; Rosedale & Fu, 2010). Känslor av ilska och frustration ökade vid bristfällig 
information (Von Ah et al., 2013).  
 

Att vistas i det sociala rummet  

Påverkade sociala situationer beskrevs av kvinnorna efter genomgången 
bröstcancerbehandling. I huvudkategorin ingår underkategorierna familjerelationer, 
intimitet och arbetssituationer.  
 

Familjerelationer 
Kvinnor beskrev en öppen relation till familjemedlemmar som betydande. Kännedom 
om kvinnans biverkningar hos familjen ledde till ökat stöd för kvinnan och en bättre 
familjerelation (Cheng et al., 2016; Jakobsen et al., 2017). Omhändertagandet från 
familjemedlemmar beskrevs av kvinnorna som stärkande (Salander et al., 2011). 
Aktiviteter som involverade familjemedlemmar upplevdes som den viktigaste hjälpen 
i det dagliga livet (Cheng et al., 2016; Jakobsen et al., 2017). Efter genomgången 
bröstcancerbehandling upplevde kvinnor en oförmåga att bibehålla sin tidigare 
familjeroll (Oktay et al., 2011). Det uppstod känsla av skyldighet över att inte finnas till 
för sina familjemedlemmar så som kvinnan önskade. Det i sin tur ledde till en känsla 
av otillräcklighet gentemot familjemedlemmar (Oktay et al., 2011, Silva & Santos, 
2010). Kvinnor beskrev att biverkningarna trötthet och kognitiva förändringar 
påverkade familjerelationen negativt. Kvinnor beskrev att de skämdes när familjen 
uppmärksammade de kognitiva förändringarna. Kvinnor kände sig missförstådda och 
upplevde att familjen inte förstod sig på de kvarvarande biverkningarna (Oktay et al., 
2011; Von Ah et al., 2013). När kvinnans normala energinivå inte infann sig blev 
familjemedlemmarna oroliga (Oktay et al., 2011). Kvinnan försökte därför leva så som 
innan bröstcancerbehandlingen för att inte familjerelationen skulle påverkas negativt 
(Oktay et al., 2011; Silva & Santos, 2010). Kvinnor med barn upplevde sig inte kunna 
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uppfylla rollen som mamma och beskrev en oro över att misslyckas med sin uppfostran 
(Silvas & Santos, 2010). De kvinnor som hade döttrar beskrev bristfällig kunskap om 
riskfaktorer för bröstcancerärftlighet och upplevde rädsla för en dotters eventuella 
insjuknande (Silva & Santos, 2010). De fysiska påverkningar kvinnor hade efter 
behandling medförde svårigheter att ta hand om sina barn. Självständigheten 
upplevdes hotad (Rosedale & Fu, 2010).   

Intimitet 
Kvinnor upplevde att sexlivet var viktigt men innehöll efter behandling mycket 
utmaningar och svårigheter (Jakobsen et al., 2017). Kvinnor upplevde minskad 
sexualitet efter genomgången bröstcancerbehandling. De beskrev att deras sexliv hade 
minskat eller helt avslutats (Cheng et al., 2016; Kurowecki & Fergus, 2013; Salander et 
al., 2011). Ett förändrat kroppsutseende kunde ha en negativ påverkan på kvinnas 
sexualitet och sexuella relationer (Brunet et al., 2013; Jakobsen et al., 2017). Kvinnor 
beskrev att de var oförberedda på känslan av minskad sexlust som den förändrade 
kroppen medförde (Rosedale & Fu, 2010). Trötthet och värmevallningar var 
biverkningar som kvinnor beskrev påverka sexlivet negativt. Kvinnor kände sig 
skyldiga till att inte kunna bibehålla sitt sexliv med en partner (Kurowecki & Fergus, 
2013; Oktay et al., 2011). Kurowecki och Fergus (2013) beskrev en kvinna som såg sin 
kropp som giftig och ville därför inte dela sin kropp med sin partner. Detta påverkade 
den intima relationen negativt. Kvinnor kände ångest inför intima situationer och 
dolde därför sina ärr. Det fanns en rädsla hos kvinnorna att den förändrade kroppen 
skulle avskräcka och väcka medlidande hos partnern. Efter 
genomgången mastektomi upplevde kvinnan att partnern tappade sexuell lust och 
intresse (Kurowecki & Fergus, 2013). Kvinnor upplevde det som viktigt att deras 
partner fortfarande blev attraherad trots deras förändrade kropp (Rosedale & Fu, 
2010). Kvinnor beskrev att den minskade sexlusten inte förbättrades med tiden. Detta 
trots att kvinnorna förväntade sig det (Rosedale & Fu, 2010). Jakobsen et al. (2017) 
beskriver att kvinnor upplevde sex som en svårighet i relationen med sin partner efter 
bröstcancerbehandling. Kvinnor efterfrågade parterapi som stöd i intima 
relationsfrågor efter genomgången bröstcancerbehandling (Jakobsen et al., 2017). 

Arbetssituationer 
När kvinnan skulle återgå till arbetet efter genomgången bröstcancerbehandling 
beskrevs en välorganiserad arbetssituation och förståelse från arbetsgivare som viktiga 
förutsättningar. Kvinnor som efter bröstcancerbehandlingen klarade av 
prestationsförväntningar under en arbetsdag beskrev att arbetet var energigivande och 
att det skiftade fokus från fysiska smärtor. God relation till arbetskollegor och chef 
skapade trygghet hos kvinnan (Jakobsen et al., 2017). Anpassningar efter kvinnans 
behov, så som möjlighet till vila under arbetsdagen, beskrevs vara av stor vikt. Kvinnor 
beskrev känslan av gradvis utmattning när dessa anpassningar inte kunde genomföras 
(Jakobsen et al., 2017). Kvinnor upplevde svårigheter i arbetet och hittade nya metoder 
för att kompensera svårigheterna (Von Ah et al., 2013). Kvinnor kunde även uppleva 
arbetet som påfrestande och klarade inte arbete i samma omfång som tidigare 
(Jakobsen et al., 2017). Biverkningen kognitiv förändring kunde leda till att kvinnor 
slutade på sina tidigare arbetsplatser (Von Ah et al., 2013). Kvinnor kände sig som en 
ekonomisk börda när biverkningarna hindrade förmågan att arbeta heltid, det skapade 
press för kvinnan (Cheng et al., 2016; Silva & Santos, 2010). Bröstcancerbehandlingens 
biverkningar bidrog till isolering från sociala sammanhang, minskad stresstålighet och 
känsla av minskad mentalkapacitet. Kvinnor beskrev kognitiva förändringar och 
negativa tankar som orsaker till social isolering (Brunet et al., 2013; Jakobsen et al., 
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2017; Salander et al., 2011). Det sociala livet förändrades och kvinnor ifrågasatte sina 
sociala relationer (Jakobsen et al., 2017)   
 

Att fortsätta leva 

Kvinnor beskrev olika tankar och känslor om livets fortsättning efter genomgången 
bröstcancerbehandling. I huvudkategorin ingår underkategorierna oro för framtiden 
och ny riktning i livet.  

Oro för framtiden 
De kvarvarande biverkningarna så som kognitiv förändring och minskad sexlust, 
orsakade att kvinnor blev oroliga för recidiv efter bröstcancerbehandlingen. Oron 
skapade en känsla av hypokondri. Kvinnor sökte därav vård och stöd för att få 
bekräftelse (Rosedale & Fu, 2010). Kvinnor sökte även information på internet för att 
få svar på sina funderingar. Informationen var ofta svårtolkad och kunde leda till ökad 
sjukdomskänsla (Jakobsen et al., 2017). Rädslan kunde komma av att recidiv 
upplevdes som hopplöst och medförde stora fysiska och sociala konsekvenser (Cheng 
et al., 2016). Rädslan ökade av att höra andra som drabbats av recidiv eller avlidit till 
följd av bröstcancer (Cheng et al., 2016; Kurowecki & Fergus, 2013; Silva & Santos, 
2010). Döden upplevdes som en stressfaktor. Kvinnor beskrev rädsla för det terminala 
skedet och förlorandet av autonomi (Silva & Santos, 2010). Vid rutinkontroller och 
mammografi blev rädslan för recidiv mer påtaglig. Det grundade sig i oron över 
eventuella förändringar (Salander et al., 2011; Silva & Santos, 2010).    

Ny riktning i livet 
När kvinnorna genomgått bröstcancerbehandlingen ledde det till en övergångsperiod 
där erfarenheterna påverkade den nya vägen i livet. Kvinnor som inte upplevde svåra 
kvarvarande biverkningar beskrev en känsla av att livet inte påverkats nämnvärt av 
den genomgångna bröstcancerbehandlingen. Tacksamhet upplevdes gentemot den 
vård som tagits emot under sjukdomsförloppet (Salander et al., 2011). Flera år efter 
bröstcancerbehandlingen upplevde kvinnor att det skett en förändring till det bättre. 
Bröstcancerdiagnosen resulterade i att kvinnorna såg livet på ett nytt sätt (Salander et 
al., 2011). De kvinnor som i efterhand såg bröstcancerdiagnosen som positiv insåg att 
de innan diagnosen var på väg i fel riktning i livet. Bröstcancerdiagnosen upplyste dem 
att de var i behov av att ändra sitt sätt att leva och att de skulle ta ansvar för sitt liv och 
mående.  Kvinnorna kände sig tillfredsställda i livet trots de kvarvarande 
biverkningarna och den försämrade självkänslan. Kvinnorna var glada att de levde 
(Von Ah et al., 2013). Bröstcancern skapade nya livsperspektiv då den tillät kvinnan att 
värdera det som var viktigt i livet. Det var inte hur långt livet blir som upplevs vara det 
viktigaste, de kände sig lyckliga i nuet och det upplevdes vara viktigast (Cheng et al., 
2016). Trots att bröstcancerdiagnosen fört med sig positiva erfarenheter för kvinnan, 
fanns känslan av att deras friska tillstånd var tillfälligt och osäkerhet genomsyrade 
deras vardag (Rees, 2017). Kvinnor fortsatte under lång tid att använda strategier för 
att hantera sina negativa känslor orakade av bröstcancern (Brunet et al., 2013). 
Känslan av att döden var mer påtaglig än tidigare resulterade i att prioriteringar i livet 
förändrades hos kvinnor (Kurowecki & Fergus, 2013). Kvinnor kände sig inte helt fria 
från bröstcancer när sjukvården inte kunde garantera full friskhet. Kvinnor som 
genomgått en bröstcancerbehandling upplevde sig behöva bilda ett nytt 
normaltillstånd (Rees, 2017).    
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva kvinnors upplevelser av livet efter 
genomgången bröstcancerbehandling. En induktiv ansats användes då den utgår från 
deltagarens levda erfarenheter och fenomenet beskrivs så förutsättningslöst som 
möjligt. Detta möjliggjorde en öppen analys och ökar litteraturöversiktens pålitlighet. 
En svaghet vid användande av induktiv ansats är risken för att slutsatsen blir 
beskrivande upprepningar från det material som använts (Priebe & Landström, 2017).  
Om en deduktiv ansats använts hade utgångspunkten varit en teori som gett en 
struktur genom hela analysprocessen. Om det finns en teori som stämmer in på det 
fenomen som studeras är det lämpligt att använda ett deduktivt förhållningssätt 
(Henricson, 2017a). Då upplevelser skulle beskrivas valdes kvalitativa artiklar där 
fokus är på att beskriva och få förståelse (Forsberg & Wengström, 2016). Databaserna 
CINAHL och MEDLINE valdes för att de var relevanta för omvårdnad och för 
syftet. CINAHL riktar sig mot omvårdnad och MEDLINE riktar sig mot medicinsk 
forskning (Forsberg & Wengström, 2016). Databasen PsycINFO riktar sig mot 
psykologisk forskning inom omvårdnad och kunde varit av intresse att använda i denna 
litteraturöversikt. Sökningen utfördes endast i två databaser då det ansågs 
ge tillräckligt med relevanta artiklar till resultatet. Om det funnits svårigheter att finna 
relevant forskning till litteraturöversikten hade PsycINFO använts. Fördelen med att 
använda flera databaser med fokus på omvårdnad är att det ökar litteraturöversiktens 
trovärdighet. De olika databaserna finner olika artiklar och det medför ett bredare 
resultat (Henricson, 2017a). Sökorden som användes valdes med hjälp av syftet 
och inklusionskriterierna. Under artikelsökningen fanns svårigheter att hitta artiklar 
som beskrev upplevelser efter genomgången bröstcancerbehandling. De artiklar 
som svarade på litteraturöversiktens syfte använde ofta ordet överlevare i artiklarnas 
titel för att beskriva tiden efter genomgången bröstcancerbehandling. 
Sökordet surviv* lades därför till för att inte gå miste om dessa 
artiklar. Sökordet experienc* användes för att fånga upp artiklar som 
beskrev upplevelser då detta ord oftast användes i artiklarna. Ytterligare sökord 
som percive*, feeling eller view* kunde använts för att beskriva 
upplevelser. Detta hade gett en bredare sökning men hade också kunnat leda till 
artiklar som inte svarade på syftet. Till en början användes sökorden everyday life och 
daily life för att benämna ordet livet som finns i syftet. Det upptäcktes att de båda 
sökorden begränsade sökningarna och artiklar som svarade på litteratursökningens 
syfte fanns efter att sökorden tagits bort. Användning av trunkering (*) gav fler 
sökträffar. Endast den booleska termen AND användes då denna inte utesluter något 
av sökorden och detta ansågs ge en bredare sökning. De booleska termerna OR och 
NOT uteslöts då de inte ansågs behövas. En avgränsning var att artiklarna skulle 
vara peer-reviewed, det ses som en styrka. Peer-reviewed artiklar är vetenskapliga och 
det stärker artikelns trovärdighet (Henricson, 2017b).  En annan avgränsning var att 
de valda artiklarna hade publicerats mellan åren 2010 - 2018. 
Den senaste forskningen betraktades som mest väsentlig. Artiklarna var publicerade 
mellan år 2010 till år 2017. Sex av artiklarna var publicerade från 2013 och framåt, det 
kan ses som en styrka. Avgränsningen för artiklarna kunde varit mellan år 2013 - 2018, 
det hade stärkt denna litteraturöversikt då nyare forskning hade använts. 
Litteraturöversiktens inklusionskriterier utformades för att säkerställa svar på syftet 
(Henricson, 2017b). De artiklar som inkluderades hade inte samma kvalitativa design 
då det hade resulterat i ett lågt antal träffar och svårigheter att svara på syftet hade 



13 
 

uppstått. Artiklar med samma design hade ökat litteraturstudiens trovärdighet 
(Henricson, 2017b). En exklusionskriterie var artiklar skrivna på annat språk än 
engelska och svenska. De inkluderade resultatartiklarna var alla skrivna på engelska. 
Det finns risk för feltolkning av ord och meningsuppbyggnader då engelska inte är 
författarnas modersmål. Detta kan påverka litteraturöversiktens tillförlitlighet. 
Samtliga artiklar i litteraturöversiktens resultat har kvalitetsgranskats enligt 
Avdelningen för Omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping. Kvalitetsgranskningen 
utfördes individuellt för att sedan jämföras och sammanställas. Detta höjer 
litteraturstudiens pålitlighet (Henricson, 2017b). Av de 10 inkluderade artiklarna fick 
fem artiklar 12/12 poäng i kvalitetsgranskningen vilket tyder på hög kvalitet. Detta ger 
stor tillförlitlighet i resultatet. Av de resterande artiklar fick fyra artiklar 11/12 poäng 
och en artikel fick 10/12 poäng. Detta kan ge minskad trovärdighet på 
litteraturöversiktens resultat (Henricson, 2017b). För att öka litteraturöversiktens 
trovärdighet och pålitlighet har förförståelse diskuterats under arbetets gång för att 
begränsa dess påverkan på resultatet (Henricson, 2017b). Data analyserades 
individuellt för att se helhet i texterna och sedan gemensamt för att finna delar som 
skapar en ny helhet till resultatet (Henricson, 2017b). Syftet har kunnat besvaras med 
Fribergs (2012) femstegsanalys som har genererat i ett resultat som beskriver kvinnors 
upplevelser av livet efter genomgången bröstcancerbehandling. Trovärdighet och 
pålitlighet i arbetet har styrkts då handledare och handledningsgrupp granskat 
litteraturöversikten och kontrollerat att resultatbeskrivningarna är rimliga och svarar 
på syftet (Henricson, 2017b). Då kvalitativ metod har använts kan inte resultatet 
generaliseras men vara överförbar till liknande situationer (Danielsson, 2017). I 
litteraturöversikten förekom artiklar från Canada, Sverige, England, USA, Norge, 
Brasilien och Kina, så inga geografiska begränsningar användes. Detta för med sig att 
resultatet anses användbart internationellt, det ger en bred förståelse av hur kvinnor 
världen över upplever livet efter genomgången bröstcancerbehandling. En 
medvetenhet finns om att upplevelserna kan skilja sig beroende på land och kultur där 
datainsamlingen är gjord. Dessa skillnader påverkar överförbarheten negativt då 
kulturer och vårdutförande kan skilja åt mellan länderna (Henricson, 2017b).  
 

Resultatdiskussion 

Det första huvudfynd som framkommer är den påverkan som kvinnan upplever av de 
kvarvarande biverkningarna. Synliga och osynliga kroppsförändringar samt kognitiva 
förändringar påverkar kvinnan mer än förväntat. Vardagliga aktiviteter begränsas och 
kvinnor upplever de kvarvarande biverkningarna som överraskande. Roy (2009) 
förklarar att anpassning till en ny situation innebär att hitta balans i sin tillvaro, 
bemästra sin situation och förlika sig med omständigheterna. När denna anpassning 
misslyckas kan detta påverka hälsan negativt. Kvinnans upplevelse av stor påverkan av 
kvarvarande biverkningar kan ses som misslyckad anpassning för kvinnan att hitta 
balans och förlika sig med en ny situation i livet. En biverkan som beskrivs 
genomgående i litteraturöversiktens resultat är trötthet. Detta överensstämmer med 
Wengström et al. (2001) som beskriver trötthet som en biverkan efter strålbehandling. 
Det framkommer att kvinnor upplever kognitiva förändringar till följd av 
genomgången bröstcancerbehandling. Kvinnor beskriver en påtaglig förändring av 
minnet och koncentrationen. Detta överensstämmer med Boykoff, Moieni och 
Subramanians (2009) artikel som beskriver att kognitiva förändringar är en vanlig 
beskriver kronisk biverkan av bröstcancerbehandling. Det framkom i resultatet att 
kvinnor upplever bristfällig information kring biverkningar efter genomgången 
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bröstcancerbehandling och att de kvarvarar upplevs som en överraskning. Binkley et 
al. (2012) beskriver att bröstcancerdrabbade kvinnor uttrycker att de är i stort behov 
av information kring de kvarvarande biverkningarna. Även Fenlon et al. (2015) 
beskriver att kvinnor har behov av information och stöd även efter sin 
bröstcancerbehandling. Det framkom även i resultatet att kvinnor förväntade sig att 
återgå till sitt fysiskt normala tillstånd. World Health Organization (u.å.) beskriver att 
efter avslutad cancerbehandling bör en plan utvecklas för att följa upp och hantera 
hälsoproblem relaterat till diagnos och behandling. Cancerbehandling kan resultera i 
psykosocial och ekonomisk påverkan för den drabbade och de anhöriga. Detta bör 
övervägas när eftervård planeras (World Health Organization, u.å.). 
Detta stämmer överens med Binkley et al. (2012) som beskriver att kvinnor känner sig 
okunniga kring de biverkningar som kvarstår efter behandling. Kvinnorna upplever 
även förvåning över att biverkningarna inte försvinner, utan blir en del av den nya 
vardagen. Smärta är en vanlig biverkan efter genomgången mastektomi och det är inte 
ovanligt att smärtan finns kvar flera år (Rawson & Miller, 2012). 
I litteraturöversikten finns smärta som en biverkan men ingen artikel beskrev någon 
vidare fördjupning. Detta resulterade i att smärta endast beskrevs kortfattat i 
resultatet. Detta trots att det är en vanligt förekommande biverkning hos kvinnor som 
genomgått bröstcancerbehandling (Rawson & Miller, 2012). 
 
Det andra huvudfyndet som framkommer är upplevelsen av att bli en förändrad 
person. Främst framkommer en försämrad självkänsla och påverkad intima relation 
som konsekvens av detta. Människor måste anpassa sig till sina livsomständigheter för 
att skydda och bevara sin integritet. Anpassningen handlar om att den 
bröstcancerdrabbade kvinnan ska hitta jämvikt och balans i sitt liv (Roy, 
2009). Kvinnans hälsa är beroende av att anpassa sig till en förändrad miljö i samklang 
med personliga utveckling (Roy, 2011). Kvinnans upplevelse av att bli en förändrad 
person kan betyda att den nya miljön och kvinnas personliga utveckling inte är i 
samklang. Detta kan bidra till upplevd försämrad självkänsla.  Försämrad 
kroppsbild och påverkad självkänsla hos kvinnor som genomgått 
bröstcancerbehandling framkom i litteraturöversikten.  Liknande fynd 
beskrivs av Berterö (2002) som menar att kvinnor efter genomgången 
bröstcancerbehandling upplever påverkad syn på sin kvinnlighet och 
identitet.  Kvinnor upplever känslor av frustration till 
sina kroppsförändringar (Williams & Jeanetta, 2016). I litteraturöversiktens 
inkluderade artiklar framkom det negativa känslor, så som frustration och ilska när 
kvinnan upplevde sin kropp som förändrad.  I resultatet framkom det att kvinnor 
förväntade sig att återgå till välmående efter behandling men känsla av sårbarhet 
uppkom istället. Även Williams och Jeanetta (2016) beskriver att kvinnor upplever 
sjukdomsförloppet som stressfullt och det krävde mycket anpassning till de nya 
förändringarna (Williams & Jeanetta, 2016).  I litteraturöversiktens resultat framkom 
det att kvinnor upplever minskad sexualitet efter genomgången 
bröstcancerbehandling. Det förändrade kroppsutseendet påverkade kvinnans 
sexualitet negativt. Ussher, Perz, och Gilbert (2012) beskriver att förändringar i det 
sexuella välbefinnandet kan vara mycket problematiskt i livet efter genomgången 
bröstcancerbehandling. För att uppnå ett psykologiskt välbefinnande är sexuellt 
välbefinnande centralt. Sexuell intimitet har visat sig göra 
den genomgångna bröstcancern mer hanterbar och det kan underlätta 
återhämtningsprocessen (Ussher et al., 2012)  
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Det tredje huvudfyndet som framkommer är att kvinnor upplever känslan av en osäker 
framtid. Olika faktorer påverkar kvinnan och ger en återkommande oro. Rädsla för 
recidiv av bröstcancern och döden beskrivs av kvinnorna. Känslan av att aldrig bli helt 
frisk fanns och osäkerhet blev en stor del av kvinnans liv när hon upplevelser sig 
behöva bilda ett nytt normaltillstånd. När kvinnan ska bilda ett nytt normaltillstånd är 
det enligt Roy (2009) betydande att kvinnan kan hantera och adaptera till en förändrad 
miljö. Denna adaptionsprocess kan upplevas som svår och kan hota kvinnans hälsa. 
När kvinnan funnit balans i tillvaron har hon adapterat till det nya livet (Roy, 2009). 
Den rädsla och osäkerhet som kvinnorna upplever inför framtiden kan innebära att 
kvinnan ännu inte lyckats finna balans i sin tillvaro.  En faktor som påverkar kvinnan 
till känslan av en osäker framtid är rädsla för recidiv av bröstcancern. Thewes, Lebel, 
Seguin Leclair och Butow (2016) beskriver rädslan för döden som den största 
anledning till varför det finns en stor oro för recidiv hos kvinnor som genomgått 
bröstcancerbehandling. Detta stämmer överens med resultatet i 
denna litteraturöversikt där kvinnor beskriver en rädsla för det terminala skedet och 
förlorandet av sin autonomi.  Även Drageset, Lindstrom och Underlid (2016) beskriver 
att osäkerhet och oro finns för ett recidiv av bröstcancern. Efter genomgången 
bröstcancerbehandling upplever kvinnor en osäkerhet om deras nuvarande 
hälsotillstånd är tillfälligt. Kvinnor upplever sig behöva bilda ett nytt normaltillstånd 
efter genomgången bröstcancerbehandling. Detta överensstämmer med Drageset et al. 
(2016) som beskriver att kvinnor vill återvända till ett normalt tillstånd och ett 
hälsosamt liv. Kvinnorna vill undvika miljöer där bröstcancer blir centralt. I 
litteraturöversiktens resultat framkommer det att bröstcancern skapar nya 
livsperspektiv då kvinnan omvärderar det som upplevs viktigt i livet. Hill och White 
(2008) beskriver också att genomgången bröstcancerbehandling kan påverka hela 
kvinnans liv, det kan då resultera i en helhetsförändrad livssituation.  
 

Slutsatser 

Resultatet visade att efter genomgången bröstcancerbehandling upplevde kvinnor 
förändringar i livet. Det som var utmärkande i resultatet var att kvarvarande 
biverkningar påverkade kvinnorna mer än de förväntat. När behandlingen var över 
förväntade sig kvinnan återgå till sitt normaltillstånd. Kvinnorna förändrade sin syn 
på sig själv och sin kvinnlighet. Det var betydande för kvinnan att se fysiskt välmående 
ut för att bibehålla en god självkänsla. Människor i kvinnans omgivning upplevdes vara 
ett viktigt stöd efter bröstcancerbehandling. Överraskande var att stödet från 
omgivningen minskade och kunde upplevas bristfällig i jämförelse med tiden under 
pågående bröstcancerbehandling. Kvinnorna upplevde en känsla av otillräcklighet i 
sociala relationer. Livet efter bröstcancerbehandling präglas av en rädsla för recidiv. 
Känslan av att bröstcancern kan återkomma gav en ständig oro för kvinnans framtid.  
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Kliniska implikationer 

Litteraturöversikten har bidragit med en ökad insikt om hur kvinnans liv förändras och 
därmed vikten av att hälso- och sjukvård har kunskap och kompetens inom detta 
område. Den kliniska verksamheten bör utöka och förbättra riktlinjer för att nå de 
kvinnor som upplever bristande stöd i eftervården.  Framtida forskning bör bedrivas 
för att öka kunskap om kvinnors behov av stöd efter genomgången 
bröstcancerbehandling. Detta för att sjuksköterskor ska få möjlighet att förbättra sina 
kunskaper för att kunna tillgodose behoven som kvinnan bär med sig efter 
genomgången bröstcancerbehandling. I både sluten- och öppenvården kan 
sjuksköterskan möta kvinnor som genomgått bröstcancerbehandling och deras 
hantering av känslor samt tankar kring det nya livet. Kunskap och förståelse kan skapa 
en trygghet för sjuksköterskan att hjälpa och stötta kvinnorna till en hanterbar och 
meningsfull vardag.  

 



17 
 

Referenser 

Arantzamendi, M., & Kearney, N. (2004). The psychological needs of patients receiving 
chemotherapy: an exploration of nurse perceptions. European Journal of Cancer 
Care, 13(1), 23-31. doi: 10.1111/j.1365-2354.2003.00438.x 
 
Bayram, Z., Durna, Z., & Akin, S. (2014). Quality of life during chemotherapy and 
satisfaction with nursing care in Turkish breast cancer patients. European Journal of 
Cancer Care, 23(5), 675-684. doi: 10.1111/ecc.12185  
 
Beaver, K., Williamson, S., & Chalmers, K. (2010). Telephone follow-up after treatment 
for breast cancer: views and experiences of patients and specialist breast care 
nurses. Journal Of Clinical Nursing, 19(19/20), 2916-2924. doi:10.1111/j.1365-
2702.2010.03197.x.   
 
Berterö, C. (2002). Affected self‐respect and self‐value: 
The impact of breast cancer treatment on self‐esteem and QoL. Psycho‐
Oncology, 11(4), 356-364. doi: 10.1002/pon.577   
 
Binkley, J., Harris, S., Levangie, P., Pearl, M., Guglielmino, J., Kraus, V., & Rowden, D. 
(2012). Patient Perspectives on Breast Cancer Treatment Side Effects and the Prospec
tive Surveillance Model for Physical Rehabilitation for Women With Breast Cancer*.  
Cancer, 118(S8), 2207-2216. doi: 10.1002/cncr.27469,   

Boehmke, M.M., & Dickerson, S.S. (2006). The Diagnosis of Breast Cancer: Transition 
From Health to Illness. Oncology Nursing Forum, 33(6), 1121 - 1127. Hämtad från 
http://web.b.ebscohost.com.proxy.library.ju.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=12&
sid=9bff8d01-978c-49ca-8bbc-634bd2c82832%40sessionmgr103     

Boykoff, N., Moieni, M., & Subramanian, S. (2009). Confronting chemobrain: An in-
depth look at survivors’ reports of impact on work, social networks, 
and health care response. Journal of Cancer Survivorship, 3(4), 223-
232. doi: 10.1007/s11764-009-0098-x   

 

Broeders, M., Moss, S., Nystrom, L., Njor, S., Jonsson, H., Paap, E., … Paci, E. (2012). 
The impact of mammographic screening on breast cancer mortality in Europe: a review 
of observational studies. Journal of Medical Screening, 19(1), 14-25. doi: 
10.1258/jms.2012.012078 

Brunet, J., Sabiston, C. M., & Burke S. (2013). Surviving breast cancer: Women's 
experiences with their changed bodies. Body Image, 10(3), 344-351. doi: 
https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2013.02.002  

Chen, B. P., Parmar, M. P., & Gartshore, K. (2014). Supporting women with advanced 
breast cancer: The impact of altered functional status on their social roles. Canadian 
Oncology Nursing Journal, 24(3), 194-198. doi: 10.5737/1181912x243194198 

http://web.b.ebscohost.com.proxy.library.ju.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=12&sid=9bff8d01-978c-49ca-8bbc-634bd2c82832%40sessionmgr103
http://web.b.ebscohost.com.proxy.library.ju.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=12&sid=9bff8d01-978c-49ca-8bbc-634bd2c82832%40sessionmgr103
https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2013.02.002


18 
 

Cheng, H., Sit, J., & Cheng, K. (2016). Negative and positive life changes following 
treatment completion: Chinese breast cancer survivors' perspectives. Supportive Care 
in Cancer, 24(2), 791- 798. doi: http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1007/s00520-
015-2845-z   
 
Cope, D. G. (2013). Breast cancer: reviewing the past to give direction for the 
future. Oncology Nursing Forum, 40(5), 425-428. doi:10.1188/13.ONF.425-428   

Danielson, E. (2017). Kvalitativ forskningsintervju. I M. Henricson (Red.), 
Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (s. 143 - 
154). Lund: Studentlitteratur.  

Drageset, S., Lindstrøm, T. C., & Underlid, K. (2016). ”I just have to move on”: 
Women’s coping experiences and reflections following their first year after primary 
breast cancer surgery. European Journal of Oncology Nursing, 21, 205 - 211. doi: 
10.1016/j.ejon.2015.10.005 
 
Fang, S. Y., & Lee, K. T. (2016). From Patient to Survivor: Women’s Experience With 
Breast Cancer After 5 Years. Cancer Nursing, 39(3), 40-48. doi: 
10.1097/NCC.0000000000000283   
 
 
Fenlon, D., Reed, E., Blows, E., Scanlon, K., Wray, J., & Dewey, A. (2015). Moving 
forward: a qualitative research inquiry to inform the development of a resource pack 
for women following primary breast cancer treatment. Journal of Psychosocial 
Oncology, 33, 85-105. doi: 10.1080/07347332.2014.977414    

Fisher, B. A., Wilkinson, L., & Valencia, A. (2016). Women's interest in a personal 
breast cancer risk assessment and lifestyle advice at NHS mammography screening. 
Journal of Public Health, 39(1), 113–121. doi: https://doi-
org.proxy.library.ju.se/10.1093/pubmed/fdv211 

Forouzanfar, M., Foreman, K., Delossantos, A., Lozano, R., Lopez, A., Murray, C., & 
Naghavi, M. (2011). Breast and cervical cancer in 187 countries between 1980 and 
2010: A systematic analysis. The Lancet, 378(9801), 1461 - 1484. doi:10.1016/S0140-
6736(11)61351-2 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: 
värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & 
Kultur. 

Freire, M.M., Hagen, B.M., Lima, C.M., Ferrer de Oliveira, L.L., Pinto, L.M. & Pereira 
dos Santos, A.A. (2017). Breast cancer and its treatments: repercussions in sexuality 
lived by women. Journal of Nursing, 11(11), 4511-4514. doi: 10.5205/reuol.23542-
49901-1-ED.1111201731 

Friberg, F. (2012). 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 - 139). Lund: Studentlitteratur. 

http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1007/s00520-015-2845-z
http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1007/s00520-015-2845-z
https://doi.org/10.1016/j.ejon.2015.10.005
https://doi-org.proxy.library.ju.se/10.1093/pubmed/fdv211
https://doi-org.proxy.library.ju.se/10.1093/pubmed/fdv211


19 
 

Geetha, M., Menaka, K., & Padmavathi, P. (2017). Awareness of Breast self-
examination and risk factors of Breast Cancer among Women. Asian Journal of 
Nursing Education & Research, 7(3), 413-416. http://dx.doi.org/10.5958/2349-
2996.2017.00082.9     

Helms, R. L., O'hea, E. L., & Corso, M. (2008). Body image issues in woman with breast 
cancer. Psychology Health Medicine, 13, 313 - 325. doi: 10.1080/13548500701405509 

Henricson, M. (2017a). Forskningsprocessen. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 
teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (s. 43 - 56). Lund: 
Studentlitteratur.  

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

Henricson, M & Billhult, A. (2017). Kvalitativ metod. I M. Henricson (Red.), 
Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (s.111 - 120). 
Lund: Studentlitteratur.  

Hill, O., White, K. 
(2008). Exploring women's experiences of TRAM flap breast reconstruction aftermas
tectomy for breast cancer. Oncology Nursing Forum, 35(1), 81-
88. doi: http://dx.doi.org/10.1188/08.ONF.81-88    

Jakobsen, K., Magnus, E., Lundgren, S., & Reidunsdatter, R. J. (2017). Everyday life in 
breast cancer survivors experiencing challenges: A qualitative study. Scandinavian 
Journal of Occupational Therapy, 1-10. doi: 
https://doi.org/10.1080/11038128.2017.1335777  

Jones, S.M.W., LaCroix, A.Z., Li, W., Zaslavsky, O., Wassertheil-Smoller, S., Weitlauf, 
J., … Danhauer, S. C. (2015). Depression and quality of life before and after breast 
cancer diagnosis in older women from the Women’s Health Initiative. Journal of 
Cancer Survivorship, 9(4), 620-629. doi: 
http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1007/s11764-015-0438-y  

Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 
metod: från idé till examination inom omvårdnad (s.57 - 77). Lund: Studentlitteratur. 

Klimek Yingling, J.A. (2013). Negotiating emotional order: A grounded theory of the 
survivorship processing women who have completed treatment for breast cancer. 
(Doktorsavhandling, The State University of New Jersey). 

Kurowecki, D., & Fergus, K. (2014). Wearing my heart on my chest: Dating, new 
relationships, and the reconfiguration of self‐esteem after breast cancer. Psycho‐
Oncology, 23(1), 52-64. doi: 10.1002/pon.3370  
 
Lim, J. W., Gonzalez, P., Wang-Letzkus, M. F., Baik, O., & Ashing-Giwa, K. T. (2013). 
Health behavior changes following breast cancer treatment: 
A qualitative comparison among Chinese American, Korean American, 

http://dx.doi.org/10.5958/2349-2996.2017.00082.9
http://dx.doi.org/10.5958/2349-2996.2017.00082.9
http://dx.doi.org/10.1188/08.ONF.81-88
https://doi.org/10.1080/11038128.2017.1335777
http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1007/s11764-015-0438-y


20 
 

and Mexican American survivors. Journal of Health Care for 
the Poor and Underserved, 24(2), 599 - 618. doi: 10.1353/hpu.2013.0094   
 
Masoud, V., & Pages, G. (2017). Targeted therapies in breast cancer: New challenges to 
fight against resistance. World Journal Clinical Oncology, 8(2), 120–134. doi: 
10.5306/wjco.v8.i2.120. 
 
Matthews, H., & Semper, H. (2016). 'Dropped from the system': the experiences and 
challenges of long-term breast cancer survivors. Journal of Advanced Nursing, 73(6), 
1355-1365. doi: http://dx.doi.org/10.1111/jan.13237    
 
Nystrand, A. (2016). Bröstcancer. Hämtad 10 oktober, 2017, från 
https://www.cancerfonden.se/om-cancer/brostcancer  

Oktay, J. S., Bellin, M. H., Scarvalone, S., Appling, S., & Helzlsouer, K. J. (2011). 
Managing the Impact of Posttreatment Fatigue on the Family: Breast Cancer Survivors 
Share Their Experiences. Families, Systems, & Health, 29(2), 127-137. doi: 
http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1037/a0023947  

Parsa, Y., Mirmalek, S. A., Kani, F. E., Aidun, A., Salimi-Tabatabaee, S. A., Yadollah-
Damavandi, S., … Shahverdi, E. (2016). A Review of the Clinical Implications of 
Breast Cancer Biology. Electrinoc Physician, 8(5), 2416-2424. doi: 10.19082/2416   

Piot-Ziegler, C., Sassi, M. L., Raffoul, W., & Delaloye, J. F. (2010). Mastectomy, body 
deconstruction, and impact on identity: A qualitative study. British Journal of Health 
Psychology, 15(3), 479-510. doi: 10.1348/135910709X472174 

Polit, D., & Beck, C. (2016). Nursing research: Generating and assessing evidence of 
nursing practice (10. uppl.). Philadelphia: Wolters Kluwer. 

Power, S., & Hegarty, J. (2010). Facilitated Peer Support in Breast Cancer: A Pre- and 
Post-Program Evaluation of Women's Expectations and Experiences of a Facilitated 
Peer Support Program. Cancer Nursing, 33(2), 9-16. doi: 
10.1097/NCC.0b013e3181ba9296 

Priebe, G., & Landström, C. (2017). Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och 
begränsningar – grundläggande vetenskapsteori. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 
teori och metod – från ide till examination inom omvårdnad (s. 25 - 42). Lund: 
Studentlitteratur.  

Rawson, R., & Miller, M. (2012). CHRONIC PAIN IN BREAST CANCER 
SURVIVORS. Cancer Nursing Practice, 11(4), 14-18. Hämtad 
från https://search.proquest.com/docview/1018555790/fulltext/DFAEE07D096E47
4EPQ/1?accountid=11754   

Rees, S. (2017). ‘Am I really gonna go sixty years without getting cancer again?’ 
Uncertainty and liminality in young women’s accounts of living with a history of breast 
cancer. Health, 21(3), 241-258. doi: 10.1177/13634593 
 

http://dx.doi.org/10.1111/jan.13237
https://www.cancerfonden.se/om-cancer/brostcancer
http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1037/a0023947
https://search.proquest.com/docview/1018555790/fulltext/DFAEE07D096E474EPQ/1?accountid=11754
https://search.proquest.com/docview/1018555790/fulltext/DFAEE07D096E474EPQ/1?accountid=11754


21 
 

Remmers, H., Holtgräwe, M., & Pinkert, C. (2010). Stress and Nursing Care Needs of 
Woman with Breast Cancer During Primary Treatment: A Qualitative Study. 
European Journal of Oncology Nursing, 14(1), 11-16. doi: 10.1016/j.ejon.2009.07.002 
 
Rosedale, M., & Fu, M. (2010). Confronting the unexpected: Temporal, situational, and 
attributive dimensions of distressing symptom experience for breast cancer 
survivors. Oncology Nursing Forum, 37(1), 28-33. doi: 
http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1188/10.ONF.E28-E33   
 
Roth, M., Elmore, J., Yi-Frazier, J., Reisch, L., Oster, N., & Miglioretti, D. (2011). Self-
Detection Remains a Key Method of Breast Cancer Detection for U.S. Women. Journal 
of Women's Health, 20(8), 1135-1139. doi: 
http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1089/jwh.2010.2493 
 
Roy, C. (2009). The Roy adaption model (3. uppl.). Upper Saddle River: Pearson.   
 
Roy, C. (2011). Extending the Roy adaptation model to meet changing global 
needs. Nursing Science Quarterly, 24(4), 345-351. doi: 10.1177/0894318411419210   
 
Salander, P., Lilliehorn, S., Hamberg, K., & Kero, A. (2011). The impact of breast cancer 
on living an everyday life 4.55 years post-diagnosis a qualitative prospective study of 
39 women. Acta Oncologica, 50(3), 399-407. doi: 
https://doi.org/10.3109/0284186X.2010.547216  

Shimizu, C., Ando, M., Kouno, T., Katsumata, N., Fujiwara, Y. (2007). Current Trends 
and Controversies over Pre-
operative Chemotherapy for Women with Operable Breast Cancer. Japanese Journal 
of Clinical Oncology, 37(1), 1-8. doi: 10.1093/jjco/hyl122     

Silva, G., & Santos, M. A. (2010). Stressors in Breast Cancer Post-Treatment: A 
Qualitative Approach Factores estresantes del post-tratamiento del cáncer de mama: 
Un enfoque cualitativo Estressores pós-tratamento do câncer de mama: 
Um enfoque qualitativo. Revista Latino-Americana De Enfermagem, 18(4), 688-
695. doi: 10.1590/S0104-11692010000400005 

Singh, V., Saunders, C., Wylie, L., Bourke, A. 
(2008). New diagnostic techniques for breast cancer detection. Future Oncology 4(4)
, 501 - 513. doi: 10.2217/14796694.4.4.501  

Socialstyrelsen. (2015). Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig – 
Handbok för vårdgivare, chefer och personal. Hämtad 6 januari, 2017, från 
/www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-4-10  
 
Socialstyrelsen. (2007). Nationella riktlinjer för bröstcancersjukvård – medicinskt 
och hälsoekonomiskt faktadokument. Hämtad 20 oktober, 2017, från 
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforbrostprostatatjocktarmsochandt
armscancervard  

Socialstyrelsen. (2017). Statistik om nyupptäckta cancerfall 2015. Hämtad 18 oktober, 
2017, från 

http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1188/10.ONF.E28-E33
http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1089/jwh.2010.2493
https://doi.org/10.3109/0284186X.2010.547216
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-11692010000400005
about:blank
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforbrostprostatatjocktarmsochandtarmscancervard
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforbrostprostatatjocktarmsochandtarmscancervard


22 
 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20462/2017-1-
14.pdf  

Socialstyrelsen. (u.å). Statistikdatabas för dödsorsaker. Hämtad 14 februari, 2018, 
från http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/dodsorsaker 

Svensk Sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska. Hämtad 17oktober, 2017, från 
https://www.swenurse.se/globalassets/01-
svensksjukskoterskeforening/publikationer-svensk-
sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-
publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf 

Tailby, E., & Boyages, J. (2017). Conservation sugery and radiation therapy in early 
early breast cancer - An update. Australian Family Physician, 46(4), 214-219. Hämtad 
från 
https://searchproquestcom.proxy.library.ju.se/docview/1889305998?accountid=117
54  

Thewes, B., Lebel, S., Seguin Leclair, C., & Butow, P. (2016). 
A qualitative exploration of fear of cancer recurrence (FCR) amongst Australian and 
Canadian breast cancer survivors. Supportive Care in Cancer, 24(5), 2269-
2276. doi: 10.1007/s00520-015-3025-x  

Torre, L., Siegel, R., Ward, E., & Jemal, A. (2016). Global Cancer Incidence and 
Mortality Rates and Trends-An Update. Cancer Epidemiology Biomarkers & 
Prevention, 25(1), 16-27. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-15-0578 

Tureson, D., Pilnick, A., & Roy, S. (2016). A new normal?: Women's experiences of 
biographical disruption and liminality following treatment for early stage breast 
cancer. Social science & Medicine, 151, 121-129. doi: 10.1016/j.socscimed.2016.01.011 

Ussher, J., Perz, J., & Gilbert, E. (2012). Changes to Sexual Well-
Being and Intimacy After Breast Cancer. Cancer Nursing, 35(6), 456-
465. http://dx.doi.org/10.1097/NCC.0b013e3182395401   

Von Ah, D., Habermann, B., Carpenter, J. S., & Schneider, B. L. (2013). Impact of 
perceived cognitive impairment in breast cancer survivors. European Journal of 
Oncology Nursing, 17(2), 236-241. doi: https://doi.org/10.1016/j.ejon.2012.06.002 

Wengström, Y., Häggmark, C., & Forsberg, C. (2001). Coping with radiation therapy: 
effects of a nursing intervention on coping ability for women with breast cancer. 
International Journal of Nursing Practice, 7(1), 8-15. doi: 10.1046/j.1440-
172x.2001.00239.x   

Wiklund Gustin, L., & Lindwall, L. (2012). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. 
Stockholm: Natur & Kultur.  

Williams, F., & Jeanetta, S. 
(2016). Lived experiences of breast cancer survivors after diagnosis, treatment and be

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20462/2017-1-14.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20462/2017-1-14.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/dodsorsaker
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensksjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensksjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensksjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensksjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://searchproquestcom.proxy.library.ju.se/docview/1889305998?accountid=11754
https://searchproquestcom.proxy.library.ju.se/docview/1889305998?accountid=11754
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.01.011
http://dx.doi.org/10.1097/NCC.0b013e3182395401
https://doi.org/10.1016/j.ejon.2012.06.002


23 
 

yond: qualitative study. Health Expectations, 19(3), 631-
642. doi: http://dx.doi.org/10.1111/hex.12372   

Wood, A., Shapiro, C., & Recht, A. 
(2001). Side Effects of Adjuvant Treatment of Breast Cancer. The New England 
Journal of Medicine, 344(26), 1997-2008. Hämtad från https://search-proquest-
com.proxy.library.ju.se/docview/223942306/fulltext/F3F7DB6FFCE749F6PQ/1?acc
ountid=11754    

World Health Organization. (2014). Breast Cancer Awareness Month: increased 
awareness, equitable access to early diagnosis and timely, effective, and affordable 
treatment needed globally. Hämtad 18 oktober, 2017, från 
http://www.who.int/cancer/breast_cancer_awareness/en/    

World Health Organization. (u.å.). Diagnosis and Treatment. Hämtad 7 februari, 
2018, från http://www.who.int/cancer/treatment/en/    

 

Zamanzadeh, V., Rassouli, M., Abbaszadeh, A., Nikanfar, A., Alavi-Majd, H., 
& Ghahramanian, A. (2014). Factors Influencing Communication Between the 
Patients with Cancer and their Nurses in Oncology Wards. Indian Journal 
of Palliative Care, 20(1), 12-20. DOI:10.4103/0973-1075.125549 

 

http://dx.doi.org/10.1111/hex.12372
https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/docview/223942306/fulltext/F3F7DB6FFCE749F6PQ/1?accountid=11754
https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/docview/223942306/fulltext/F3F7DB6FFCE749F6PQ/1?accountid=11754
https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/docview/223942306/fulltext/F3F7DB6FFCE749F6PQ/1?accountid=11754
http://www.who.int/cancer/breast_cancer_awareness/en/
http://www.who.int/cancer/treatment/en/
https://doi.org/10.4103/0973-1075.125549


 

 

Bilagor 

Bilaga 1 
Databassökningsmatris 
 
Datum 
och 
databas 

Sökord Avgr-
änsn-
ingar 

Antal 
träffar 
och 
lästa 
titlar 

Lästa 
abstract  

Lästa 
artiklar 

Inklu-
derade 
artiklar 
efter 
kvalitets
gransk-
ning 

25/1-
2018 
 
CINAHL 

breast 
cancer AND 
survivor 
AND 
experience 
AND wom* 
AND after 
treatment 

Peer 
reviewed, 
2010-
2018 

41 22 9 2 

29/1-
2018 
 
CINAHL 

breast 
cancer AND 
post 
treatment 
AND 
experience 
AND 
qualitative 

Peer 
reviewed, 
2010-
2018 

22 4 3 2 

29/1-
2018 
 
CINAHL 

breast 
cancer AND 
wom* AND 
surviv* 
AND 
experienc* 
AND after 
treatment 
AND 
qualitative 

Peer 
reviewed, 
2010-
2018 

14 4 1 1 

8/2-2018 
 
CINAHL 

(breast 
cancer or 
breast 
neoplasm) 
AND 
completion 
treatment 
AND 
qualitative 

Peer 
reviewed, 
2010-
2018 

8 3 2 2 

 
 



 

 

 
 
 
Datum 
och 
databas 

Sökord Avgräns-
ningar 

Antal 
träffar 
och 
lästa 
titlar 

Lästa 
abstract  

Lästa 
artiklar 

Inklu-
derade 
artiklar 
efter 
kvalitets-
gransk-
ning 

7/2-2018 
 
MEDLINE 

surviving 
AND 
women's 
experiences 
AND breast 
cancer 

2010-
2018 

3 2 2 1 

8/2-2018 
 
MEDLINE 

breast 
cancer 
AND 
experienc* 
AND (after 
treatment 
or post 
treatment) 
AND 
surviv* 
AND 
qualitative 

2010-
2018 

63 18 5 1 

13/2-2018 
 
MEDLINE 

(breast 
cancer or 
breast 
neoplasm) 
AND (post 
treatment 
or after 
treatment) 
AND 
qualitative 
AND 
surviv* 

2010-
2018 

73 12 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2  
Protokoll för kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar 
 

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 – kvalitativ 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  



 

 

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/henr 



 

 

Bilaga 3 
Artikelmatris 
 

 
Författare, 
år och land 
 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Resultat 

 
Kvalitets-
bedömning 

Brunet, J., 
Sabiston, M. 
C., & Burke, S. 
(2013). 
Canada 

Surviving 
breast cancer: 
Women’s 
experiences 
with their 
changed 
bodies 
 

Syftet är att 
utforska kvinnors 
upplevelser av 
sina kroppar efter 
genomgången 
bröstcancer-
behandling. 
 

11 kvinnor i åldrarna 
47 - 70 år som 
genomgått 
bröstcancer-
behandling deltog i 
studien. Kvinnorna 
rekryterades genom 
snöbollsurval och 
intervjuades 
individuellt. Data 
samlades in och 
analyserades med 
hjälp av tolknings-
fenomenologisk 
analys (interpretative 
phenomenological 
analysis).  

Fyra huvudteman 
identifierades från 
insamlad data: förändras 
synligt och osynligt, 
upplever intensiva tankar 
och känslor, kroppens 
mening samt hantering av 
fysiska förändringar. 
Överlag upplevde 
kvinnorna fysiska 
förändringar som fick 
negativ påverkan på 
tankar, känslor, attityder 
och tron på sina kroppar.  

4/4 
 
8/8 

Cheng, H., Sit, 
J., & Cheng, K. 
(2016).  
Kina  

Negative and 
positive life 
changes 
following 
treatment 
completion: 
Chinese breast 

Syftet är att 
utforska positiva 
och negativa livs-
förändringar efter 
genom-gången 
bröstcancer-
behandling hos 

29 
bröstcanceröverlevar
e mellan åldern 41 - 
69 år. Vid deltagandet 
var tiden efter diagnos 
mellan 6 - 180 
månader och alla 

Två huvudkategorier 
identifierades: Positiva 
och negativa 
livsförändringar utifrån 
bröstcanceröverlevares 
upplevelser. Negativa 
förändringar beskrevs 

4/4 
 
7/8 (Ej 
återkoppling 
från bakgrund 
till diskussion) 



 

 

cancer 
survivors’ 
perspectives 
 

kinesiska 
kvinnor. 

deltagare har 
genomgått 
mastektomi, 
cytostatikabehandlin
g, strålning eller 
hormonbehandling.  
Forskarna utförde en 
tvärsnittsstudie och 
semi-strukturerade 
intervjuer. Data 
analyserades med 
hjälp av en kvalitativ 
innehållsanalys.  
 

vara rädsla för recidiv, 
upplevelser av symtom, 
dålig kroppsuppfattning, 
förändrad sexualitet och 
ekonomisk börda. 
Positiva förändringar 
beskrevs vara nytt 
livsperspektiv, personlig 
utveckling och förbättrad 
relation till familj.  

Jakobsen, K., 
Magnus, E., 
Lundgren, S., 
& 
Reidunsdatter
, J. R. (2017).  
Norge 

Everyday life 
in breast 
cancer 
survivors 
experiencing 
challenges: A 
qualitative 
study 
 

Syftet är att 
beskriva 
vardagslivet och 
dess utmaningar 
hos kvinnor som 
genomgått en 
bröstcancer-
behandling. 

11 kvinnor 
rekryterade från en 
uppföljande studie av 
bröstcancerpatienter 
deltog i kvalitativa 
semi-strukturerade 
intervjuer 7 år efter 
avslutad behandling. 
Data analyserades 
med hjälp av 
innehållsanalys.  

Det framkom 10 
kategorier som delades in 
i 5 underkategorier under 
2 huvudteman; kroppslig 
och mental ensamhet 
samt ny tyngdpunkt i 
vardagen. För att hantera 
vardagslivets utmaningar 
blev information, stöd för 
kvinnan och hennes 
anhöriga samt balans 
mellan uppgifter hemma 
och på arbetet viktiga 
faktorer.  

4/4 
 
8/8 

Kurowecki, D., 
& Fergus, D. 
K. (2013).  
Canada 

Wearing my 
heart on my 
chest: dating, 
new 
relationships, 

Syftet är att 
undersöka 
kvinnors 
erfarenheter av 
att etablera ett 

15 bröstcancer-
överlevande kvinnor 
deltog i semi-
strukturerade 
intervjuer. Grounded 

I resultatet framkom 
följande huvudkategorier; 
förlora och återfå 
självkänslan, ta språnget: 
dejting och skyldighet att 

4/4 
 
7/8 (Metoden 
diskuteras ej 



 

 

and the 
reconfiguratio
n of self-
esteem after 
breast cancer 
 

intimt 
förhållande med 
en ny partner 
efter en 
bröstcancer-
diagnos och 
behandling.  
 

theory användes vid 
analys av data.  

berätta samt återfinna sig 
själv genom ett nytt 
förhållande. Kvinnor 
upplever en stor sårbarhet 
i nya relationer. Nya 
relationer kan resultera i 
återfunnen självkänsla.  

mot kvalitets-
begrepp) 

Oktay, S. J., 
Bellin, H. M., 
Scarvalone, S., 
Appling, S., & 
Helzlsouer, J. 
K. (2011). 
USA 

Managing the 
Impact of 
Posttreatment 
Fatigue on the 
Family: Breast 
Cancer 
Survivors 
Share Their 
Experiences 
 

Syftet är att 
beskriva hur 
trötthet hos 
kvinnor som 
genomgått en 
bröstcancer-
behandling 
påverkar 
familjen.  

35 kvinnor som 
överlevt bröstcancer 
deltog i studien. Data 
samlades in genom a) 
observationer av 
gruppterapier, b) 
individuella 
djupintervjuer och c) 
familjegrupper. 
Kvalitativa analyser 
med hjälp av 
grounded theory 
genomfördes.  

I resulatet framkom 2 
huvudteman; Tolka 
trötthetens mening i 
familjen samt hantering 
av oförmåga att utföra sin 
roll i familjen. Det 
framkommer svårigheter 
för familjen att anpassa 
sig till ett kroniskt 
symtom och 
kommunikation och 
samspel förändras i 
familjen.   

4/4 
 
7/8 (Metoden 
diskuteras ej 
mot kvalitets-
begrepp) 

Rees, S. 
(2017).  
Stor-
britannien 

‘Am I really 
gonna go sixty 
years without 
getting cancer 
again?’ 
Uncertainty 
and liminality 
in young 
women’s 
accounts of 
living with a 

Syftet är att 
undersöka hur 
unga kvinnor som 
genomgått en 
bröstcancer-
behandling 
upplever och 
uppfattar livet 
nya bana och 
påverkan på deras 
identitet.  

20 kvinnor under 45 
års ålder deltog i 
kvalitativa semi-
strukturerade 
intervjuer. Tiden 
sedan kvinnorna 
diagnostiserades var 
mellan 15 månader 
och 9 år.  Data 
analyserades med 
grounded theory.  

I resultatet framkom tre 
kategorier; osäkerhet 
kring recidiv och det 
cancerfria statuset, 
osäkerhet kring fertilitet 
samt ett nytt normalt 
tillstånd? Unga kvinnor 
som genomgått 
bröstcancerbehandling 
upplevde en påverkan på 
sin identitet.  

4/4 
 
8/8 



 

 

history of 
breast cancer 
 

Rosedale, M., 
& Fu, R. M. 
(2010).  
USA 

Confronting 
the 
Unexpected: 
Temporal, 
Situational, 
and 
Attributive 
Dimensions of 
Distressing 
Symptom 
Experience for 
Breast Cancer 
Survivors 
 

Syftet är att 
beskriva kvinnors 
oväntade och 
störande 
symtom-
upplevelser efter 
en bröstcancer-
behandling 
 
 

13 kvinnor i åldrar 
mellan 33 – 74 år 
deltog. De befann sig 1 
- 18 år efter 
bröstcancer-
behandling.  
Studien är kvalitativ 
och deskriptiv. 
Intervjuer utfördes på 
av deltagaren vald 
plats.  
Sekundär analys av 
fenomenologisk data 
där konstant 
jämförande metod 
användes för analys.  

Resultatet delas in i fyra 
teman: leva med 
kvarvarande symtom, 
konfrontera oväntade 
situationer, förändrad 
självbild och att ses som 
en överlevare av personer 
i sin närhet trots att 
bröstcancern fortfarande 
är närvarande för 
kvinnan.  

4/4 
 
6/8 (Data-
insamling 
beskrivs ej 
samt metoden 
diskuteras ej 
mot kvalitets-
begrepp) 

Salander, P., 
Lilliehorn, S., 
Hamberg, K., 
& Kero, A. 
(2011).  
Sverige 

The impact of 
breast cancer 
on living an 
everyday life 
4.5-5 years 
post-diagnosis 
– a qualitative 
prospective 
study of 39 
women 
 

Syftet är att 
studera kvinnors 
liv och 
värderingar 
under och efter 
behandling av 
bröstcancer 
jämfört med livet 
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transkriberades 
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cytostatikabehandlin
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tvärsnittsdesign. 
Semi-strukturerade 
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Resultatet delades upp i 
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som påverkar kvinnor 
efter genomgången 
bröstcancerbehandling. 
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bättre förståelse 
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Schneider, L. 
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survivors 
 

försämring, dess 
inverkan på 
relationer, daglig 
funktion, arbete 
och livs-
upplevelse efter 
diagnos och 
behandling av 
bröstcancer.  
 

hjälp av 
innehållsanalys.  

bearbetningshastighet, 
uppmärksamhet och 
koncentration, språk samt 
verkställande funktion. 
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