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Sammanfattning 
Bakgrund: Bröstcancer är den mest förekommande cancern bland kvinnor och i 
Sverige diagnostiseras 8 000 kvinnor varje år med sjukdomen. Vid omvårdnad av 
bröstcancer är sjuksköterskans huvudsakliga mål att förmedla god personcentrerad 
omvårdnad. Sjuksköterskan bör vara uppmärksam på kvinnors individuella 
omvårdnadsbehov samt erbjuda emotionellt stöd. Empowerment är ett 
förhållningssätt som kan tillämpas för att öka kvinnans välbefinnande då hon tilldelas 
större makt och blir mer delaktig i sin vård. 
Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors erfarenheter av vårdmöten i samband med 
bröstcancer.  
Metod: En litteraturöversikt genomfördes med induktiv ansats utifrån elva kvalitativa 
artiklar.  
Resultat: Litteraturöversikten utformade två övergripande teman: Information och 
Stöd. Kvinnor upplever information och stöd som bristfällig vid vårdmöten i samband 
med deras bröstcancer. Kvinnor med bröstcancer som var i kontakt med en 
onkologisjuksköterska var emellertid tillfredsställda med den information och stöd 
som de erhöll.  
Slutsats: Information och stöd i samband med bröstcancer ansågs bristfällig av 
kvinnorna. Det behövs fler onkologisjuksköterskor för att uppfylla kvinnornas 
individuella behov i samband med vårdmöten gällande deras bröstcancer.  
 
Nyckelord: bröstcancer, kvinnor, erfarenheter.   
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Women’s Experiences of Care Meetings in Conjunction with Breast 
Cancer  
 

Summary 
Background: Breast cancer is the most common cancer among women. In Sweden 
8000 women are diagnosed with breast cancer each year. In nursing of breast cancer 
patients the main goal is to provide good person centred care. The nurse should pay 
attention to the women´s individual nursing needs and provide emotional support. 
Empowerment is an approach that can be applied to increase women´s well-being as 
she gains more power and becomes more involved in her care.  
Aim: The aim was to describe women’s experiences of care meetings in conjunction 
with breast cancer.  
Method: A literature review with an inductive approach based on eleven qualitative 
articles was conducted. 
Result: The literature review designed two overall themes: Information and Support. 
Women experiences information and support as inadequate when it comes to care 
meetings in conjunction with their breast cancer. However, women who were in 
contact with an oncology nurse were satisfied with the information and support they 
received in connection with their breast cancer.  
Conclusion: Information and support in conjunction with breast cancer was 
considered inadequate by women. More breast cancer nurses are therefore needed to 
meet the women's individual needs in connection with healthcare meetings regarding 
their breast cancer. 
 
Keywords: breast cancer, women, experiences.  
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Inledning  

Bröstcancer är den mest förekommande cancern bland kvinnor och varje år insjuknar 
cirka 2.1 miljoner av världens kvinnor i sjukdomen. Bröstcancer är därmed den 
cancerform som orsakar flest antal cancerrelaterade dödsfall bland kvinnor (World 
Health Organization, 2018). Kvinnor som insjuknar i bröstcancer upplever  sjukdomen 
som ett hot mot deras kvinnliga identitet vilket påverkar dem både emotionellt och 
fysiskt (Remmers et al., 2010; Sousa de Carvalho et al. 2016). I vårdmöten mellan 
kvinnor med bröstcancer och sjuksköterskor är sjuksköterskans främsta mål att 
kvinnorna ska uppleva självständighet och hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 
2014). Sjuksköterskan bör uppmärksamma kvinnors individuella omvårdnadsbehov 
samt erbjuda emotionellt stöd (Kasdovasili  &  Theofilou, 2016). Empowerment är ett 
förhållningssätt inom omvårdnad som sjuksköterskan kan använda för att stärka 
kvinnornas välbefinnande. Empowerment bidrar till att kvinnorna tilldelas större 
makt samt blir mer delaktiga i sin vård (World Health Organization, 2018).  

Kvinnor som har insjuknat i bröstcancer upplever vanligen ett behov av någon som ger 
tröst när det är svårt, som ger stöttning samt vägledning vid olika beslut 
(Admi,  Zohar  &  Rudner, 2011).  Då eventuella brister kan förkomma i vårdmötet med 
bröstcancersjuka kvinnor bör detta uppmärksammas. Litteraturöversikten kan 
därmed bidra till en ökad förståelse angående kvinnornas situation samt vilket stöd de 
är i behov av i samband med bröstcancer.  

Bakgrund 

Bröstcancer 

I Sverige diagnostiseras cirka 8 000 kvinnor varje år med bröstcancer, vilket motsvarar 
cirka 30 procent av alla nydiagnostiserade cancerfall. Detta gör bröstcancer till den 
vanligaste formen av cancer i Sverige (Socialstyrelsen, 2015). År 2018 beräknades cirka 
627 000 kvinnor i världen dö till följd av bröstcancer (World Health Organization, 
2018). De senaste 20 åren har dock dödligheten för kvinnor med bröstcancer minskat 
(McAllister & Schmitt, 2015) då bröstcancer vanligen upptäcks i ett tidigt skede samt 
att det finns tillgång till bra och verksamma behandlingar (Socialstyrelsen, 2015).  
 
I människans vävnad sker en ständig cellnybildning samt elimination av gamla celler. 
Vanligen sker detta under kontrollerade former och i jämvikt med varandra för att 
ingen vävnad ska växa för kraftigt eller in i närliggande vävnad. Celler kan dock förlora 
kontrollen över sin celldelning vilket leder till ökad celldelningshastighet. Vid en ökad 
celldelningshastighet växer cellerna allt för snabbt och bildar en svulst, så kallad 
tumör. Denna celltillväxt kan vara godartad, benign, eller elakartad, malign. Benign 
celltillväxt påverkar inte närliggande vävnadsceller medan malign celltillväxt inte följer 
den normala tillväxtkontrollen och därmed tränger sig in omgivande vävnad. Maligna 
tumörer har även förmågan att spridas till andra organ och därmed leda till 
metastasering. Bröstcancer uppkommer därmed när celler har tappat kontroll över sin 
celldelning och bildat en tumör (Ericson & Ericson, 2012). Forskning har dock inte 
kunnat fastställa exakt orsak till varför bröstcancer uppstår men troligtvis uppkommer 
sjukdomen på grund av en obalans av olika faktorer i kroppen som exempelvis arv, 
miljö, livsstil och hormoner (Ferrari et al., 2018).  
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Bröstcancer tillväxer vanligen i mjölkgångarnas celler, så kallad duktal cancer, eller i 
mjölkkörtlarna, vilket då kallas för lobulär cancer. Det vanligaste symtomet på 
bröstcancer är en kännbar knöl i bröstet eller i armhålan. Denna knöl är vanligen oöm 
och hård. Andra symtom på bröstcancer kan vara blodig eller genomskinlig vätska som 
läcker ut från bröstvårtan, hudindragning samt utslag på bröstet (Socialstyrelsen, 
2018a). Mindre vanliga symtom kan exempelvis vara storleksökning av bröstet, 
förändrad struktur samt lokal smärta (Ericson & Ericson, 2012).  

Diagnostisering och behandling 

Diagnostisering av bröstcancer sker med hjälp av så kallad trippeldiagnostisk vilket 
innefattar klinisk undersökning, mammografi och/eller ultraljud samt vävnadsprov 
(Socialstyrelsen, 2018a). En klinisk undersökning innebär palpation av brösten samt 
armhålor. Palpation är en undersökning som utförs med hjälp av händer för att noga 
känna igenom samt inspektera brösten (Ericson & Ericson, 2012; Socialstyrelsen, 
2018a). Mammografi är en röntgenundersökning som används för att upptäcka 
eventuella tumörer som är för små för att känna vid palpation. Ultraljud används 
ibland som ett komplement eller istället för mammografi, vanligen på grund av att 
bröstvävnaden är tätare hos yngre kvinnor vilket försvårar analysering av 
mammografibilden (Socialstyrelsen, 2018a). Vävnadsprov innebär att celler tas ut ur 
den eventuella förändringen i bröstet eller armhålan (Socialstyrelsen, 2018a). Ett 
vävnadsprov tas för att fastställa diagnosen (Ericson & Ericson, 2012). Beroende på 
hur långt sjukdomen har framskridit delas bröstcancer in i fem olika stadier, stadie noll 
till fyra. Stadie noll betyder att bröstcancern är på en icke-avancerad nivå medan stadie 
två till fyra innebär att bröstcancern har utvecklats till en mer avancerad nivå (Nguyen-
Pham,  Leung  &  McLaughlin,  2013).  Upptäckt av bröstcancer i ett senare stadie 
bidrar till en sänkt överlevnadschans för kvinnorna (Kuo,  Mobley  &  Anselin, 2010). 
 
Vilken behandling som blir aktuell beror på tumörstorlek, egenskaper hos tumören, 
hur tumören har växt samt om det har skett en spridning till närliggande vävnad. 
Behandling vid bröstcancer kan ske med hjälp av kirurgi, strålbehandling, 
hormonbehandling, cytostatikabehandling eller samtliga behandlingar tillsammans 
(Parveen et al., 2017). Vid ett kirurgiskt ingrepp tas tumör samt närliggande vävnad 
bort (Socialstyrelsen, 2015). Mastektomi är ibland en nödvändig åtgärd vid 
bröstcancer vilket är ett kirurgiskt ingrepp där hela bröstvävnaden avlägsnas (Halsted, 
1894). Efter operation ges vanligen en så kallad adjuvant behandling vilket är en form 
av tilläggsbehandling vid bröstcancer. Denna tilläggsbehandling kan bestå av 
strålbehandling, hormonell behandling och/eller cytostatikabehandling 
(Socialstyrelsen, 2018a). Syftet med strålbehandling är att minska risken för återfall av 
sjukdomen för kvinnorna (Socialstyrelsen, 2015) och ges lokalt på det område där 
tumören förekommit (Ericson & Ericson, 2012). Vid kirurgiskt ingrepp och 
strålbehandling uppkommer liknande biverkningar som exempelvis lokal smärta i 
bröstet, hudkänslighet samt begränsad motorik i armen (Gho, Steele, Jones & Munro, 
2013). Hormonell behandling ges vid en östrogenreceptorpositiv bröstcancer vilket 
innebär att cancercellernas tillväxt blir stimulerad av hormonet östrogen. Den 
hormonella behandlingen består av antikroppar och antihormoner som hämmar 
denna tillväxt (Ericson & Ericson, 2012; Socialstyrelsen, 2018a). Biverkningar som kan 
uppkomma vid hormonell behandling är viktökning, ledvärk och minskad energi (Lin, 
Chao, Bickell & Wisnivesky, 2017). Cytostatikabehandling består av läkemedel vars 
uppgift är att skada maligna celler med minsta möjliga påverkan på friska celler. 
Vanliga biverkningar vid cytostatikabehandling är illamående, håravfall samt ökad 
infektionskänslighet (Ericson & Ericson, 2012).  
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Bröstrekonstruktion kan bli ett val för de kvinnor som genomgått mastektomi. En 
bröstrekonstruktion innebär att det bröst med den maligna tumören tas bort för att 
sedan återskapas på nytt. Detta genomförs vanligtvis med hjälp av egen vävnad eller 
med implantat (Socialstyrelsen, 2011).  
 
Bröstcancer kan hota den kvinnliga identiteten och påverkar både den fysiska och den 
emotionella integriteten. Vid behandling av bröstcancer med kirurgi samt cytostatika 
drabbas kvinnor vanligen av en känsla av förlust av sin kvinnliga identitet. Förlusten 
kan uppkomma på grund av exempelvis det kirurgiska avlägsnandet av ett bröst eller 
på grund av håravfall som är en biverkning vid cytostatikabehandling (Remmers et al., 
2010; Sousa de Carvalho et al. 2016). Intensiva och blandade känslor som exempelvis 
ångest, smärta, skam samt nedstämdhet uppstår vanligen hos kvinnorna. Känslorna 
och kvinnornas sätt att bearbeta dem påverkar inte endast deras psykiska välmående 
utan även tillfrisknandet hos kvinnorna (Remmers et al., 2010). Vid bröstcancer 
upplever ett flertal kvinnor ett behov av att få uttrycka positiva tankar kring deras 
erfarenheter. Kvinnor som har insjuknat i bröstcancer är även i behov av någon som 
kan ge tröst när det är svårt, som ger stöttning och vägledning vid olika beslut 
(Admi,  Zohar  &  Rudner, 2011).    

Sjuksköterskans roll vid omvårdnad av bröstcancer 

Inom hälso- och sjukvården är omvårdnad sjuksköterskans ansvarsområde. Målet med 
omvårdnad är att patienter ska uppleva självständigt, hälsa samt att balansera 
maktförhållandet mellan sjuksköterska, patienter och närstående.  Maktförhållandet 
bör balanseras för att patient och närstående ska uppleva trygghet, delaktighet och 
respekt i omvårdnadsrelationen (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Relationen 
mellan sjuksköterska och patient bygger på en dialog där alla frågor anses relevanta 
och där patienters oro, tankar och känslor tas på allvar (Remmers et al., 2010). 
Sjuksköterskans huvudsakliga mål vid bröstcancer är att förmedla god omvårdnad 
(Kasdovasili  &  Theofilou, 2016). En god omvårdnad innebär att patienter försäkras 
en god och säker vård utifrån rådande situation samt individuella behov. Faktorer som 
påverkar omvårdnadens kvalitet är sjuksköterskans kompetens, hur 
omvårdnadsinsatserna utförs samt hur sjuksköterskan bemöter patient och 
närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) 
 
Vid omvårdnad finns det lagar och regler som måste följas för att skydda hälso- och 
sjukvårdspersonal samt patienter. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) bör 
sjuksköterskan tillgodose patienter trygghet, säkerhet och kontinuitet samt erbjuda en 
individuell omvårdnadsplanering. Vid omvårdnad av bröstcancer har kvinnor rätt att 
vara delaktig i sin egen vård och själv fatta beslut kring behandling (Luck et al., 2016; 
Willman et al. 2016). Sjuksköterskan har fyra grundläggande uppdrag, vilket är att 
främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan bör vara uppmärksam på individuella 
omvårdnadsbehov som kvinnorna har samt erbjuda emotionellt stöd. Förmågan att 
kunna lyssna på kvinnorna är en väsentlig del av omvårdnad för att kunna inbringa 
trygghetskänslor hos kvinnorna (Kasdovasili  &  Theofilou, 2016). Vid omvårdnad av 
bröstcancer rekommenderas att en namngiven kontaktsjuksköterska erbjuds till 
kvinnorna för att kunna förmedla psykosocialt stöd samt råd om symtomlindring 
under hela vårdtiden (Socialstyrelsen, 2015). En annan uppgift som sjuksköterskan har 
är att upplysa kvinnorna om vilka möjligheter det finns för kontakt med psykolog, 
kurator, präst samt olika bröstcancerföreningar (Luck et al., 2016). Majoriteten av 
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kvinnor med bröstcancer upplever den psykiska aspekten av sjukdomen som mer 
påfrestande än den fysiska. Kvinnor med bröstcancer önskar således ett känslomässigt 
stöd och engagemang, vilket är en viktig del i sjuksköterskans roll. Genom att lyssna 
samt informera på ett individanpassat sätt underlättar sjuksköterskan för patienterna 
att kunna hantera sin situation. Alla har olika vårderfarenheter och individuella behov 
och måste därför bemötas olika, vilket man ska vara medveten om i mötet med 
patienter (Remmers et al., 2010). 
 
Onkologisjuksköterskor är sjuksköterskor som är specialiserade inom bröstcancer och 
de kan ha en betydande roll för kvinnor som har diagnostiserats med bröstcancer. 
Onkologisjuksköterskan arbetar tillsammans med kvinnor och deras närstående under 
diagnos, behandling, rehabilitering samt palliativ vård både självständigt och i 
interprofessionella team. Vid omvårdnad av bröstcancer har onkologisjuksköterskan 
rollen som klinisk expert, omvårdnadskoordinator, utbildare samt förespråkare för 
kvinnorna (Luck et al., 2016).   

Empowerment  

Begreppet empowerment är ett förhållningssätt inom hälso- och sjukvården som kan 
öka patienters välbefinnande då det medför att patienter tilldelas större makt och blir 
mer delaktig i sin vård (World Health Organization, 2018). Empowerment definieras 
enligt World Health Organization (WHO) som "processen som gör det möjligt för 
människor att få ökad kontroll över de faktorer och beslut som utformar deras liv" 
(World Health Organization, 2018). Genom att tilldelas information ökar patienters 
förståelse för situationen vilket kan bidra till ökat välbefinnande (World Health 
Organization, 2018). Empowerment kartlägger styrkor och rättigheter hos patienter 
samt fokuserar på möjligheter och lösningar istället för problemen (Gibson, 1991).  
 
Sjuksköterskan har enligt yrkesprofessionen ansvar för patienters hälsa. Individer har 
dock själv alltid huvudansvaret för sitt välbefinnande och den kapacitet som patienter 
besitter bör respekteras av sjuksköterskan. Vid omvårdnad är det väsentligt att 
sjuksköterskan ger upp sin egna makt och istället arbetar för att patienter ska finna 
styrka i situationen (Gibson, 1991). För att stärka patienters empowerment bör 
sjuksköterskan inbringa känsla av närvaro till patienter samt ha tillit till patienternas 
potential. Sjuksköterskan bör ha patienterna i fokus samt bekräfta och respektera 
patienterna och deras upplevelser för att bidra till ökad empowerment (Halldórsdóttir, 
2000). Patienters självförtroende kommer även öka om sjuksköterskan inbringar en 
känsla av säkerhet till patienterna (Arvidsson et al., 2006). Vid empowerment överför 
sjuksköterskan sin expertkunskap till patienterna (Gibson, 1991).  
 
Vid bröstcancer behöver kvinnorna stöd till självhjälp vilket exempelvis kan ske genom 
att sjuksköterskan bidrar till ökad empowerment. Genom att stärka kvinnors 
empowerment ökar deras förmåga att påverka livssituationen samt få större förståelse 
för den. Vid användning av empowerment kan sjuksköterskan bidra till större 
upplevelse av egenmakt hos kvinnorna (World Health Organization, 2018).  
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Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnors erfarenheter av vårdmöten i samband med 
bröstcancer.  

Material och metod  

Design 

En kvalitativ litteraturöversikt av elva artiklar genomfördes för att skapa en översikt av 
aktuell forskning inom valt område (Polit & Beck, 2017). Syftet med en kvalitativ design 
är att beskriva personers erfarenheter av ett fenomen (Henricson & Billhult, 2012). En 
induktiv ansats tillämpades vilket innebär att resultatartiklarna studerades så 
förutsättningslöst som möjligt för att sedan beskrivas på ett så korrekt sätt som möjligt 
(Pribe & Landström, 2012).  

Urval och datainsamling 

Insamling av data genomfördes genom databaserna Cumulative Index of Nursing and 

Allied Health Literature (CINAHL) samt Medical Literature Analysis and Retrieval 

System (MEDLINE). Databaserna valdes då de är inriktade på omvårdnad och medicin 

(Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Utvalda sökord som identifierades 
och användes i respektive databas var nurs*, qualitative, breast cancer, women, 

experienc*. Vid sökningarna i databaserna användes trunkering och boolesk söklogik. 

Trunkering innebär att ordet delas vid ordstammen och avslutas med ett 

trunkeringstecken * för att erhålla olika böjningsformer av ordet och därmed ett 

bredare sökspektrum. Boolesk söklogik användes för att bestämma vilket samband 

sökorden skulle ha med varandra. I sökningen användes den booleska termen “AND” 

för att sammanföra två eller fler sökord för att sökningen skulle erhålla relevanta 
artiklar som svarade mot syftet (Östlundh, 2012).  

Avgränsningar som gjordes var artiklar från 2011 till 2018 som var skrivna på engelska, 
peer reviewed, etiskt godkända samt av kvalitativ design. I MEDLINE var dock inte 
alternativet peer reviewed tillgängligt och kunde därmed inte användas. 
Inklusionskriterier var kvinnor över 18 år som har eller har haft bröstcancer. 
Exklusionskriterier var artiklar som handlade om personer under 18 år samt om män. 
Litteraturöversikten består av artiklar som har genomfört intervjuer individuellt samt 
i fokusgrupper. Sökningarna i CINAHL resulterade i elva artiklar samt tio artiklar i 
MEDLINE (Bilaga 2). De tio artiklar som påträffades i MEDLINE var dock dubbletter 
vilket medförde att de artiklar som användes till resultatet endast var artiklar 
återfunna i CINAHL. Artiklarna redovisades därefter i en artikelmatris (Bilaga 3). De 
artiklar som ansågs motsvara syftet är kritiskt granskade utifrån ett kvalitetsprotokoll 
för studier med kvalitativ metod framtaget av Jönköping University School of Health 
and Welfare (Bilaga 1).  
 

Dataanalys  

Artiklarna har analyserats enligt Fribergs femstegsmodell för kvalitativ forskning 
(2012a). Steg ett innebar att valda artiklar lästes individuellt vid ett flertal tillfällen för 
att skapa en känsla av resultatartiklarnas innehåll. Vid läsning av resultatartiklarna 
användes överstrykningspennor för att markera fakta som ansågs motsvara syftet om 
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kvinnors erfarenheter av vårdmöten i samband med bröstcancer. Därefter 
diskuterades resultatartiklarna tillsammans för att undvika eventuella misstolkningar 
av resultatartiklarnas innehåll. Steg två till fem utfördes sedan tillsammans. I andra 
steget urskildes nyckelfynd som framkom i resultatartiklarnas resultat. I steg tre 
sammanställdes varje enskild resultatartikel med fokus på deras resultat för att skapa 
en överblick över det material som skulle analyseras. Denna sammanställning gjordes 
i ett gemensamt Microsoft Word Online-dokument som även användes kontinuerligt 
under arbetes gång för att göra noteringar till uppsatsen. I steg fyra identifierades 
likheter och skillnader mellan resultatartiklarnas resultat för att kunna sammanföra 
liknande material till övergripande teman. I steg fyra användes först en tankekarta för 
att skapa en överblick över väsentliga punkter från resultatartiklarna (Friberg, 2012a). 
Därefter utfördes en innehållsanalys som är en metod för att analysera texter. 
Innehållsanalysen bestod av meningsenheter, kondenserande meningsenheter, 
subteman samt övergripande teman (tabell 1). Meningsenheter består av ord eller 
meningar med ett gemensamt budskap som sedan via kondensering kan förenklas till 
ett fåtal väsentliga ord. Därefter kan dessa ord kategoriseras in under subteman och 
övergripande teman (Danielson, 2012). I steg fyra skapades därmed övergripande 
teman och subteman till resultatet. I steg fem formulerades slutligen ett nytt resultat 
och en ny helhet bildades utifrån resultatartiklarna (Friberg, 2012a).  
 
Tabell 1. Beskrivning av innehållsanalys  
 

Meningsenheter Kondenserande 
meningsenheter 

Subteman Övergripande 
teman 

”Vid ett flertal 
tillfällen återvände 
kvinnorna hem 
med otillräckliga 
förklaringar” 
(Suwankhong & 
Liamputtong, 
2016b) 

Information 
beskrevs av 

kvinnorna som 
bristfällig 

Allmän 
information 

Information 

Deltagarna 
uttryckte ett behov 
för stöd och 
empati i 
förhållande till de 
fysiska och 
psykiska effekterna 
av diagnos och 
behandling 
(Beaver et al., 
2016). 

Kvinnorna har ett 
behov av 

emotionellt stöd 

Emotionellt stöd Stöd 

 
 

Etiska överväganden 

Vid all forskning på människor ska etiska överväganden göras. Enligt Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) får forskning endast 

bedrivas om den utförs med respekt för människovärdet samt att hänsyn tas till 
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mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Vid litteraturöversikten har hänsyn 

tagits till Helsingforsdeklarationen under arbetets gång för att säkerställa att valda 

artiklar är av god etisk kvalité. Enligt Helsinforsdeklarationen har forskare inom 

medicinsk forskning ansvar att skydda och värna om deltagarnas liv, hälsa, värdighet, 

integritet, rätt till självbestämmande samt konfidentiell information som 

personuppgifter. Medicinsk forskning som involverar människor får endast bedrivas 

om studiens nytta överväger riskerna (World Medical Association, 2018). Utifrån den 
kvalitativa litteraturöversiktens syfte eftersträvades det således att artiklar med 

tillstånd från etisk kommitté användes (Wallengren & Henricson, 2012).  

Resultat 

I resultatet framkom det två övergripande teman och fyra subteman. Det första 
övergripandet temat var Information med subtema  Allmän information och 
Individuellt anpassad information. Det andra övergripandet temat var Stöd med 
subtema Emotionellt stöd och Praktiskt stöd.   
 
Figur 1. Resultatets övergripande teman och subteman 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Information 

Information i samband med vårdmöten ansåg kvinnorna som bristfällig. Kvinnornas 
erfarenheter gällande allmän information var att den ansågs otillräcklig vilket bidrog 
till att kvinnorna upplevde sig oförberedda på vad deras bröstcancerdiagnos innebar 
(Harding & McCrone, 2013). Vid individuellt anpassad information hade kvinnorna 
även erfarenheter av brister. Kvinnor som genomgick cytostatikabehandling beskrev 
exempelvis att de hade önskat tydligare information om cytostatika, fördelar och mål 
med behandlingen för att bättre kunna förbereda sig på vad som komma skall (Anardo, 
Ezome, Ofi, Nwaneri & Ogbolu, 2017). 

 

Allmän information  
Kvinnorna som hade drabbats av bröstcancer beskrev flera erfarenheter av att bli 
informerade om sin diagnos. Kvinnorna uppgav att bröstcancerbeskedet var en 
traumatisk och livsomvälvande erfarenhet som gav upphov till komplexa känslor. 
Kvinnorna kunde exempelvis få kännedom om deras diagnos genom att läsa 
testresultat själva innan mötet med läkare. Kvinnorna hade även erfarenheter av att 
läkarna gav bröstcancerbeskedet utan att först förbereda dem empatiskt (Inan, 

Information Stöd 

Allmän 
information 

Individuellt 
anpassad 

information 

Emotionellt stöd 

Praktiskt stöd 
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Günüsen & Üstün, 2016). Den information som kvinnorna erhöll upplevde kvinnorna 
främst bestod av ett rutinprogram angående bröstcancer och behandling vilket ansågs 
som otillräckligt (Suwankhong & Liamputtong, 2016b). Den initiala chocken som 
uppstod vid bröstcancerbeskedet bidrog även att kvinnorna upplevde att de inte kunde 
ta in samt återberätta som de erhöll angående behandlingsplaner och biverkningar 
(Beaver, Williamsson & Briggs, 2016). Kvinnorna var således överlag missnöjda med 
den allmänna information som de erhöll vilket bidrog till att de upplevde sig 
oförberedda på vad deras bröstcancerdiagnos innebar (Harding & McCrone, 2013). Vid 
ett flertal tillfällen återvände kvinnorna hem med otillräckliga förklaringar vilket 
bidrog till ökad ångest angående deras sjukdom (Suwankhong & Liamputtong, 2016b) 
samt att de kände sig isolerade och ensamma (Suwankhong & Liamputtong, 2016a). 

 

Individuellt anpassad information 
Kvinnorna med bröstcancer önskade ytterligare information från vårdgivare för att 
erhålla kunskap kring behandling och mediciner (Suwankhong & Liamputtong, 
2016b). De ansåg att information från vårdgivare bör vara individanpassad för att de 
ska erhålla större förståelse kring deras diagnos och tillgängliga behandlingsalternativ 
(Brown, Refeld & Cooper, 2018). Kvinnorna med bröstcancer beskrev erfarenheter om 
att inte erhålla tydlig information angående vem de kunde kontakta vid frågor och 
funderingar (Harding & McCrone, 2013; Suwankhong & Liamputtong, 2016a). De var 
även rädda för att ställa frågor till hälso- och sjukvårdspersonal då de inte ville 
uppfattas som besvärliga. Istället för att kontakta hälso- och sjukvårdspersonal 
använde kvinnorna internet för att erhålla information (Beaver et al., 2016; Harding & 
McCrone, 2013). De använde främst internet för att få kunskap kring vad olika 
testresultat innebar samt behandlingsimplikationer (Harding & McCrone, 2013). 
Information via internet upplevdes dock som skrämmande och ångestframkallande 
(Beaver et al., 2016). 
 
Kvinnor som genomgick cytostatikabehandling på grund av sin bröstcancer beskrev 
erfarenheter av bristfällig information. Kvinnorna upplevde att de inte erhöll adekvat 
information innan deras behandling påverkades vilket kvinnorna ansåg hade varit 
gynnsamt. Kvinnorna önskade exempelvis förhandsinformation om cytostatika samt 
fördelar och mål med behandling för att bättre kunna förbereda sig inför 
cytostatikabehandlingen (Anardo, Ezome, Ofi, Nwaneri & Ogbolu, 2017). Efter 
påbörjad cytostatikabehandling upplevde kvinnorna att det var svårt att erhålla 
ytterligare information från hälso- och sjukvårdspersonal. Kvinnorna som genomgick 
cytostatikabehandling hade erfarenheter om att sjuksköterskor som utförde 
behandlingen inte hade tid att svara på deras frågor och funderingar på grund av tung 
vårdbelastning vilket bidrog till att de kontaktade allmänsjuksköterskor istället. 
Allmänsjuksköterskorna ansågs hjälpsamma och tillmötesgående men kvinnorna 
upplevde att de inte besatt den kunskap om cytostatikabehandlingens biverkningar 
som de efterfrågade (Beaver et al., 2016). Kvinnorna beskrev att de således inte hade 
tillräcklig kunskap om hur de skulle hantera biverkningarna hemma (Anardo et al., 
2017). 
 
Vid operation av bröstcancer var kvinnorna överlag tillfreds med den preoperativa 
information som de erhöll från hälso- och sjukvårdspersonal. De ansåg dock att 
information i direkt anslutning till operation inte var optimalt då de inte kunde 
fokusera samt bearbeta informationen. Kvinnorna ansåg att det var mer fördelaktigt 
om de erhöll information i god tid preoperativt då de kunde förbereda sig mentalt för 
operationen (Dawe, Bennet, Kearney & Westera, 2014). Kvinnor som genomgick en 
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bröstrekonstruktion upplevde dock stora brister vid informationsgivning samt ett 
bristande bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal. Kvinnorna blev inte alltid 
rutinmässigt tillfrågade om de ville genomgå en bröstrekonstruktion. De fick använda 
eget initiativ för att erhålla information, få remiss skickad samt för att genomgå den 
önskade bröstrekonstruktionen (Fallbjörk, Frejus & Rasmussen, 2012).  
 
Kvinnor som var i kontakt med en onkologisjuksköterska var dock tillfredsställda med 
den individanpassade information som de erhöll. Information från 
onkologisjuksköterskan upplevdes som lättförståelig samt adekvat av kvinnorna och 
deras anhöriga. Kvinnor som inte fick möjlighet till en preoperativ konsultation med 
en onkologisjuksköterska saknade förståelse för operation och behandling. De ansåg 
således att information från en onkologisjuksköterska hade givit dem större kunskap 
om bröstcancer och behandling (Brown et al, 2018).  
 

Stöd 

Kvinnorna var  i behov av emotionellt stöd i samband med deras bröstcancer (Beaver 
et al., 2016). De kvinnor med bröstcancer som inte fick något emotionellt stöd upplevde 
sig erfara känslor som förvirring, oförberedda och överväldigade (Brown et al., 2018). 
Kvinnorna var även i behov av praktiskt stöd och då exempelvis rådgivning av 
personliga hjälpmedel (Brown et al., 2018). Kvinnorna som erhöll praktiskt stöd kände 
att de uppskattade det praktiska stödet (Beaver et al., 2016). 
 

Emotionellt stöd 
Bröstcancer är en sjukdom som påverkar kvinnors känslomässiga liv (Frohlich, Benetti 
& Stumm, 2014). Kvinnorna upplevde ett behov av emotionellt stöd och empati 
gällande de psykiska och fysiska bieffekter som orsakades av deras bröstcancer samt 
behandling (Beaver et al., 2016). Vid operation var kvinnorna i behov av emotionellt 
stöd (Brown et al., 2018) då de upplevde känslor som rädsla, hopplöshet och ångest 
(Drageset, Lindstrøm, Giske & Underlid, 2011). De kvinnor som inte erhöll emotionellt 
stöd inför en operation upplevde sig oförberedda, överväldigade samt förvirrade. De 
önskade tillgång till hälso- och sjukvårdspersonal som gav dem stöd genom att lyssna, 
inbringa lugn samt försäkra dem om att de inte är ensamma i sin sjukdom (Brown et 
al., 2018). Kvinnorna upplevde även att de var i behov av emotionellt stöd gällande 
hantering av deras förändrade roll som dotter, partner och mamma. Kvinnorna var 
medvetna om att deras familjer skulle drabbas utav sorg och lidande i samband med 
bröstcancerbeskedet men upplevde att de inte besatt kunskap om hur de skulle hantera 
familjemedlemmarnas reaktioner. Kvinnor som inte fick emotionellt stöd hamnade i 
kris innan de vågade söka hjälp för emotionella påfrestningar som uppkom i samband 
med diagnos och behandling (Beaver et al., 2016). Kvinnorna beskrev även att deras 
självförtroende och uppfattning om sig själva påverkades negativt på grund av 
bröstcancern och att exempelvis biverkningarna bidrog till ett lågt självförtroende 
(Suwankhong & Liamputtong, 2016a). 

Kvinnor som upplevde att de hade någon att dela sina tankar och känslor med ansåg 
att tilliten till deras återhämtning förstärktes (Brown et al., 2018). Kvinnor som var i 
kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal vid cytostatikabehandling var 
tillfredsställda med det emotionella stöd som de erhöll (Beaver et al., 2016) samt den 
empati som sjuksköterskorna visade (Brown et al., 2018). Det känslomässiga stödet 
bidrog således till att kvinnorna upplevde ökad emotionell styrka samt hopp till att 
finna strategier till att hantera sin bröstcancerdiagnos. Det emotionella stödet bidrog 
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även till att kvinnorna mådde bra trots sin sjukdom samt att de fann en motivation till 
att överleva (Suwankhong & Liamputtong, 2016b).  

Via stödgrupperna som introducerades av onkologisjuksköterskan ansåg kvinnorna att 
deras emotionella välbefinnande kunde hanteras bättre då de fick träffa andra kvinnor 
med bröstcancer. I stödgrupperna gavs möjlighet till att dela erfarenheter, diskutera 
problem och motgångar samt lärande av hur andra kvinnor hanterade olika situationer 
(Suwankhong & Liamputtong, 2016b). Stödgrupperna bidrog även till minskad 
stressnivå hos kvinnorna (Frohlich et al., 2014). 

Praktiskt stöd 
Kvinnorna upplevde att de erhöll ett praktiskt stöd av onkologisjuksköterskan som 
bestod av exempelvis rådgivning av personliga hjälpmedel som proteser och 
bysthållare (Brown et al., 2018). Kvinnorna uppskattade även att träffa en 
onkologisjuksköterska i samband med operation då hon erbjöd praktiska råd och stöd 
till hur biverkningar kunde hanteras. De kvinnor som inte var i kontakt med en 
onkologisjuksköterska upplevde att de var oförberedda samt saknade kunskap om hur 
de skulle hantera biverkningarna (Beaver et al., 2016: Brown et al., 2018). På vissa 
sjukhus fanns familjeenheten som gav praktiskt stöd och råd till kvinnorna och deras 
anhöriga när kvinnorna upplevde att de själva inte kunde ge stöd till familjen (Beaver 
et al., 2016).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

En kvalitativ design tillämpades då syftet var att beskriva kvinnors erfarenheter av 
vårdmöten i samband med bröstcancer. Användning av en kvalitativ litteraturöversikt 
ansågs bäst lämpad då det gav möjlighet att fånga olika erfarenheter och upplevelser 
istället för en kvantitativ design där en jämförelse av variabler sker (Henricson & 
Billhult, 2012).  
 
Vid artikelsökningen till examensarbetet valdes först årtalen 2013 till 2018 som en 
avgränsning men åren ändrades då inte tillräckligt med relevanta artiklar kopplat till 
det valda syftet kunde finnas. Åren utökades därmed från 2011 till 2018. 
Artikelsökningarna gjordes i databaserna CINAHL och MEDLINE. Användning av 
databasen CINAHL ansågs som positivt då databasen har en inriktning på omvårdnad 
vilket passar bra till det valda syftet (Karlsson, 2012). Vid artikelsökning i flera 
databaser stärks även arbetets trovärdighet då chansen ökar för att hitta väsentliga 
artiklar (Henricson, 2012). Under databassökningen tillämpades avgränsningarna 
english language och peer reviewed. Avgränsningen peer reviewed tillämpades dock 
inte i databasen MEDLINE då det alternativet inte var tillgängligt. Användning av 
artiklar som är peer reviewed stärker arbetets pålitlighet då detta innebär att artiklarna 
har granskats av andra forskare innan den har publicerats i tidskriften (Karlsson, 
2012). Vid två av sökorden användes trunkering för att vidga sökningen. Endast 
kvinnor valdes att användas i syftet för att göra sökningen mer selektiv. Artiklar som 
hade fokus på en specifik situation, exempelvis kvinnors erfarenheter vid 
cytostatikabehandling, inkluderades också då dessa artiklar ansågs svara på det valda 
syftet. Artiklarna sammanställdes och det valdes endast ut delar från resultatet som är 
tydligt kopplat till det valda syftet. Eftersom det valdes artiklar från olika delar i 
världen, bland annat Thailand, Nigeria, Sverige och Kanada, fick arbetet ett mer globalt 
perspektiv (Friberg, 2012c). Kultur och ekonomi är faktorer som bör tas hänsyn till vid 
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ett examensarbete. Det negativa med att använda sig av artiklar från olika delar av 
världen är att det måste tas hänsyn till olika vårdsystem och att det gör det svårare att 
applicera det till Sverige (Henricsson, 2012). Detta kan påverka överförbarheten då 
länderna har varierande standarder. Det har dock bidragit till att examensarbetet 
erhållit olika infallsvinklar kring det valda ämnesområdet.  
 
Ett kvalitetsgranskningsprotokoll som är skapats av Jönköping University användes 
vid denna sökning av kvalitativa artiklar (bilaga 1). Kvalitetsgranskningen 
genomfördes tillsammans för att missuppfattningar skulle undvikas samt en 
kontinuerlig dialog angående artiklarnas resultat skulle kunna bedrivas. 
Artikelgranskningen upplevdes som strukturerad men samtidig som en utmaning för 
det medförde att ett mer kritiskt tankesätt påbörjades. Det upplevdes som 
tillfredställande för skrivprocessen för att det kunde upprätthållas en tydlig bild av 
artiklarnas innehåll samt att diskussionen kring resultatartiklarnas resultat blir mer 
nyanserad. Användning av ett kvalitetsprotokoll bidrar till en ökad kvalitet på 
litteraturöversikten. De artiklar som uppfyllde kvalitetsprotokollets kriterier 
jämfördes med varandra för att studera skillnader och likheter. Under dataanalysen 
hölls en dialog och diskussion kring det valda syftet och till innehållet i artiklarna 
(Persson & Sundin, 2012).Det tillämpades ett kritiskt förhållningssätt under hela 
analysprocessen (Persson & Sundin, 2012; Henricson, 2012). Under arbetet har en 
diskussion förts kring vilka styrkor och svagheter som funnits i skrivprocessen 
(Danielsson, 2012), då en tydlig kommunikation alltid har eftersträvats för att 
skrivprocessen ska bli en utvecklande tid. 
 
Under skrivprocessen har olika ändringar genomförts. Syftet ändrades ett flertal 
gånger vilket har medfört att vissa sökord samtidigt ändrades. Syftet var från början 
att beskriva sjuksköterskans roll vid omvårdnad av kvinnor med bröstcancer. Eftersom 
ett få antal artiklar gick igenom kvalitetsgranskningen kring det först valda syftet 
ändrades syftet och även vissa sökord. En bibliotekarie från Jönköping University 
assisterade vid vissa sökningar av artiklar för det uppstod problem i att få fram vissa 
artiklar i full text. Femstegsmodellen användes vid analys av data. Modellen var bra då 
den förklarade dataanalysen på ett lättförståeligt sätt. Vid tillämpning av 
femstegsmodellen skapades en större inblick i artiklarna.  
 
Artiklarna analyserade tillsammans för att olika tolkningar uppstod under läs- och 
analysprocessen. Genom att läsa artiklarna tillsammans bidrog det till en gemensam 
diskussion kring artiklarna vilket upplevdes som positivt. Noteringar har skett 
fortlöpandes under skrivprocessen, allt för att underlätta tankeprocessen samt att 
enklare förhålla sig kritiskt till olika tillvägagångssätt (Friberg, 2012d). Noteringar och 
överstrykningar har gjorts i artiklarna på datorerna samt i pappersform. Eventuella 
brister kan förekomma i litteraturöversikten eftersom det är första gången författarna 
skrivet ett vetenskapligt arbete vilket kan påverka bekräftelsebarheten. Arbetets 
pålitlighet stärkts dock då det ej fanns någon förförståelse vilket gör att resultatet inte 
har påverkats av några förutfattade meningar (Wallengren & Henricson, 2012). 
Trovärdigheten av arbetet hade kunnat stärkas ytterligare om en person som besitter 
kompetens inom området omvårdnad hade läst igenom arbetet (Wallengren & 
Henricson, 2012).  
 
Analyserna har genomförts till en början i grupp och sedan enskilt. En diskussion 
fördes kring resultatets överförbarhet. Eftersom det förkommer en pålitlighet och en 
trovärdighet men inte någon bekräftelsebarhet bör en bejakelse tas sett till arbetets 
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överförbarhet. Alla dessa tre begrepp bör finns med för att arbetets överförbarhet ska 
förstärkas (Wallengren & Henricson, 2012). Sensibiliteten i arbetet kommer att ha 
påverkats genom att vid användning av MeSH-termer vid artikelsökningen framkom 
ytterligare fyra artiklar som kunde ha använts till resultatdelen. Men på grund av 
tidsbrist kom dessa fyra artiklar att behövas uteslutas. Vid sökningen med MeSH-
termer fanns alla de artiklar som valdes ut till resultatet vid tidigare sökningarna 
(Gunnarsson & Billhult, 2012). Eftersom artiklarna från sökningen med MeSH-termer 
inte användes blev det en ny form av medvetenhet om hur ett examensarbete kan 
utformas på ett bättre sätt.  Att välja huvudteman upplevdes som enkelt men att välja 
subteman var svårare. Genom att det mycket tydligt framkom att resultatet handlade 
om information och stöd upplevdes det som enkelt. Däremot fanns det en annan nyans 
kring hur subteman kunde formuleras och därav upplevdes det som svårare.  

Resultatdiskussion 

Huvudfyndet i litteraturöversikten påvisade att kvinnor överlag var missnöjda med de 
vårdmöten som de erhöll i samband med sin bröstcancer. Kvinnorna upplevde främst 
information och stöd från hälso- och sjukvårdspersonal som bristfällig.  
  
I resultatet framkom det att information som kvinnorna erhöll inte ansågs som adekvat 
eller anpassad efter deras individuella behov. Kvinnorna visste inte heller vem de 
skulle kontakta vid frågor och funderingar. De upplevde svårigheter att få information 
återupprepad samt förtydligad av hälso- och sjukvårdspersonal. Carnwell och Baker 
(2003) styrker detta då det framkom i deras studie att kvinnorna överlag var missnöjda 
med den information som de erhöll vid diagnosbeskedet. Kvinnorna i studien önskade 
att de hade fått information angående operation och behandling i ett tidigare skede. De 
ansåg att om information hade givits tidigare hade detta bidragit till större kunskap 
om vad de kunde förvänta sig postoperativt och således besparat kvinnorna från 
onödig oro.  Enligt Wolf (2004) upplever kvinnorna ett behov av att erhålla all 
tillgänglig information som finns från hälso- och sjukvårdspersonal för att kunna göra 
välgrundade val. Resultatet påvisade dock att de kvinnor som var i kontakt med en 
onkologisjuksköterska var tillfredsställda med den information de erhöll. 
Onkologisjuksköterskans information ansågs nämligen som lättförståelig samt 
relevant av kvinnorna. Tack vare att kvinnorna fick en preoperativ konsultation med 
onkologisjuksköterskan upplevde de sig bättre förberedda på den kommande 
operationen samt behandling. Enligt Admi, Zohar och Rudner (2011) betraktas 
onkologisjuksköterskan som ett informativt stöd för kvinnorna vid en tidpunkt som är 
fylld med rädsla, ångest och frågor. Genom att tillämpa empowerment vid 
informationsgivning kan onkologisjuksköterskan bidra till att kvinnorna upplever en 
känsla av kontroll i situationen. Enligt Wolf (2004) önskar dock kvinnorna att 
onkologisjuksköterskan ska finnas tillgänglig vid alla möten där information från olika 
professioner ges.  
 
Vid cytostatikabehandling ansåg kvinnorna att det var svårt att erhålla ytterligare 
information när behandlingen hade påbörjats. Liknande resultat har framkommit i en 
studie gjord av Spichiger, Rieder, Müller-Fröhlich och Kesselring (2012) då deltagare i 
deras studie upplevde att information från hälso- och sjukvårdspersonal i stort sett var 
frånvarande under cytostatikabehandlingen. I resultatet framkom det att 
sjuksköterskor som utförde cytostatikabehandlingen hade på grund av tung 
vårdbelastning inte tid att svara på kvinnornas frågor vilket bidrog till att 
allmänsjuksköterskor kontaktades istället. Allmänsjuksköterskor ansågs 
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tillmötesgående och hjälpsamma men de besatt ej kunskap om 
cytostatikabehandlingens biverkningar vilket var det som efterfrågades.  
  
Resultatet påvisade även att kvinnorna var i behov av emotionellt stöd då deras 
bröstcancerdiagnos påverkade deras känslomässiga liv. Kvinnorna upplevde behov av 
emotionellt stöd i samband med de fysiska och psykiska förändringar som uppkommer 
vid bröstcancer och dess behandling. Remmers, Holtgräwe och Pinkert (2010) samt 
Vivar och McQueen (2004) bekräftar detta fynd då kvinnor i deras studie uppgav att 
de var i behov av emotionellt stöd från sjuksköterskan. Kvinnorna förväntade sig att 
sjuksköterskan skulle erbjuda stöd vid svåra situationer. I resultatet framkom det dock 
att det emotionella stödet som kvinnorna erhöll från hälso- och sjukvårdspersonal var 
varierande. Kvinnor som inte fick emotionellt stöd från hälso- och sjukvårdspersonal 
inför operation uppgav att de kände sig oförberedda, överväldigade och förvirrade.   
 
Enligt studien av Vivar och McQueen (2004) beskriver de att stödet och informationen 
var bristande från sjukvården och därav var kvinnorna tvungna att söka sig till 
stödgrupper. Kvinnorna var tvungna att på egen hand finna information genom 
böcker, internet och media. De önskade att de haft tillgång till en yrkeskunnig person 
som kunde stödja, lyssna, inbringa lugn samt ge dem förståelse om att de inte var 
ensamma i sin sjukdom. De kvinnor som hade kontakt med en onkologisjuksköterska 
innan operation var dock tillfredsställda med det emotionella stöd som de erhöll. De 
uppgav att de hade större tillit till deras återhämtning då de upplevde att de hade någon 
att dela sina tankar och känslor med. Enligt Admi, Zohar och Rudner (2011) kan 
onkologisjuksköterskan via emotionellt stöd inbringa känslor av hopp och optimism 
till kvinnorna. Onkologisjuksköterskan kan även använda sig av empowerment för att 
stärka kvinnans självständighet och ställning inom hälso- och sjukvården. 
Empowerment kan stödja kvinnorna att återfå självförtroende och inre styrka samt 
bidra till ökad tillit till den egna förmågan att hantera och övervinna olika situationer.  
 
Kvinnor uttryckte ofta mer oro och frustration från deras möten med sjukvårdsystemet 
och hälso- och sjukvårdspersonal än från deras hantering av själva sjukdomen. 
Onkologisjuksköterskan fyller således en viktig lucka i vårdsystemet (Admi, Zohar & 
Rudner, 2011). Resultatet som har framkommit kan ge upphov till olika praktiska 
konsekvenser. För omvårdnaden för kvinnorna är de praktiska konsekvenserna bland 
annat att de inte erhåller de stödet som kvinnorna är i behov av. Exempelvis var 
kvinnorna i behov av att träffa en onkologisjuksköterska innan operation för att få stöd 
och råd. De kvinnor som hade fått träffa en onkologisjuksköterska återberättade att det 
var uppskattat. Om kvinnorna får ett större emotionellt stöd från sin omgivning 
kommer de vara mer benägna att vara nöjda med sin sjukvårdspersonal (Han et al., 
2004). Det krävs ytterligare forskning inom området samt större resurser till 
vårdpersonal som vårdar kvinnor med bröstcancer. Resurser som exempelvis fler 
sjuksköterskor, som kan ge kvinnorna den informationen och stödet som de 
efterfrågar. Olika områden har uppmärksammats i arbetet. Att vården har brist inom 
många professioner är känt sedan tidigare (Socialstyrelsen, 2018b). Stress är också en 
faktor som får sjuksköterskor att inte kunna utföra det arbete som de vill och är 
menade för att utföra (Alenezi, Aboshaiqah, & Baker, 2017; Moustaka, & 
Constantinidis, 2010). Att kvinnorna uttryckte ett missnöje av att inte få det stöd som 
de behöver och inte den informationen som de vill ha var något som upplevdes som 
anmärkningsvärt. En koppling kan göras mellan att en brist finns på vårdpersonal och 
att kvinnor med bröstcancer inte får den omvårdnaden som de efterfrågar. 
Information och stöd är av stor vikt vid vårdmöten med bröstcancersjuka kvinnor 
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vilket bör förbättras då kvinnorna inte erhållit den omvårdnad som de behöver (Vivar 
& McQueen, 2004).   

Kliniska implikationer 

Resultatet kan bidra till ökad förståelse för kvinnors behov och känslor i samband med 
omvårdnad vid bröstcancer samt tillvägagångssätt att bemöta kvinnorna utifrån deras 
preferenser. Resultatet kan inbringa större kunskap och förståelse angående vikten av 
att kvinnor med bröstcancer erhåller den information och stöd som de är i behov av i 
samband med vårdmöten. Eftersom endast ett fåtal artiklar inkluderades i 
litteraturöversikten behövs vidare forskning innan några större slutsatser kan dras. 
Kvinnor med bröstcancer behöver dock större tillgång till onkologisjuksköterskor då 
det bidrar till en mer personcentrerad omvårdnad av högre kvalitet.  

Slutsatser 

Kvinnor med bröstcancer ansåg att de vårdmöten som de erhöll i samband med sin 
sjukdom var bristande gällande information och stöd. Kvinnor som var i kontakt med 
en onkologisjuksköterska hade dock positiva erfarenheter av vårdmötet. Resultatet 
kopplat till syftet visar att om en onkologisjuksköterska skulle vara närvarande hos 
varje kvinna med diagnosen bröstcancer skulle deras behov bli bättre uppfyllda. Om 
framtida allmänsjuksköterskor är medvetna om denna situation kan de vara extra 
uppmärksamma på kvinnornas behov av information och stöd. Även fast de ibland ej 
kommer sitta på svaren kan de föra vidare frågan till en kollega. Genom att 
allmänsjuksköterskor då har en medvetenhet kommer situationen att förbättras för 
kvinnorna med bröstcancer även fast de inte erhåller just en onkologisjuksköterska.  
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