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Sammanfattning 

Bakgrund: År 2016 drabbades 7500 kvinnor i Sverige av bröstcancer. Kvinnor 
förväntas vara delaktiga i beslut angående behandling vilket skapar olika upplevelser 
som är viktiga för sjuksköterskor att respektera.  
Syfte: Att beskriva upplevelse av delaktighet i beslutsfattande i hälso- och sjukvården 
hos kvinnor med bröstcancer. 
Metod: En litteraturöversikt gjordes där 10 kvalitativa artiklar inkluderades i 
resultatet. Fribergs femstegsmodell användes i analysprocessen. 
Resultat: Analysen mynnade ut i två kategorier som beskrev kvinnors upplevelse av 
delaktighet i beslutsfattanden. Kategorierna innefattade 1) behov av delaktighet och 
2) behov av information. Första kategorin beskrev kvinnors upplevelse av delaktighet 
genom att aktivt, passivt eller i samråd med andra ingå i beslutsprocessen. Andra 
kategorin beskrev att informationen som kvinnor erhöll upplevdes både meningsfull 
och bristande.  
Slutsatser: Kvinnors upplevelse av delaktighet varierar där information har en 
betydande del i beslutsfattanden. Litteraturöversikten tillför ny kunskap inom 
omvårdnadsprofessionen som är viktig för sjuksköterskor att omsätta i praktiken. 
 
 
Nyckelord: Autonomi, Erfarenheter, Information, Medverkande, Patienter



 

Summary 

Participation in decision making among women with breast cancer- A Literature 
Review 
 
Background: In 2016, 7500 women in Sweden were affected by breast cancer. 
Women are expected to be involved in decision making, which create different 
experiences that are important for nurses to respect.  
Aim: To describe the experience of participation in decision making in the health 
care sector of women with breast cancer. 
Method: A literature review was made where 10 qualitative articles were included in 
the result. Friberg’s five-step model was used in the analysis process. 
Results: The analysis appeared in two categories that described women’s 
experiences of participation in decision making. The categories included 1) the need 
for participation and 2) the need of information. The first category described that 
women experienced participation by actively, passively or in consultation with others 
in the decision making process. The second category described that the information 
received by women was experienced as meaningful or insufficient.  
Conclusions: Women’s experiences of participation varies where information has 
an important part in decision making. The literature review provides new knowledge 
in nursing care that is important for the nurse to put into practice.  
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Inledning  

Årligen upptäcks 1,7 miljoner nya fall av bröstcancer i världen och det är den mest 
förekommande cancerformen hos kvinnor (World Health Organization, 2017). År 
2016 drabbades 7500 kvinnor i Sverige av bröstcancer (Socialstyrelsen, 2017). Som 
sjuksköterska är det viktigt att utgå från samspelet med patienterna för att uppnå en 
personcentrerad omvårdnad. Genom att utgå från ett personcentrerat synsätt bidrar 
det till att patienter blir mer involverade i beslutsfattanden (Ross, Tod & Clarke, 
2015). Patientlagen (SFS 2014:821) förtydligar att hälso- och sjukvården i möjligaste 
mån ska bedrivas och utformas i samspel med patienterna. Patienters autonomi och 
förmåga att fatta beslut ska främjas och respekteras samt ges möjlighet att fatta 
beslut angående behandlingsalternativ (SFS 2014:821). Valero-Aguilera et al. (2014) 
menar att patienter behöver ytterligare information om deras bröstcancerdiagnos 
utöver den som ges av sjuksköterskor. Det framgår att patienters delaktighet och 
kommunikation vid beslutsfattanden är bristande. Patienters upplevelser av att inte 
vara delaktiga kan leda till att missnöje och klagomål ökar (Sahlsten, Larsson, 
Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007). Det är därför angeläget att ta reda på om 
kvinnor upplever sig vara delaktiga i beslutsfattanden i samband med bröstcancer. 

Bakgrund 

Sjuksköterskans ansvar  

Sjuksköterskan är en nyckelperson vars åsikter, attityder, strategier och kompetens 
avgör hur delaktighet upplevs. Sjuksköterskors uppgift är att engagera patienter 
mentalt och i fysiska aktiviteter där delaktighet ska gynna patienterna (Sahlsten et 
al., 2007). Sjuksköterskors ansvar är att ge en säker och effektiv behandling 
samtidigt som de ger patienter möjlighet att fatta beslut angående behandling. Det 
leder till att det krävs nya arbetssätt för hur samarbete och eventuella konflikter 
mellan de olika parterna ska hanteras (Heggland & Hausken, 2013). Sjuksköterskors 
skyldighet är att informera patienter men även göra patienter delaktiga i deras 
individuella vård (SFS 2014:821). Sjuksköterskors information är av stor betydelse 
för patienterna då det påverkar deras delaktighet samt beslutsfattanden (Van Den 
Brink-Muinen et al., 2006).   
 
Sjuksköterskor ska stödja patienter att fatta autonoma beslut och respektera deras 
beslut (Fjordside & Morville, 2016). Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska 
sjuksköterskor stärka patienters självbestämmande. Att arbeta efter givna rutiner 
kan innebära att sjuksköterskor skapar ett skydd för att undvika komplicerade 
situationer och för att stödja patienter vid lidande. Rutiner är en aktivitet som ska 
användas om det finns behov av det. Är sjuksköterskor däremot styrda av rutiner kan 
det leda till att patienter inte känner sig sedda. Det påverkar patienters 
förutsättningar att känna sig delaktiga i vården (Rytterström, Unosson & Arman, 
2011). Att som sjuksköterska vara närvarande och se kvinnor som enskilda individer 
är avgörande för kvinnor med bröstcancer. Det är av stor betydelse att sjuksköterskor 
är stödjande och bygger upp en relation med kvinnor som drabbats av bröstcancer 
för att de ska uppleva ett socialt stöd under vårdtiden (Dumrongpanapakorn & 
Liamputtong, 2017).  



 

2 
 

Bröstcancer  

Bröstcancer förekommer hos kvinnor och män. Det är dock ovanligt att män drabbas 
(Folkhälsomyndigheten, 2018). Bröstcancer finns i två former. Duktal cancer är den 
mest förekommande formen av bröstcancer och utgår från bröstkörtlarnas körtelrör. 
Den andra typen av bröstcancer är lobulär cancer som utgår från körtellobuli. Cancer 
in situ betyder att tumören enbart växer i körtelgången. Invasiv cancer innebär att 
tumören angriper omkringliggande vävnad (Ericson & Ericson, 2012). Det är viktigt 
med en tidig diagnos för att patienter ska få behandling insatt så fort som möjligt. 
Diagnosen kan ställas genom bland annat mammografi och klinisk undersökning 
(World Health Organization, 2018). Kvinnor med bröstcancer söker vård av olika 
anledningar. Kvinnor uttrycker att en anledning till att söka vård är när de 
misstänker att de drabbats av bröstcancer och symtomen förvärras, till exempel om 
brösten ändrar form, upptäcker knölar i brösten eller vid förvärrad smärta. Ett annat 
skäl för kvinnor att uppsöka vård är att de har familjemedlemmar som 
diagnostiserats med bröstcancer och de är därför medvetna om att även de kan 
drabbas. En annan anledning är att kvinnor blir motiverade av familj och vänner att 
söka vård. Kvinnor erhåller information från andra personer genom att berätta om 
deras symtom. Informationen underlättar för kvinnor när de fattar beslut angående 
om de ska uppsöka vård (Oshiro & Kamizato, 2018). 

Information och kommunikation  

Patienter ska erhålla information om behandlingsalternativ och tillvägagångssätt för 
att förhindra sjukdom, skada och eftervård. Efter att sjuksköterskor utlämnat 
information ska de försäkra sig om att patienterna har förstått informationen (SFS 
2014:821). Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska de ge anpassad information 
till patienter. Informationen ska ligga till grund för patienters samtycke till 
behandling i vården (Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). Kommunikationen är 
också viktig mellan sjuksköterskor och patienter. Kvaliteten av kommunikationen är 
en viktig faktor som möjliggör eller försvårar den personcentrerade vården (Thakur, 
Venkateshan, Sharma & Prakash, 2016). Personcentrerad omvårdnad börjar med att 
bygga upp ett partnerskap och det innebär delning av information, delade 
resonemang och delat beslutsfattande. På grund av den progressiva karaktären hos 
långvariga sjukdomar och behovet av omfattande sjukdomshantering är det viktigt 
att sjuksköterskor tillsammans med patienter utvecklar ett partnerskap för att uppnå 
gemensamma överenskomna mål (Ekman et al., 2011). En god kommunikation kan 
bidra till att patienter upplever hälsa, känner tillit till sjuksköterskor och blir mindre 
oroliga (Sundler, Eide, Dulmen & Holmström, 2016). Kommunikation mellan 
sjuksköterskor och kvinnor med bröstcancer är viktig för att effektivisera behandling 
(Khoubbin Khoshnazar et al., 2016). Information kan öka cancerpatienters 
tillfredsställelse (Faller, Strahl, Richard, Niehues & Meng, 2016). Informationen kan 
även hjälpa kvinnor med bröstcancer när de fattar beslut (Burton et al., 2017). 
Genom att jämföra information kan kvinnor överväga konsekvenserna av beslut. 
Kvinnor anser att information är viktig för att de ska känna sig delaktiga (Prades, 
Ferro, Gil & Borras, 2014).  

Delaktighet  

Eldh, Ehnfors och Ekman (2004) väljer att definiera delaktighet som att gå med i en 
gemenskap. Delaktighet inom vården har beskrivits som delade mål samt 
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interaktörers gemensamma önskningar. Processen vid delaktighet är delad vilket gör 
att sjuksköterskor och patienter måste ha en gemensam uppfattning och respekt för 
varandra (Eldh, Ehnfors & Ekman, 2004). Samtidigt menar Näsström, Mårtensson, 
Idvall och Strömberg (2017) att delaktighet inom vården är ett väl nyanserat begrepp 
där aspekter som relation, delad information och kunskap, makt och kontroll samt 
gemensamt deltagande är centrala. Både patienters och sjuksköterskors uppförande 
och attityd kan påverka graden av delaktighet. Att patienter ska vara delaktiga i deras 
individuella vård är en viktig grund för hälso- och sjukvården och är även en 
rättighet i Sverige. Patientlagen (SFS 2014:821) förtydligar att patienter ska få välja 
bland de behandlingsalternativ som finns och är vetenskapligt beprövade. Patienter 
ska erhålla den behandling som de föredrar och ska anpassas och utföras i samråd 
med patienterna (SFS 2014:821). 
 
Utifrån Katie Erikssons omvårdnadsteori användes begreppet delaktighet som 
litteraturöversiktens teoretiska referensram. Hälsa kan förknippas med lidande för 
patienter, där sjuksköterskor besitter en maktposition som kan medföra lidande för 
patienterna. Patienters frihet kan fråntas och känslor av maktlöshet kan infinna sig. 
Patienter kan bli tvungna att utföra handlingar som de inte samtycker till och blir 
därmed inte delaktiga. Sjuksköterskor kan lindra lidande genom att skapa en god 
vårdkultur där patienter blir respekterade, uppmuntrade och där sjuksköterskor 
stödjer, förmedlar hopp, bekräftar, informerar, svarar på frågor och gör patienter 
delaktiga. Patienters känslor av att inte vara delaktiga kan leda till en upplevelse av 
lidande genom att de då inte känner sig som fullständiga individer. Sjuksköterskor 
bör vara medvetna om det och arbeta för att göra patienter delaktiga i hälso- och 
sjukvården (Eriksson, 1994). Sjuksköterskor och läkare ska erbjuda kvinnor med 
bröstcancer möjlighet att deltaga och aktivt uppmuntra kvinnorna under 
beslutsprocessen (Kadmon, Noy, Billig & Tzur, 2016). Kvinnor med bröstcancer 
upplever att beslutsfattande är utmanande, men uttrycker samtidigt att de 
uppskattar att de har möjligheten att vara delaktiga och fatta beslut angående 
behandling (Caldon et al., 2011). 

Autonomi  

Autonomi definieras enligt Lindberg, Fagerström, Sivberg och Willman (2014) 
genom att uppfattas som en egen individ, förmågan att ta beslut samt ta ansvar för 
de. Autonomi är ett begrepp av etisk karaktär som omfattar faktorer som 
självbestämmande och frihet. Att kunna ta beslut som gäller patienters egna 
önskningar i handling kräver att patienter kan formulera sina önskningar och ha en 
viss grad av beslutskompetens. Det är viktigt att beslut kan omsättas till handling. 
Begreppet autonomi har en stor betydelse inom hälso- och sjukvården då det 
tillämpas för att beskriva patienters rätt till att fatta egna beslut gällande 
vårdsituationen (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2016). Whitehead, Trip, Hale 
och Cinder (2016) menar också att autonomi handlar om självständighet, 
självbestämmande och beslutsfattande. För kvinnor med bröstcancer är 
förändringen från att vara oberoende till att bli beroende av någon annan, svår att 
acceptera och kan påverka kvinnors autonomi (Luoma & Hakamies-Blomqvist, 
2004). Att sjuksköterskor är närvarande och ser patienter som fullständiga individer 
är avgörande för kvinnor med bröstcancer. Det är viktigt att sjuksköterskor visar 
vänlighet mot kvinnor med bröstcancer för att de ska uppleva välmående (Phensiri & 
Pranee, 2017). Kvinnor förväntas ingå i ett aktivt deltagande i beslutsfattanden 
(Fallowfield, 2008). 
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Problemformulering 

Bröstcancer påverkar kvinnor fysiskt, psykiskt, socialt och emotionellt. En 
bröstcancerdiagnos kan innebära en stor omställning i livet för drabbade kvinnor. 
Att behöva ställas mot flertalet beslut kan göra att kvinnor uppfattar situationen som 
ännu mer påfrestande. Genom att belysa kvinnors erfarenheter av delaktighet vid 
beslutsfattande kan en ökad kännedom av deras upplevelser leda till att 
sjuksköterskor får en bättre förståelse för kvinnor. Det kan i sin tur leda till en god 
personcentrerad omvårdnad där kvinnors rättighet att deltaga i beslutsfattande 
främjas. 

Syfte  

Syftet var att beskriva upplevelse av delaktighet i beslutsfattande i hälso- och 
sjukvården hos kvinnor med bröstcancer.  

Material och metod  

Design  

Arbetet genomfördes som en litteraturöversikt med artiklar av kvalitativ design. En 
litteraturöversikt gjordes för att skapa en helhetsbild över den kunskap som finns 
inom det specifika området. Det handlar därför om att ta reda på redan befintlig 
kunskap utifrån forskning för att se vad som är studerat inom området. När en 
litteraturöversikt skapas är det viktigt att lära sig söka, selektera och analysera 
artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Friberg, 2017a). En induktiv 
ansats användes i litteraturöversikten. Det innebär att analysen har sin utgångspunkt 
i innehållet i texten. Ansatsen användes i litteraturöversikten för att de artiklar som 
granskades lästes med öppenhet (Danielson, 2012).  

Urval och datainsamling  

Under sökprocessen av vetenskapliga artiklar användes databasen CINAHL. Det är 
en förkortning av Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 
Databasen består av artiklar från omvårdnadstidskrifter där det fokuseras på 
omvårdnad, nutrition, tandvård samt sjukgymnastik (Willman, Bahtsevani, Nilsson 
& Sandström, 2016). Under sökprocessen användes också databaserna Medline och 
PubMed för att få en större bredd av sökträffar. I databasen Medline finns 
tidsskrifter inom bland annat medicin, omvårdnad och hälso- och 
sjukvårdsadministration (Willman et al., 2016). PubMed innehåller artiklar inom 
medicin och omvårdnad (Östlundh, 2017). Vid sökning av vetenskapliga artiklar 
används vanligtvis olika databaser för litteratursökning. Sökord används för att få en 
”träff” inom det ämnet som sökaren är intresserad av att finna i sin sökning 
(Willman et al., 2016). Sökorden som användes i databaserna var breast cancer, 
breast cancer diagnosis, breast neoplasms, cancer patients, decision making, 
emotions, experience, healthcare, neoplasm, participation, qualitative, treatment 
och treatmentchoice. Kombinationerna av sökorden och sökorden decision making 
och participation som söktes med hjälp av trunkering återfinns i ”Sökmatrisen” 
(Bilaga 1). Trunkering innebär att databasen är behjälplig och utökar antalet förslag i 
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sökningen. Trunkering skrivs med en asterisk (*) på slutet av ordet i fritextsökningen 
(Willman et al., 2016). Exempelvis participat* där databasen kan söka på orden 
”participate”, ”participates” ”participating”. I sökningarna användes booleska 
sökoperatören AND. Syftet är att sammanställa sökord genom att förena sökorden. 
Sökoperatorn AND avgränsar sökningen medan OR skapar en bredare sökning 
(Willman et al., 2016). Inklusionskriterierna för litteraturöversikten var kvinnor över 
18 år, kvalitativa studier med etiskt godkännande och studier skrivna på engelska. 
Exklusionskriterierna i litteraturöversikten var närståendes upplevelse av delaktighet 
vid beslutsfattanden. Både inklusions- och exklusionskriterier används vid 
bedömning av artiklar (Rosén, 2012).  
  
Det finns olika begränsningsfunktioner i de olika databaserna som kan användas vid 
artikelsökningar. Några vanligt förekommande funktioner är tid, språk och peer 
reviewed (Östlundh, 2017). De begränsningar som användes i CINAHL var engelska 
artiklar skrivna mellan 2007 och 2018 samt peer reviewed. Begränsningarna i 
sökningarna i PubMed och Medline var engelska artiklar samt mellan årtalen 2008-
2018. Under sökprocessen av de vetenskapliga artiklarna lästes samtliga titlar. 
Titlarna avgjorde sedan om artiklarnas abstrakt lästes där antalet sökningar 
presenteras i en sökmatris (Bilaga 1) för att få en övergripande bild av sökningen. Om 
abstrakten var relevanta till litteraturöversiktens syfte lästes hela artikeln. Antal lästa 
abstrakt var 104 stycken där 18 kvalitetsgranskades enligt ”Protokoll för basala 
kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod” (Bilaga 2). De vetenskapliga 
artiklarna som användes var från olika länder: Kina, Storbritannien, USA, 
Australien, Kanada och Sydkorea. Kvalitetsgranskningen av artiklarna som skulle 
ingå i resultatet genomfördes efter ett poängsystem där del ett kunde ge max 4 poäng 
och del två kunde ge max 8 poäng. Kravet var att artiklarna fick samtliga 4 poäng på 
del ett och minst 6 av 8 poäng på del två för att godkännas. Artiklarna fick poäng 
beroende på hur många ”ja” som kryssades i protokollet. Efter kvalitetsgranskningen 
godkändes 10 vetenskapliga artiklar och de var relevanta till litteraturöversiktens 
syfte som presenteras i ”Artikelmatrisen” (Bilaga 3). 

Dataanalys  

Litteraturöversikten genomfördes med hjälp av Fribergs (2017b) femstegsmodell. I 
det första steget läses de vetenskapliga artiklarna igenom för att få en bättre bild över 
vad de handlar om. I det andra steget studeras resultatet och nyckelfynden 
identifieras från artiklarnas resultat. I det tredje steget sammanställs varje artikels 
resultat för att få en helhetsbild över samtliga artiklar. I det fjärde steget jämförs 
artiklarna för att urskilja likheter och skillnader mellan artiklarna. I det femte och 
sista steget skapas underkategorier och huvudkategorier (Friberg, 2017b). Till en 
början läses de utvalda artiklarna igenom individuellt. Därefter analyseras artiklarna 
tillsammans då det anses betydelsefullt för att säkerställa att samma uppfattning 
skapas. Utifrån det analyserade resultatet identifieras nyckelfynd för att urskilja text 
som svarar på syftet. Vidare sammanfattas de delar som är relevanta i artiklarnas 
resultat. Samtliga artiklar ställs sedan mot varandra för att finna skillnader och 
likheter som bidrar till att kategorisera litteraturöversiktens resultat. 
Underkategorier identifieras efter att likheter och skillnader i artiklarna framtagits. 
Utifrån underkategorierna kan sedan två huvudkategorier identifieras. 
Huvudkategorierna har därefter ändrats tre gånger för att finna de mest lämpliga 
huvudkategorierna relaterat till syftet.  
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Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetik är en del av det vetenskapliga arbetet och handlar om de etiska 
överväganden som görs innan och under arbetets gång. Forskningsetiken bygger på 
individens självbestämmande där individen själv avgör sitt deltagande i studien och 
hur länge individen vill deltaga (Kjellström, 2012). Det kan ses i svensk lagstiftning 
och i Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) som anger att känsliga personuppgifter får 
användas i forskning om det godkänts av Lagen om etikprövning av forskning som 
avser människor (SFS 2003:460). Lagen anger bestämmelser kring etikprövning 
gällande forskning av människor som genomförs i Sverige. Syftet är att värna om 
människor som deltar i forskningsstudier (SFS 2003:460). Det är viktigt med 
forskningsetik i vetenskapliga studier som handlar om omvårdnad, då deltagarna i 
studierna ofta är i utsatta lägen samt sårbara (Kjellström & Fridlund, 2010).   
 
Forskning ska enligt Sykepleiernes Samarbeid i Norden (2003) följa fyra 
grundläggande etiska principer: göra-gott-principen, autonomiprincipen, icke-
skada-principen och rättviseprincipen. Principerna betyder att forskningen ska väga 
risk mot nytta, respektera och skydda människors autonomi samt se hur för- och 
nackdelar ska delas upp för att skapa rättvisa (Kjellström, 2012). Syftet för 
litteraturöversikten ändrades en gång under arbetets gång för att begränsa det. 
Samtliga artiklar vars resultat som svarade på syftet har bearbetats objektivt. Det har 
gjorts separat för att sedan diskutera tolkningar och upplevelser gemensamt. 
Förförståelsen inom ämnet har kontinuerligt bearbetats genom reflektion där 
förförståelsen kan bero på tidigare kunskaper och erfarenheter. Enligt Mårtensson & 
Fridlund (2017) är det av stor vikt att regelbundet arbeta med sin förförståelse. Av de 
tio artiklar som användes i resultatdelen uppfyllde samtliga artiklar 
kvalitetsgranskningens ställningstagande om det fanns ett etiskt övervägande. 
Litteraturöversikten lästes av externa granskare.  

Resultat    

Efter analysarbetet av de 10 vetenskapliga artiklarna framkom huvudkategorin: 
behov av delaktighet med underkategorier: att själv ta beslut, att få stöd i beslut 
samt att överlåta beslut åt andra. Ytterligare en huvudkategori framkom: behov av 
information med underrubrikerna: bristande information samt meningsfull 
information (Tabell 1).      

Tabell 1. Huvudkategorier och underkategorier  

Huvudkategorier Underkategorier 

Behov av delaktighet Att själv ta beslut 

 

Att få stöd i beslut 

 

Att överlåta beslut åt andra 

Behov av information Bristande information 
 
Meningsfull information 
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Behov av delaktighet 

Huvudkategorin utgjordes av tre underkategorier; att själv ta beslut, att få stöd i 
beslut och att överlåta beslut åt andra. Kvinnor hade olika uppfattningar om hur 
beslut fattades och i samband med det uppstod olika känslor angående grad av 
delaktighet. 
 

Att själv ta beslut 

Kvinnor upplevde att de fattade beslut på egen hand (Kwok & Koo, 2017; Lally, 2009; 
Pieters, Heilemann, Maliski, Dornig & Mentes, 2012). Möjligheten till att fatta beslut 
medförde en känsla av tillfredsställelse (Pieters et al., 2012). Kvinnor kände olika 
grad av svårighet att fatta beslut gällande behandlingsmetod, vanligen upplevdes det 
att beslutet var enkelt att fatta (Lally, 2009). Kvinnor upplever att de har rätt till att 
deltaga aktivt i beslutsfattanden angående behandling (Kwok & Koo, 2017). Att 
deltaga aktivt i beslutsfattanden beskriver kvinnor som en känsla av personlig 
kontroll (Kwok & Koo, 2017; Mahmoodi & Sargeant, 2017). Kvinnor var inte 
beroende av andra för att fatta beslut. De var säkra på sina egna beslutsfattanden 
(Pieters et al., 2012). Det upplevdes att läkare hade kunskap men att beslutet fattades 
av kvinnor själva där de i samband med det upplevde en tillfredsställelse (Kwok & 
Koo, 2017).  
 
Kvinnor beskrev sig vara delaktiga i beslutsfattanden angående behandling genom 
att aktivt jämföra alternativ. Under läkarsamtal skapade kvinnor listor med för- och 
nackdelar för varje kemoterapibehandling där listorna sedan ställdes mot varandra 
(O´Brien et al., 2013). Förvirring uppstod på grund av okunskap om bröstcancer. 
Upplevelsen av att enbart följa en läkares instruktioner utan att inneha adekvat 
kunskap och information kändes riskabelt. Därför söktes information aktivt och 
frågor ställdes (Kwok & Koo, 2017). 
 

Att få stöd i beslut 

Kvinnor såg sina läkare som problemlösare med omsorgsplikt. De hade en stark tro 
på att läkare hade mer utrymme för bedömning än beslutsfattande på grund av deras 
hierarkiska status och tillskrivna roll som läkare (Mahmoodi & Sargeant, 2017). Det 
bidrog till en obalans i maktrelationer för delat beslutsfattande (Pieters et al., 2012). 
Maktbalansen bidrog till att kvinnor accepterade läkares behandlingsalternativ 
(Herrmann, Hall & Zdenkowski, 2018).  
 
Genom att etablera relationer med läkare och diskutera behandlingsalternativ kunde 
kvinnor känna sig mer förberedda inför att fatta beslut (Halkett, Arbon, Scutter & 
Borg, 2007). Kvinnor kände sig bekväma i beslutsfattanden, med hjälp av det 
förtroende de kände hos läkare (Lally, 2009). Kvinnor fattade besluten baserat på 
deras relation med läkare men även efter vad som var bäst för deras närstående. 
Kvinnor upplevde stöd från läkare angående beslutsfattanden, de var noga med att 
påpeka att de inte fattade beslut för att enbart få ett godkännande från läkare (Pieters 
et al., 2012). Kvinnor önskade att bli informerade och var mer angelägna att 
diskutera sina behandlingsalternativ och dela sina åsikter. Kvinnor föredrog att fatta 
beslut om behandling i samråd med läkare (Mahmoodi & Sargeant, 2017). Kvinnor 
upplevde att de endast kunde deltaga i beslutsfattanden om de var överens med 
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läkares behandlingsrekommendation (Herrmann et al., 2018). Förvirring relaterat 
till beslutsfattanden angående behandling påverkades av kvinnors relation till läkare. 
De som hade stor tillit till läkare hade lägre grad av förvirring (Kkotbong & Jinhyang, 
2017).  
 
Generellt sett upplevde kvinnor att de var delaktiga i steget att fatta det slutgiltiga 
beslutet angående behandling – även om beslutet fattades på egen hand, med hjälp 
av läkare eller med hjälp av deras familjer (Herrmann et al., 2018; O´Brien et al., 
2013). Kvinnor upplevde att interaktioner med sjukvårdspersonal, familj och vänner 
påverkade beslutsfattanden genom att bidra med information, alternativ samt stöd 
till beslut. Gifta kvinnor kände stöd från sina män som fokuserade på huruvida den 
bestämda operationen skulle upplevas av kvinnor oavsett om beslutet var 
bröstbevarande kirurgi eller mastektomi (Lally, 2009). Kvinnor berättade för 
personer i deras omgivning om deras diagnos där många personer ville hjälpa 
kvinnor och dela utmaningen. Personernas avsikt var att hjälpa och stödja kvinnor i 
deras sjukdom. Stöd från kvinnors anhöriga och vänner förstärkte deras förmåga att 
fatta beslut, vilket var förknippat med en positiv upplevelse (Halkett et al., 2007). 
Kvinnor fattade sina beslut om kemoterapi i slutet av läkarsamtalet, men vanligen 
fattades beslut i hemmet tillsammans med familjen (O´Brien et al., 2013). 
 
Att överlåta beslut åt andra 

Att ha en passiv roll accepterades frivilligt och förknippades inte med en förlust av 
kontroll hos kvinnor (Swainston, Campbell, Wersch & Durning, 2012). Ett passivt 
beslutsfattande upplevdes samtidigt som en känsla av att inte ha någon kontroll och 
att någon annan fattade beslut. På grund av det upplevdes det svårt att fatta beslut 
och därmed gavs läkare rätten till att fatta beslut (Halkett et al., 2007). Kvinnor 
nämnde att de fattade beslut utifrån läkares yrkeskunnande och erfarenhet 
(Swainston et al., 2012; Xiong, Stone, Turale & Petrini, 2016). Kvinnor såg läkare 
som experter med professionell kunskap och upplevde därmed inget behov av att 
söka information eller förstå behandlingsalternativ (Kwok & Koo, 2017). Kvinnor 
avsade sig möjligheten till beslutsfattande eftersom läkare fattade beslut utifrån vad 
som förutsågs vara kvinnors bästa. Därmed upplevdes samarbete med läkare och det 
medförde en känsla av delaktighet i beslutsfattanden (Xiong et al., 2016). Trots att 
läkare gav kvinnor möjlighet att deltaga i beslutfattandet ansåg kvinnor 
ursprungligen att deras beslut om behandling var otillräckligt (Halkett et al., 2007).  
 
Kvinnor önskar inneha en mer aktiv roll, trots det accepterade de rollen av läkare 
som en auktoritet och läkares omdömen ska inte ifrågasättas. De var motvilliga till 
att ställa frågor på grund av att de ansåg att det kunde förstöra relationen till läkare. 
När kvinnor följde råden som läkare rekommenderade utan att fråga, kände de sig 
frustrerade. I den negativa atmosfären och en känsla av att vara överväldigad av 
deras sjukdomstillstånd, accepterade de läkares beslut och litade på läkare angående 
vad som var bäst för kvinnor (Kwok & Koo, 2017). Läkare sågs som ansvariga för 
beslutsfattanden vilket gjorde det svårt att dela beslutet (Mahmoodi & Sargeant, 
2017). Samtidigt föredrog kvinnor att delegera ansvaret till läkare (Lally, 2009). 
Kvinnor tog en passiv roll och lämnade de slutgiltiga besluten angående behandling, 
till antingen deras familj eller till läkare. Kvinnor förväntade sig därför att läkare 
skulle presentera en behandlingsplan. Kvinnor förstod inte varför de blev erbjudna 
att fatta beslut angående behandling (Kwok & Koo, 2017). Samtidigt ansåg kvinnor 
att läkare bestämde en behandlingsplan utan att diskutera andra alternativ. Det 
möjliggjorde inte kvinnors delaktighet i beslutsfattanden. När kvinnor erbjöds 
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behandlingsalternativ, upplevde de att det inte togs hänsyn till deras åsikter i 
besluten. Kvinnor upplevde beslutsfattanden som en börda, snarare än en möjlighet 
att fatta beslut om behandling (Herrmann et al., 2018).  
 
Upplevelser av att läkare ansågs vara experter uttrycktes. Det upplevdes därför att 
läkare borde veta vilken behandling som var mest lämplig för kvinnor (Herrmann et 
al., 2018; Kwok & Koo, 2017). Kvinnor rapporterade att beslut var starkt styrt av 
läkare (Herrmann et al., 2018). Samtidigt uppgavs det att läkare ansåg att kvinnor 
skulle fatta beslut själva, trots en ovilja till det. Språkbarriärer mellan kvinnor och 
läkare hade en negativ inverkan på upplevelsen av delaktighet i beslutsfattanden 
angående behandling. Språkbarriärer gjorde det omöjligt för kvinnor att erhålla 
adekvat information och att förstå deras medicinska tillstånd och 
behandlingsalternativ. Kvinnor kände en psykologisk börda på grund av att de blev 
tvingade av läkare att fatta beslut angående behandling (Kwok & Koo, 2017). 

Behov av information 

Huvudkategorin utgjordes av två underkategorier; bristande information och 
meningsfull information. Hur information gavs till kvinnor påverkade graden av 
delaktighet och visade ha betydelse vid beslutsfattanden.  
 

Bristande information 

Kvinnor berättade att de saknade den sjukdomsrelaterade kunskap som behövdes för 
att fatta beslut angående behandling (Halkett et al., 2007; Herrmann et al., 2018; 
Xiong et al., 2016). Kvinnor uppgav att området inom medicin är högspecialiserat 
och därför lämnade de vanligtvis beslutsfattanden till läkare på grund av otillräcklig 
kunskap (Xiong et al., 2016). Det upplevdes att enbart grundläggande kunskap inte 
var tillräcklig för att fatta beslut utan kräver medicinsk expertis (Mahmoodi & 
Sargeant, 2017). Missnöje uttrycktes på grund av otillräcklig information från läkare, 
vilket medförde bristande kunskap och påverkade beslutsfattanden negativt (Xiong 
et al., 2016). 
 
Kvinnor uppger att mer effektiv kommunikation med läkare, tillräcklig information 
eller ha möjlighet att få veta mer om behandlingsmetoder, påverkar upplevelsen av 
beslutsfattandet (Halkett et al., 2007; Xiong et al., 2016). Utan de faktorerna 
försvårades beslutsfattanden och hade en negativ inverkan på kvinnors uppfattning 
att fatta beslut (Halkett et al., 2007). Kvinnor kände sig stressade när de fattade 
beslut, vilket påverkade deras förståelse av information för att kunna fatta ett 
genomtänkt behandlingsbeslut (Herrmann et al., 2018). Vid tillfället när kvinnor fick 
diagnosen cancer fick de även information om bröstcancer och 
behandlingsalternativ. Kvinnors förmåga att hantera informationen och använda den 
som en del av beslutsfattanden visade sig vara begränsad (Swainston et al., 2012). 
Förutom att samla information innan läkarsamtal beskrev kvinnor upplevelse av 
delaktighet i beslutsfattanden genom att erhålla samt klargöra information angående 
deras behandlingsalternativ under deras läkarsamtal. Kvinnor förklarar att de 
upplevde sig överväldigad av all information och kände sig oförmögna att deltaga i 
beslutsfattanden under deras läkarsamtal (O´Brien et al., 2013). 
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Meningsfull information 

Information och kunskap kring de olika behandlingsmetoderna var viktigt för att 
kunna fatta beslut. Det tillsammans med en öppen dialog med chans till diskussion 
med läkare var en betydande del vid kvinnors beslutsfattanden. Kvinnor beskrev 
samarbete och information som viktiga komponenter vid delat beslutsfattande 
(Mahmoodi & Sargeant, 2017). Kvinnor menar att samla information var den 
viktigaste beståndsdelen i att vara delaktig i beslutsfattanden (O´Brien et al., 2013).  
Kvinnor använde ytterligare skriftlig information, såsom beslutsstöd för att bekräfta 
sina beslut snarare än att ändra de. Ytterligare information hjälpte kvinnor att 
komplettera informationen från sina läkare och försäkra sig om att deras 
behandlingsalternativ inte enbart bestämdes av läkares uppfattning. Kvinnor 
upplevde att ytterligare information hjälpte de att förstå att de hade ett 
behandlingsval (Herrmann et al., 2018).  
 
Tillräcklig information gav en upplevelse av delaktighet vid beslutsfattanden 
(O´Brien et al., 2013). Att vara välinformerad upplevdes positivt (Mahmoodi & 
Sargeant, 2017; Pieters, Heilemann, Maliski, Dornig & Mentes, 2012) trots att 
beslutet inte fattades självständigt (Mahmoodi & Sargeant, 2017). Kvinnor 
interagerade genom att ställa frågor och erhålla kunskap om sjukdom för att kunna 
överväga behandlingsalternativ och sedan fatta beslut. Kvinnor kände sig 
respekterade och engagerade när deras frågor blev besvarade (Pieters et al., 2012).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Kvalitativ design används eftersom det återspeglar syftet i litteraturöversikten. 
Kvalitativa artiklar syftar till att återge personers känslor, erfarenheter och 
upplevelser (Dahlborg Lyckhage, 2017; Friberg, 2017b). Om litteraturöversikten hade 
varit av kvantitativ design hade strukturerade mätningar eller observationer använts 
för att besvara syftet (Billhult, 2017). Kvalitativ design är relevant eftersom syftet 
belyser kvinnors upplevelser. Syftet med litteraturöversikten är att beskriva kvinnors 
upplevelse av delaktighet i beslutsfattanden. Syftet för litteraturöversikten ändrades 
en gång under arbetets gång för att det skulle bli mer tydligt i relation till det valda 
ämnet, bröstcancer. Induktiv ansats används istället för deduktiv ansats som innebär 
att en teori är utgångspunkten i litteraturöversikten (Danielson, 2012). 
Utgångspunkten skulle vid en deduktiv ansats kunna vara Katie Erikssons 
omvårdnadsteori för att relatera till litteraturöversiktens syfte.  
 
Databaserna CINAHL, Medline och PubMed inriktar sig på ämnet omvårdnad. 
Betaldatabaser som till exempel CINAHL och Medline har en annan grad av kvalitet 
än fria och allmänna databaser vilket gör att pålitligheten ökar. Det som finns 
publicerat i betaldatabaser granskas och utses med noggrannhet (Segersten, 2017; 
Östlundh, 2017). Då PubMed är en fri databas anses den inte lika pålitlig vilket kan 
påverka kvaliteten av litteraturöversikten, men endast en artikel används från 
PubMed. Sökning i flera databaser med fokus på omvårdnad kan öka 
litteraturöversiktens trovärdighet eftersom sökningen kan medföra större chans att 
hitta lämpliga vetenskapliga artiklar (Henricson, 2012). En av de största 
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utmaningarna med att söka efter artiklar är urvalet av vilka sökord som är relevanta. 
Att göra flera olika sökningar ger förmodligen träffar som inte är relevanta för 
studien. Det bör inte ses som ett misslyckande utan som en viktig erfarenhet i 
artikelsökningen (Östlundh, 2017). Under processen att finna sökord kan en 
ämnesexpert vägleda. En god sökstrategi ökar chansen till att finna relevanta 
vetenskapliga artiklar (Rosén, 2012; Östlundh, 2017). En diskussion hölls med 
bibliotekarie för att finna relevanta sökord i databaserna. Bibliotekarien bidrog med 
adekvat feedback och det kan ses som en styrka i artikelsökningen. En svaghet i 
artikelsökningen är att sökordet “experience” kan ha flera betydelser i det svenska 
språket, till exempel upplevelse, erfara och händelse. En annan svaghet är att 
deltagarna i de olika artiklarna befinner sig i olika stadier av sjukdomstillståndet, 
vilket kan påverka kvinnors upplevelse.  
 
I litteraturöversikten används en begränsning för att endast inkludera vetenskapliga 
artiklar på engelska och utesluta vetenskapliga artiklar på andra språk. En styrka 
med det är att artikelsökningen ger mer relevanta vetenskapliga artiklar. En 
svårighet är att översätta korrekt information från engelska till svenska, därför 
iakttas en stor noggrannhet för att undvika feltolkningar. Internetbaserade lexikon 
används för översättning. Flertalet databaser utgår från det engelska språket, vilket 
kan medföra en viss svårighet i översättningsprocessen för personer som inte har 
engelska som modersmål. Om en artikelsökning begränsas till det svenska språket 
skulle träfflistan förmodligen blivit så pass begränsad att det inte funnits tillräckligt 
med artiklar (Östlundh, 2017). I litteraturöversikten används endast artiklar som är 
publicerade inom tidsintervallet 2007-2018. Att använda begränsning angående tid 
vid artikelsökning är viktigt eftersom material av vetenskaplig karaktär är en 
färskvara (Östlund, 2017). I litteraturöversikten används enbart artiklar som är peer 
reviewed för att få en hög vetenskaplig kvalitet och pålitlighet. Artiklar som är Peer 
Reviewed är vetenskapligt granskade (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 
2016). I databasen PubMed och Medline används inte den begränsningen då den 
funktionen inte är tillgänglig. Det gör att de artiklar som hittas där granskas mer 
kritiskt för att tillförlitligheten i litteraturstudien inte ska påverkas. För att bedöma 
den vetenskapliga statusen på de artiklar som utses är det viktigt att kunna redogöra 
för arbetets inklusions- och exklusionskriterier (Östlundh, 2017). Det görs för att 
begränsa artikelsökningen och därmed öka artiklarnas relevans mot 
litteraturöversiktens syfte.  
 
Examensarbetet ska uppfylla krav på vetenskaplig kvalitet (Mårtensson & Fridlund, 
2017). Samtliga artiklar är etiskt godkända vilket är ett kriterium då det ur ett 
kvalitetsperspektiv är viktigt att säkerställa (Wallengren & Henricson, 2012). 
Litteraturöversikten kvalitetssäkras genom kvalitetsprotokoll (Bilaga 2). Det 
förväntas att samtliga artiklar inte uppnår full poäng och därmed sätts en gräns på 
sex poäng eftersom artiklarna svarar på syftet. Kvaliteten kan påverkas av att 
metoden inte diskuteras mot kvalitetssäkringsbegreppen i tre artiklar. Då artiklarna 
erhåller tillräcklig poäng (minst 6 av 8) anses de uppfylla tillräcklig kvalitet. 
Artiklarna kvalitetsgranskas separat för att sedan jämföras och då bestäms nivån av 
granskningsprocessen. Ett tillvägagångssätt för att göra processen mer tillförlitlig är 
att granska den första artikeln tillsammans för att bestämma nivån av 
granskningsprocessen. En styrka är att en jämförelse görs mellan de separata 
granskningarna för att få en sammanställd kvalitetsgranskning.  
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I litteraturöversikten används ett kritiskt förhållningssätt genom processen av 
artikelsökningen. Artiklarna granskas genom att i olika steg, enligt 
femstegsmodellen, bearbeta artikeln. Utifrån femstegsmodellen framkommer olika 
huvudfynd av artiklarnas resultat som sedan bearbetas för att skapa en ny helhet 
vilket blir litteraturöversiktens resultat. En svårighet är att selektera vilket material 
från artiklarna som är relevanta att använda i förhållande till litteraturöversiktens 
syfte. Det är svårt att omfatta allt material från artiklar eller att välja all tillgänglig 
forskning inom ett område. Det är därför viktigt att använda ett kritiskt 
förhållningssätt för att selektera det som är mest relevant i relation till syftet med 
studien (Friberg, 2017a). För att få ett relevant urval vid artikelsökning är det 
fördelaktigt att använda Boolesk söklogik (Östlundh, 2017). Ett mer specifikt resultat 
erhålls vid artikelsökning när sökoperatören AND används, vilket kan ses som en 
styrka. Sökoperatörerna OR och NOT används inte och det kan ses som en svaghet 
då OR kan öka sensitiviteten och NOT kan specificera sökresultatet ytterligare. 
 
Litteraturöversikten läses av externa granskare under upprepade tillfällen. 
Granskarna är medstudenter, tre lärare samt en sjuksköterska. Litteraturöversiktens 
trovärdighet, innehållsvaliditet och pålitlighet stärks av att externa granskare 
bearbetar arbetet. Bekräftelsebarhet påvisas genom att beskriva förförståelsen i 
arbetet samt låta externa granskare bearbeta arbetet (Wallengren & Henricson, 
2012). De artiklar som används är från olika länder vilket ökar litteraturöversiktens 
internationella bredd och det kan i sin tur öka överförbarheten till andra länder. Ur 
ett samhällsperspektiv kan det innebära att sjukvården ser annorlunda ut i olika 
länder vilket medför en skillnad i hur kvinnor bemöts och det kan påverka deras 
upplevelse av delaktighet vid beslutsfattanden. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att kvinnor upplever delaktighet vid beslutsfattanden gällande 
behandling även om beslutet fattas självständigt eller med hjälp av andra. Kvinnor 
uppger att delaktighet i beslutsfattanden utgår från läkares kunskap, där information 
är en betydande faktor för att kunna fatta beslut. Resultatet utgår från 
huvudkategorierna behov av delaktighet och behov av information där det 
framkommer att behovet av delaktighet kan uttryckas på olika sätt samt att 
information kan upplevas som meningsfull eller bristande. Av resultatet framkom 
huvudfynden: att få stöd i beslut, att överlåta beslut åt andra och meningsfull 
information.  
 
Utifrån resultatet ses en påverkan i beslut av familj och läkare. Det kan relateras till 
bakgrunden som belyser vikten av delat beslutsfattande i personcentrerad 
omvårdnad. Utifrån det diskuteras huvudfyndet att få stöd i beslut.  
Resultatet visar att kvinnor önskar att fatta beslut om behandling tillsammans med 
läkare. I likhet med resultatet framkommer det i en tidigare studie att kvinnor 
upplever att de har rätt till att fatta beslut. De uttrycker att de antingen vill fatta 
beslut självständigt (de Ligt et al., 2018) eller i samråd med läkare (de Ligt et al., 
2018; Harder, Ballinger, Langridge, Ring & Fallowfield, 2013). Kvinnor föredrar 
delaktighet i beslutsfattanden när de accepterar behandling (Harder, Ballinger, 
Langridge, Ring & Fallowfield, 2013). 
 
Resultatet belyser att kvinnor upplever att de endast kan deltaga i beslut angående 
behandling om de är eniga med läkares rekommendation. Det kan jämföras med 
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studier där kvinnor accepterar läkares rekommendation angående behandling (Puts 
et al., 2017) och önskar att fatta beslut i samråd med läkare (Aziato & Clegg-Lamptey, 
2015; Puts et al., 2017). Ytterligare en studie visar att kvinnor anser att läkare spelar 
en viktig roll för att hjälpa de att bestämma behandling. Kvinnor vill ha en 
rekommendation från deras läkare om behandling (Morgan et al., 2015). Läkares 
rekommendation har direkt inflytande på kvinnors beslutsfattanden (Harder, 
Ballinger, Langridge, Ring & Fallowfield, 2013). Det överensstämmer inte med en 
studie av Frongillo, Feibelmann, Belkora, Lee och Sepucha (2013) som beskriver att 
kvinnor inte upplever sig delaktiga i beslutsfattanden när läkare ger en 
rekommendation. 
 
Resultatet visar att kvinnor upplever beslutsfattanden positivt, med hjälp av det 
förtroende de känner hos läkare. Det uttrycks även i en studie där kvinnor vill ha en 
läkare som lyssnar, har ett professionellt förhållningssätt och visar sympati för att 
erhålla kvinnors förtroende (Spittler, Pallikathayil & Bott, 2012). Vidare beskriver 
Puts et al. (2017) att beslut angående behandling grundas på relationen mellan 
kvinnor och läkare där de har förtroende för läkares expertis. En annan studie visar 
dock att kvinnor föredrar delat beslutsfattande innan läkarsamtalet äger rum. 
Uppfattningen ändras efter läkarsamtalet då de hellre vill fatta beslut självständigt 
utan hjälp av läkare (Hamelinck, 2018). Resultatet visar även att etablering av 
relationer med läkare och diskussion angående behandlingsalternativ får kvinnor att 
känna sig mer förberedda inför att fatta beslut. Det styrks av en studie som påvisar 
att relationen mellan kvinnor och läkare påverkar delaktighet i beslutsfattanden 
angående behandling (Frongillo, Feibelmann, Belkora, Lee & Sepucha, 2013). 
Greener, Bass och Lepore (2018) styrker ovannämnd studie där kvinnor förklarar att 
de inte har något etablerat förhållande med läkare vilket försvårar beslutsfattanden.  
 
Bakgrunden visar att en god kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter 
ökar deras tillit till sjuksköterskor, vilket kan effektivisera behandling hos kvinnor 
med bröstcancer (Khoubbin Khoshnazar et al., 2016; Sundler, Eide, Dulmen & 
Holmström, 2016). Resultatet visar att kvinnor upplever att sjukvårdspersonal, 
familj och vänner påverkar beslutsfattanden genom att förmedla information samt ge 
stöd vid beslut. Det överensstämmer med en studie där kvinnor baserar beslut 
angående behandling på rekommendation (Greener, Bass & Lepore, 2018) och 
inflytande från familj eller vänner (Aziato & Clegg-Lamptey, 2015; Harder, Ballinger, 
Langridge, Ring & Fallowfield, 2013; Lee & Knobf, 2015). 
 
Bakgrunden påvisar att en viktig grund för hälso- och sjukvården är patienters 
rättighet till att vara delaktiga i deras individuella vård (Näsström et al., 2017). 
Patientlagen (SFS 2014:821) anger att patienter ska få välja behandlingsalternativ. 
Behandlingen ska anpassas och utföras i samråd med patienterna. Det kan relateras 
till resultatet som visar att samarbete med läkare medför en känsla av delaktighet 
hos kvinnor. Sjuksköterskors roll framkommer i bakgrunden genom att 
sjuksköterskor och läkare ska erbjuda kvinnor med bröstcancer möjlighet att deltaga 
och aktivt uppmuntra kvinnor under beslutsprocessen (Kadmon, Noy, Billig & Tzur, 
2016).  
 
Resultatet visar att delaktighet upplevs på olika sätt hos kvinnor. Bakgrunden visar 
att sjuksköterskor har en viktig roll vars åsikt och kompetens har betydelse för hur 
delaktighet upplevs. Utifrån det diskuteras huvudfyndet att överlåta beslut åt andra.  
Utifrån resultatet ses läkare som ansvariga för beslutsfattanden, vilket gör det svårt 
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för kvinnor att dela beslutet. Därför föredrar kvinnor att överlåta ansvaret till läkare. 
Det visar även en studie av Obeidat (2015) där kvinnor önskar att läkare fattar beslut 
angående behandling. En annan studie visar dock att kvinnor känner sig ignorerade 
när läkare fattar beslut utan att ta hänsyn till kvinnors åsikter (Kadmon, Noy, Billig & 
Tzur, 2016). Resultatet påvisar att kvinnor innehar en passiv roll och lämnar de 
slutgiltiga besluten angående behandling, till antingen deras familj eller läkare. Det 
bekräftas i studier där kvinnor föredrar att inneha en passiv roll. De vill inte vara 
aktivt delaktiga i beslutsfattanden angående behandling (Almyroudi, Degner, Paika, 
Pavlidis & Hyphantis, 2011). Burton et al. (2015) menar att kvinnor upplever att de 
inte vill fatta beslut självständigt på grund av rädsla att fatta "felaktiga" beslut. 
Kvinnor anser att behandling ska bestämmas av läkare som har specialistkunskap 
om bröstcancer (Burton et al., 2015). Resultatet indikerar att fastän läkare ger 
kvinnor möjlighet att deltaga i beslutsfattanden anser kvinnor att deras beslut om 
behandling är otillräckliga. Det finns likheter i Ejems et al. (2018) forskning som 
påvisar att kvinnor inte känner sig bekväma att fatta beslut om deras behandling 
självständigt eftersom de inte känner sig kvalificerade att göra det. Därför överlåter 
kvinnor beslutet till läkare. Samtidigt uttrycker kvinnor att läkare inte erbjuder 
möjligheten att deltaga i beslutsfattanden angående behandling (Lifford et al., 2015). 
 
Bakgrunden visar att delaktighet kan upplevas på olika sätt, exempelvis om patienter 
inte är delaktiga kan det leda till ett lidande. Patienter kan tvingas utföra handlingar 
som de inte samtycker till och upplever sig därmed inte delaktiga (Eriksson, 1994). 
Resultatet visar att kvinnors känsla av delaktighet minskar om läkare bestämmer 
behandlingsplan utan att diskutera den. Bakgrunden beskriver att det därför är 
viktigt att som sjuksköterska vara medveten om det och arbeta för att göra patienter 
delaktiga i hälso- och sjukvården (Eriksson, 1994). Både uppförande och attityd hos 
patienter och sjuksköterskor kan påverka graden av delaktighet (Näsström, 
Mårtensson, Idvall & Strömberg, 2017). 
 
Resultatet påvisar att tillräcklig information upplevs som en betydelsefull aspekt 
inför beslutsfattanden. Bakgrunden visar att information ökar cancerpatienters 
tillfredsställelse och är en väsentlig del i beslutsfattanden. Utifrån det diskuteras 
huvudfyndet meningsfull information. I resultatet framkommer det att en öppen 
dialog med chans till diskussion med läkare är en betydande del för kvinnor vid 
beslutsfattanden. Det styrks av studier där kvinnor önskar att bli informerade och är 
mer angelägna att diskutera sina behandlingsalternativ och dela sina åsikter (Burton 
et al., 2015; Harder et al., 2013). Kvinnor menar att samla information är den 
viktigaste beståndsdelen i att vara delaktig i beslutsfattanden, vilket framkommer i 
resultatet. Det bekräftas i studier där kvinnor som föredrar att samla information 
inför beslutsfattanden (Nies et al., 2017; Spittler, Pallikathayil & Bott, 2012) känner 
sig mer delaktiga i besluten (de Ligt et al., 2018).  
 
Bakgrunden visar att sjuksköterskors information till kvinnor med bröstcancer kan 
hjälpa kvinnorna att fatta beslut (Burton et al., 2017). När sjuksköterskor tillämpar 
personcentrerad omvårdnad innebär det bland annat delning av information och 
delat beslutsfattande (Ekman et al., 2011). Resultatet beskriver att tillräcklig 
information ger en upplevelse av delaktighet vid beslutsfattanden. Det kan jämföras 
med studier där kvinnor upplever att de får tillräckligt med skriftlig eller muntlig 
information för att kunna fatta beslut (Burton et al., 2015). Kvinnor som får 
information om olika behandlingsalternativ känner sig delaktiga i beslut (de Ligt et 
al., 2018). Kvinnor vill ha så mycket information som möjligt (Almyroudi et al., 2011; 
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Durif-Bruckert et al., 2015) oavsett om informationen är bra eller dålig (Almyroudi et 
al., 2011). Resultatet visar att kvinnor som är välinformerade upplever sig 
tillfredsställda. Det bekräftas av studier där kvinnor upplever att informationen som 
de erhåller är tillfredsställande (Harder et al., 2013; Lee & Knobf, 2015; Seror et al., 
2013). Informationen som kvinnor erhåller om behandlingsalternativ under 
läkarsamtal (Lee & Knobf, 2015) kan associeras med bättre beslutskvalitet (Martinez 
et al., 2016). Resultatet visar tydligt att läkare innehar en viktig roll när kvinnor 
fattar beslut. Däremot framträder inte sjuksköterskans roll lika tydligt. En studie där 
sjuksköterskors roll framträder visar att sjuksköterskor kan hjälpa kvinnor med 
bröstcancer och deras familjer att förstå komplexiteten av de medicinska och 
kirurgiska ingreppen samt ge rådgivning (Luck, Chok, Scott & Wilkes, 2017). 
 
Bakgrunden beskriver att delaktighet inom hälso- och sjukvården är ett omfattande 
begrepp där avseenden som relation, delad information och kunskap, makt och 
kontroll samt gemensamt deltagande är centrala (Näsström, Mårtensson, Idvall & 
Strömberg, 2017). Delaktighet handlar även om att sjuksköterskor ska säkerställa att 
de delar samma uppfattning som patienterna (Eldh, Ehnfors & Ekman, 2004). 
Resultatet visar att kvinnor som erhåller tillräcklig information om 
behandlingsalternativ känner sig mer delaktiga. Information från sjuksköterskor är 
av stor betydelse för patienter då det påverkar delaktigheten samt beslutsfattanden 
(Van Den Brink-Muinen et al., 2006).  
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Slutsatser 

Resultatet visar att kvinnor upplever delaktighet på olika sätt vid beslutsfattanden. 
Kvinnor upplever att de har rätt till att vara delaktiga vid beslutsfattanden gällande 
behandling vilket även framkommer i Patientlagen (SFS 2014:821). Delaktighet kan 
upplevas oavsett om kvinnors roll angående beslutsfattanden är aktiv, passiv eller i 
samråd med andra. Möjligheten att fatta beslut självständigt ger en känsla av 
tillfredsställelse. Delaktighet kan upplevas som bristande när kvinnor inte får 
tillräcklig information från sjuksköterskor och möjlighet till att diskutera 
behandlingsalternativ och dela sina åsikter. När läkare åsidosätter diskussion 
gällande behandlingsalternativ bidrar det till att kvinnor upplever sig mindre 
delaktiga. Kvinnor önskar en mer aktiv roll men på grund av att läkare ses som 
auktoriteter tvingas kvinnor ta en passiv roll, vilket ger en negativ upplevelse av 
delaktighet. Samtidigt upplever kvinnor att läkare är experter och fattar beslut efter 
vad som är kvinnors bästa. Missnöje uttrycks på grund av otillräcklig information 
från läkare vilket medför bristande kunskap hos kvinnor och påverkar 
beslutsfattanden negativt. Kvinnor anser att förmågan att hantera information är 
begränsad. Informationen kan upplevas vara överväldigande, vilket kan påverka 
beslutsfattanden negativt. Tillräcklig information från sjuksköterskor anses vara 
betydande vid beslutsfattanden och ger en upplevelse av delaktighet. Information 
och samarbete mellan sjuksköterskor och kvinnor upplevs som viktiga komponenter 
vid beslutsfattanden. Kvinnor känner sig delaktiga även om beslut tas i samråd med 
läkare, familj eller vänner. Att ingå i en passiv roll upplevs både ha en positiv och 
negativ inverkan på delaktighet. Litteraturöversikten tillför ny kunskap inom 
omvårdnadsprofessionen genom att sjuksköterskor ska se kvinnor som unika 
individer och möta deras enskilda behov och önskemål angående delaktighet. 

Kliniska implikationer 

Litteraturöversikten tillför en ökad kunskap och förståelse för hur kvinnor med 
bröstcancer upplever delaktighet vid beslutsfattanden. Vidare förväntas resultatet 
även ge kunskap om möjligheter till ytterligare metoder för sjuksköterskors förmåga 
att möta kvinnors behov och önskemål. De metoder som framkommer för att stödja 
kvinnors beslut är att sjuksköterskor ska ge tillräcklig information till kvinnor inför 
beslut, interagera med kvinnor samt finnas till hands för kvinnor vid beslut. Andra 
metoder är att sjuksköterskor ska stödja kvinnor när de samlar information och 
besvara kvinnors frågor inför beslut. Sjuksköterskor ansvarar för att utveckla sin 
kompetens inom ämnet för att bemöta kvinnors olika upplevelser. I samhället krävs 
mer kunskap gällande vilka rättigheter kvinnor besitter för att de ska uppleva 
delaktighet. Det kan leda till en positiv upplevelse av delaktighet hos både kvinnor 
och deras närstående. Vidare forskning inom området ökar sjuksköterskors förmåga 
att bemöta kvinnor med bröstcancer och främja kvinnors delaktighet. Det krävs 
utbildning inom området för sjuksköterskor som arbetar med kvinnor som har 
bröstcancer för att öka kompetensen och därmed öka kvaliteten på omvårdnaden. En 
lärdom av arbetet med litteraturöversikten är att begreppet delaktighet har olika 
betydelser för olika personer och deras enskilda upplevelser. 
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Syftet var att beskriva 

upplevelser av kvinnor med 

bröstcancer i ett tidigt skede 

angående delaktighet i 

beslutsfattanden av behandling.  

Kvalitativ  

Semistrukturerade 

intervjuer.  

N= 19 kvinnor. 

Huvudfynd: 4 teman.  

"beskrivningav deltagare", beskrivning av kvinnors 

syn på deras delaktighet i beslutsfattanden angående 

behandling","överväga alternativ" och "ta det sista 

beslutet angående behandling".  

 4/4 

 8/8 

Halkett, Arbon, Scutter & 

Borg  

2007  

Australien  

European Journal of 

Cancer Care  

The phenomenon of making 

decisions during the 

experience   

of early breast cancer.  

Att ge en förståelse för 

fenomenet att fatta beslut under 

erfarenheten av tidig bröstcancer 

och för att beskriva de typer av 

beslut som kvinnor med 

bröstcancer typiskt står inför.  

Kvalitativ  

Fördjupade 

intervjuer.  

N=18 kvinnor. 

Fem existentiella teman visade sig vara 

representativa för upplevelsen av beslut: utmanas, 

förbereda sig, överleva, dela utmaningen och utfråga 

framtid.  

 4/4 

7/8 

  

Osäker om 

metoden mot 

kvalitetssäkringsb

egrepp diskuteras 



 

7 
 

Pieters, Heilemann, Maliski, 

Dornig, & Mentes  

2012  

USA  

Oncology Nursing Forum   

Instrumental Relating and 

Treatment Decision Making 

Among Older Women With 

Early-Stage Breast Cancer.   

  

Att förstå hur kvinnor i åldern 70 

år och äldre som nyligen 

genomgått behandling mot 

bröstcancer i ett tidigt stadie, 

upplevde beslutsfattanden om 

behandling.  

Kvalitativ 

Semistrukturerade

, individuella 

intervjuer.    

N= 18 kvinnor. 

Kvinnorna använde tre sätt att relatera till 

delaktighet i sitt behandlingsbeslut: erhålla 

information, tolka sjukvårdspersonal, bestämma 

tillförlitligheten till sjukvårdspersonal.   

 4/4 

 8/8 

 

Kkotbong & Jinhyang  

2017  

Sydkorea  

Applied Nursing Research  

Decision-making process 

related to treatment and 

management in Korean 

women with breast cancer: 

Finding the right 

individualized healthcare 

trajectory.  

Att undersöka 

beslutsfattandeprocesser 

relaterat till behandling hos 

kvinnor med bröstcancer.  

Kvalitativ 

grundliga, 

semistrukturerade 

intervjuer.  

N=11 kvinnor. 

Huvudfynd: 4 teman.  

Turbulensfasen: att vandra i en labyrint av 

information. Utforskningsfasen: för att hitta rätt 

vårdgivare. Balansfasen: att utföra analyser från 

olika vinklar. Kontrollfasen: Individualisera sitt 

vårdsystem.   

 4/4 

 7/8 

 

Osäker om 

metoden mot 

kvalitetssäkringsb

egrepp diskuteras 

Herrmann, 

Hall & 

Zdenkowski 

2018 

Australien 

Asia-Pacific Journal of 

Oncology Nursing 

Women’s Experiences with 

Deciding on Neoadjuvant 

Systemic Therapy for 

Operable Breast Cancer: A 

Qualitative Study   

Att undersöka kvinnor med 

bröstcancers förståelse för valet 

om NAST, när och med vem 

beslutet om NAST gjordes och 

vilka strategier som används för 

att underlätta sitt beslut om 

NAST. 

 

Kvalitativ,  

semistrukturerade 

intervjuer 

N=24 

Huvudfynd: 3 teman.  

Patienters uppfattningar om att ha ett 

behandlingsval, beslutsfattanden i en situation med 

upplevd nödsituation och strategier som används för 

att underlätta beslutsfattande. 

 4/4 

 8/8 

 


