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Sammanfattning 

 
Att leva med bröstcancer, kvinnors upplevelser 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Hur kvinnor 

upplever bröstcancer är högst individuellt, men sjukdomen påverkar kvinnornas liv. 

Syfte: Att undersöka kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer   

Metod: En litteraturöversikt med induktiv ansats där resultatet byggts upp av 

artiklar med kvalitativ design. Examensarbetet grundas i kvalitetsgranskade 

vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Fem teman framkom; upplevelserna av att förlora kontrollen, att känna 

rädsla och oro, att förlora sin identitet, att leva med en förändrad kropp och känslan 

att orka gå vidare. Att inte  förlora kontrollen handlar om kontrollförlust av den egna 

kroppen och livet i helhet.  Att känna rädsla och oro beskriver lidande och negativa 

tankar och oro för sjukdomen. Att förlora sin identitet, beskriver upplevelserna av att 

förändras och inte känna igen sig själv. Att leva med en förändrad kropp är 

upplevelser om hur kroppen påverkas och påverkan av biverkningar utav 

behandlingar. Känslan av att orka gå vidare beskriver olika strategier för hur 

kvinnorna ska kunna gå vidare i livet. 

Slutsats: Sjukdomen påverkar kvinnorna på flera olika plan. Både psykiskt, fysiskt 

och emotionellt. De är viktigt att vården ser till hela människan och inte bara de 

kroppsliga behoven.          
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Summary/ Abstract 
 

Living with breastcancer, a woman's experience 
 

Background: Breast cancer is the most common cancer among women. How a 

woman experiences breast cancer is highly individual, but the disease affects a 

woman's life. 

Aim: Examine women's experiences of living with breast cancer. 

Method: A literature review with the inductive approach where the outcome has 

been built up of articles with qualitative design. The thesis is based on peer-reviewed 

scientific articles. 

Results:  The most significant are the experiences of losing control, to feel fear and 

anxiety, loss of identity, to live with a changed body and feel the strength to move on. 

Losing control is all about loss of control of their own body and life in whole. To feel 

fear and anxiety describes suffering and negative thoughts and concerns about the 

disease. To lose your identity describes the experiences of the change and does not 

recognize yourself. Living with an altered body is the experiences about of how the 

body is affected and the impact of side effects of treatments. The feeling of having the 

strength to move on describes various strategies for how women should be able to 

move on in life. 

Conclusion: The disease affects women on many levels. Both mentally, physically 

and emotionally. It is important that healthcare examine look at the whole person 

and not just the bodily needs. 

The thesis is based on peer-reviewed scientific articles. 
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Inledning 

Årligen insjuknar i Sverige omkring 9000 kvinnor i Bröstcancer (Cancerfonden, 

2015). Sjuksköterskor i vården har en viktig roll då de via vårdandet kommer nära de 

personer som diagnostiserats med bröstcancer. Det är viktigt att sjuksköterskan 

lyssnar, stöttar och inger hopp för att minska kvinnornas lidande (Howell, Fitch & 

Caldwell, 2002). Att utveckla sin kunskap gällande kvinnors upplevelser av att leva 

med bröstcancer kan bröstcancer sjuka få bättre hjälp och stöd.  

 

Bakgrund 

 

 

Bröstcancer   

Kvinnor löper stor risk att utveckla bröstcancer någon gång under livet. Bröstcancer 

är den vanligaste cancerformen hos kvinnor (Banning & Tanzeem, 2010). År 2011 

stod bröstcancern för 30,3% av alla cancerdiagnoser (Socialstyrelsen, 2013). 

Sjukdomen är en av de största orsakerna till dödlighet och sjuklighet bland kvinnor 

(Denieffe & Gooney, 2011).  

 

Bröst består av fettvävnad, bindvävnad och mjölkkörtlar. De vanligaste typerna av 

bröstcancer är duktal cancer som är cancer i mjölkgångarna och lobulär cancer som 

sitter i mjölkkörtlarna (Socialstyrelsen, 2013). När vi drabbas av cancer muterar 

kroppens friska celler. De numera sjuka cellerna delar sig på ett ohämmat sätt och 

förbigår kroppens eget immunförsvar. Cellerna samlas och bildar en tumör 

(Socialstyrelsen, 2010). Symptom på sjukdomen kan vara oförklarlig trötthet, ny 

upptäckta knölar i bröst eller i armhåla, viktnedgång och ihållande feber utan 

förklarlig orsak.  

 

Sjukdomsprocessen kan delas in i olika faser och stadium vilka är diagnosfas, 

behandlingsfas och återhämtnings fas. Olika symptom upplevs under de olika faserna 

beroende på vilken typ av bröstcancer kvinnorna diagnostiseras med och vilken 

behandling de genomgår (Denieffe & Gooney, 2011).  

 

De vanligaste behandlingarna mot bröstcancer är strålbehandling, kirurgi och 

cytostatika (Socialstyrelsen, 2013). Cancern påverkar hela kroppen. Exempel på 

biverkningar är smärta, nedstämdhet, förstoppning, trötthet, illamående och 

kräkningar, muntorrhet och kvinnorna kan tappa sitt hår (Pedersen, Koktved & 

Nielsen, 2013). Detta kan leda till att kvinnorna känner sig uttittad av omgivningen 

som ibland börjar undvika henne (Rasmussen, Hansen & Elverdam, 2009). 
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Bröstcancer påverkar kvinnan negativt i form av diagnosen cancer, behandlingen 

som medföljer sjukdomen och dess biverkningar (Banning & Tanzeem, 2010).  

 

När en person diagnostiseras med bröstcancer är det inte bara personen som 

drabbas. Hela familjen och relationer i kvinnans närhet påverkas av sjukdomen. 

Detta är smärtsamt för de drabbade kvinnorna som behöver stöd och hjälp att 

uthärda situationen. Sjukdomen består av olika faser som diagnos och behandling 

och dessa faser medför olika händelser, krav och känslomässiga reaktioner. 

Känslomässiga reaktioner är av stor vikt, och har effekt på den drabbade individens 

“jag” (Denieffe & Gooney, 2011). Kvinnors erfarenheter är att påverkan på ”jaget” 

resulterar i en känsla av att tappa kontroll över sina liv och inverkan på deras 

personliga självständighet och också förlust av sin “roll”. Utmaningen för vården blir 

att bemöta dessa vårdsökande kvinnor med bröstcancer. Inom vården kan möte med 

bröstcancerpatienter ske oavsett vilken vårdenhet man arbetar på. Sjukvårdspersonal 

bör se till hela människan. Med en bra kommunikation mellan vårdpersonal och 

vårdsökande kan existentiella, fysiska och psykiska behov upptäckas. Om det finns 

mer kunskap om hur drabbade kvinnor upplever bröstcancer kan vården utvecklas 

och förbättras på olika områden vilket minskar kvinnans lidande (Denieffe & Gooney, 

2011). 

 

Att ge vård till kvinnor med bröstcancer 

 

Bröstcancer bidrar till lidande hos kvinnorna. Lidandet kan förklaras som en ständigt 

pågående kamp mellan gott och ont. Det finns olika typer av lidande. Psykiskt lidande 

kan ses som ett hot mot “jaget” och “självet”. Sjukdomslidande där psykisk smärta ses 

i form av ångest, depression och olika förluster, exempelvis av en anhörig, en relation 

eller en kroppsdel. Även fysisk smärta ses i sjukdomslidandet (Eriksson, 1993).  

 

Att någon gång känna lidande är naturligt och något alla människor någon gång 

under livet drabbas av. Det intressanta är hur lidandet hanteras och upplevs. En 

orsak till lidande som kan kopplas till bröstcancer är att den sjuka personen inte 

längre kan känna igen sin egen kropp som i samband med sjukdomen kan kännas 

främmande och otäck (Kirkevold, 2008). En vanlig frågeställning som de drabbade 

kvinnorna ofta tänker är: Varför drabbades jag? (Eriksson, 1994). Lidande kan ses i 

olika dimensioner, psykiskt, fysiskt, socialt och emotionellt. Fysiskt lidande kan vara 

smärta från brösten eller från cancerbehandlingen. Det psykiska lidandet är ofta 

kopplat till att tappa kontrollen över sin kropp som förändras med sjukdomen. Att 

avstå från sociala aktiviteter och att inte kunna arbeta, är socialt lidande (Perreult & 

Fothergill Bourbonnais, 2005). Lidande blir en stor del i den sjuka kvinnans liv och 

kan bestå av flera olika saker. En orsak till lidande kan vara förlusten av kontroll över 

den egna kroppen och det egna livet. Övergången från att vara självständig till att bli 

beroende av andra är en bidragande orsak till kvinnornas lidande. Att överlämna sig 
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till sjukvården och dess kunskap är påfrestande och skrämmande (Rehnsfeldt & 

Arman, 2008).  

 

Sjuksköterskor har en viktig roll i vården av bröstcancer drabbade kvinnorna. Det är 

viktigt att lyssna, stötta och inge hopp för att minska kvinnans lidande (Howell et al., 

2002). Bemötandet kräver mycket av sjuksköterskan som måste hålla sitt medlidande 

på en hanterbar nivå, detta för att inte själva bli lidande (Eriksson, 1993).  Att 

diagnostiseras utav bröstcancer kan bli ett lidande men kan också ses som en 

transition och det är någonting som drabbar alla människor någon gång under livet. 

För en del människor blir det mer kännbart än för andra.  

 

Transition är ett begrepp som används inom omvårdnaden och är relevant inom 

bröstcancer vården. Begreppet innebär en förändring från en livsfas/tillstånd eller 

status till en annan livsfas/tillstånd och status i livet. Begreppets innehåll är både 

själva processen i förändringen och hur personen påverkas av den nya förändringen 

(Schumacher & Meleis, 2007). Det finns olika faktorer som påverkar transitionen, 

medvetenhet, engagemang, tidsperiod, kritiska situationer och känslan av de 

förändringar som har skett (Ludin, Arbon, & Parker, 2013). Det finns olika typer av 

transition. Utvecklingstransition, situationstransition och hälsa-, sjukdomstransition. 

Utvecklingstransition är förändringar i livscykeln (Meleis, et al., 2000). 

Situationstransition är den förändringen man går igenom om man mister en partner, 

blir hemlös eller flyr från krig. Hälso- och sjukdomstransition är när människan 

drabbas av en förändring i sjukdomstillstånd eller hälsotillstånd (Schumacher & 

Meleis, 2007). Att diagnostiseras med bröstcancer är en övergång från frisk till sjuk, 

men att få ett besked att cancern är obotlig och att det inte finns någon behandling är 

en sjukdomstransition.  Transition kan innebära allt från att vara inlagd på en 

vårdavdelning, till att komma hem från vårdavdelning, eller flyttas till 

rehabiliteringsavdelning (Schumacher & Meleis, 2007). Personen som genomgår 

sjukdomstransition kan vara mer sårbar och för att minska risken för sårbarhet ska 

personen få vara delaktig i sin egen vård vilket är positivt för hälsan (Meleis et al., 

2000).  

 

Delaktighet i vården kan bidra till att kvinnorna känner hopp. Hopp är något alla 

människor känner till och från under hela livet och hoppet är det sista som överger 

människan. Hopp är en vanlig coping strategi hos kvinnor med bröstcancer. Den ger 

dem ork och kraft att ta sig igenom den svåra situationen sjukdomen innebär. Att 

människan känner hopp är en avgörande faktor för hur man tar sig an bröstcancerns 

svårigheter, hur kvinnorna hanterar förluster såsom brösten eller håret och det 

lidande som bröstcancern innebär. Hoppet är en viktig faktor då känslan av hopp är 

viktigt för förmågan att se och planera en ljus framtid. Hopp kan beskrivas som 

viljestyrkan hos människan det blir särskilt viktigt när vi befinner oss i svåra 

situationer då känslan av hoppfullhet ger oss styrkan att kämpa vidare.  
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Hoppet är en upplevelse som är viktig för ett meningsfullt liv och en värdig död. En 

inneboende tro på Gud, och andligt välbefinnande är associerat med hopp hos 

kvinnor med bröstcancer (Chu-Hui-Lin Chi, 2007).   

 

Att få en bröstcancer diagnos är en svår situation, då det krävs hopp för att orka 

kämpa (Chu-Hui-Lin Chi, 2007).  Att som vårdtagare få en bra kontakt med 

vårdgivaren och att vårdgivaren ser till alla behov, inte bara de fysiska bidrar till att 

kvinnorna känner mer hopp och ökad trygghet. 

 

Personcentrerad vård  

 

Personcentrerad vård är ett begrepp som ser till hela människan och de fysiska, 

emotionella och sociala faktorerna med mål att uppnå ett ökat välbefinnande. 

Personcentrerad vård ska vara respektfull, mänsklig och etiskt riktig mot människan. 

Den ska respektera människans värderingar och tro och övertyga personen att den 

har kontrollen över sin situation och är beslutsfattare över sin egen situation. Att 

möta de fysiska behoven och att identifiera vad som är viktigt för personen som 

vårdas är viktiga hörnstenar i personcentrerad vård (Steenbergen, Van der Steen, 

Smith, Bright & Kajiik, 2013).  

 

Kvinnornas behov ska vara i centrum vid vårdgivandet vilket kan vara svårt för 

sjuksköterskan och andra vårdgivare. Det krävs att vårdpersonalen är professionellt 

kompetenta, har god utvecklad social kompetens, värderingar som överensstämmer 

med personcentrerad vård och att de är hängivna sitt arbete. Vården ska bidra till att 

kvinnorna ska känna sig nöjda med bröstcancervården och vara involverade och 

delaktiga i sin vård i hopp om att känna välbefinnande (Mc Cane & Mc Cormack, 

2011). Kvinnan ska betraktas som en person som är expert på sitt eget liv och 

hälsosituation och de egna resurserna ska lyftas fram (Ekman, Norberg & Swedberg, 

2014) vilket är viktigt då kvinnorna med bröstcancer känner sin kropp och sina behov 

bäst.  

 

Vårdpersonal och vårdtagare ska tillsammans planera vård och uppföljning vilket kan 

öka självkänslan hos bröstcancersjuka kvinnor. Att skapa en god relation mellan 

vårgivare och vårdtagare är centralt för en personcentrerad vård och relationen ska 

vara ömsesidig. Ett verktyg inom personcentrerad vård är att lyssna till 

livsberättelsen. Om kvinnorna får berätta om de symptom de drabbats av relaterat till 

bröstcancern och dess behandling underlättar det för vårdpersonalen då de vet vilka 

symptom som personen framför dem behöver få hjälp med (Ekman et al., 2014). 
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Syfte 

Syftet är att undersöka kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer. 
 

Metod 

Design 

Metoden som användes är en litteraturöversikt med syfte att samla in relevant 

forskning. I samhället finns krav på att vården ska baseras på evidens, den ska vara 

evidensbaserad vilket innebär att vården ska grundas i senaste vetenskapliga 

forskning (Rosen, 2012). Litteraturöversikten bygger på artiklar med kvalitativ design 

med en induktiv ansats, detta för att förstå kvinnors upplevelser av att leva med 

bröstcancer. Litteraturöversikten påvisar kvinnors upplevda erfarenheter utav 

bröstcancer. En litteraturöversikt ger en samlad bild utav forskningsläget men också 

en helt ny helhet utav upplevelserna som dessa kvinnor upplever (Henricson, & 

Billhult, 2012). Genom att göra en bred sökning av artiklar och efter det en analys, 

uppnås en helt ny helhet (Segsten, 2012). 

 

En kvalitativ design var lämpligt för litteraturöversikten då dess syfte var att beskriva 

kvinnors upplevelser. Kvalitativa metoder baseras på intervjuer, observationer och 

det material som inte lämpar sig för kvantitativ analys med statistiska metoder. 

Kvalitativ metod kan utformas på olika sätt men används med fördel vid analys av 

intervju data och observations data. Händelser, bilder, smak, beröring och yttranden 

kan analyseras kvalitativt. På så sätt kan känslor och upplevelser analyseras med 

kvalitativ metod. Kvalitativ data kan inte mätas (Ahrne & Svensson, 2011). 
 

Urval   

 

 De sökord som användes vid sökningen svarade mot syftet, att undersöka kvinnors 

upplevelse av bröstcancer. En litteraturöversikt ska innehålla inklusions- samt 

exklusions kriterier (Rosen, 2012).  Inklusion och exklusions kriterier användes. 

Dessa bestämdes innan artikelsökning påbörjades. Artiklar skrivna i hela världen 

inkluderades. Urvalet bestod av kvinnor oavsett ”var” i sjukdomsbilden de befann sig, 

om de var nyligen diagnostiserade, om de var nyopererade och de som inte hade 

hunnit få någon behandling alls. Alla dessa kvinnor inkluderades, kriteriet var att 

artiklarna svarade mot syftet. Artiklar skrivna före ¨år 2010 exkluderades. En 

begränsning var att artiklarna skulle vara skrivna på Engelska, vara Peer rewievd och 

innehålla upplevelser från kvinnor 18 år eller äldre som har diagnostiserats med 

bröstcancer. (Se bilaga 1). Artiklarna granskades innan de användes till resultatet. De 

artiklar som inkluderades hade alla “Ja” i första delen av analysen, och hade flest ”Ja” 

i andra delen av analysen. De svarade mot syftet vilket var det mest relevanta till 
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litteraturöversikten (Bilaga 1). Granskningen utfördes först enskilt och sedan 

tillsammans för att öka trovärdigheten utav granskningen (Friberg, 2012). 

 

Datainsamling 

Artiklarna som användes söktes fram i Databaserna Cinahl, AMED samt Pubmed. 

Sökorden som användes var breastcancer, experience, women, diagnosis, vilka är 

relevanta för litteraturöversikten. Användning av sökorden kombinerades olika samt 

användes tillsammans med booleska termerna AND och OR. Trunkering utav 

sökorden utfördes för att få ett bredare sökresultat. Användning av trunkering och 

booleska termer gör så att sökresultatet blir bredare (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011), (Söktabell 1-3, bilaga 2).  

 

Sekundärsökning användes, för att inte gå mist om relevanta artiklar . 

Sekundärsökningen utfördes genom att artiklarnas referenslistor granskades. 

 Sekundärsökningar är nödvändiga att tillämpa för att få fram ett bra slutresultat och 

för att inte gå miste om bra litteratur (Friberg, 2006). Sekundärsökningen gav tre 

artiklar; Artiklarna som inkluderades svarade mot syftet och var publicerade innan år 

2009. En artikel var publicerad år 2003, men svarade upp mot syftet. Därav 

inkluderades den. 

 

Samtliga vetenskapliga artiklar är kontrollerade och kvalitetsgranskade via 

hälsohögskolans granskningsmanual (Söktabell under bilaga 2). Artiklarna som 

svarade mot syftet valdes ut, titlarna lästes, därefter abstract. Artiklarna som gick 

igenom första granskningen lästes igen och därefter kvalitetsgranskades artikeln. Till 

resultatet granskades 10 vetenskapliga artiklar. Kategoritabell över artiklarna ses 

under bilaga 3. 
 

Dataanalys 

Data som analyserats är kvalitativ då det svarar bäst mot frågeställningen (Rosen, 

2012). Vid en dataanalys förklaras/ analyseras människans upplevelse för att 

beskriva ett fenomen. För att resultatet ska bli så korrekt som möjligt får inte 

forskaren väga in egna känslor och tyckande (Forsberg & Wengström, 2008).  

Fribergs fem steg modell användes till analysen då det är en välkänd analysmetod 

(Friberg, 2012). 

 

I det första steget granskades artiklarnas resultatet flera gånger om för att få en 

förståelse för vad det innehöll. I steg två granskades de fynd som hittats i varje artikel 

genom att studera texten i resultatet. Detta gjordes genom att läsa teman och 

subtema i artikelns resultat för att få fram den mest relevanta. Sammanställning utav 

resultatet skedde i steg tre, för att få en bra bild över vad resultaten visar. Allt 

textmaterial granskades först enskilt, sedan jämfördes tolkningarna av texten. 

Slutligen analyserades materialet tillsammans för att öka trovärdigheten. Detta 
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utfördes genom att stryka över de mest relevanta citaten i varje artikel och sedan 

plocka ut dem och skriva på lappar vid sidan av. I steg fyra analyserades de citaten 

som skrivits ner på lapparna och relaterades till varandra. Likheter och skillnader 

upptäcktes då lapparna ställdes mot varandra. För att underlätta att se likheter och 

skillnader användes lappar i olika färger och olika storlek. Utifrån skillnaderna 

skapades sedan teman till resultatet. I femte steget formulerade författarna en 

beskrivning under de olika teman som kommit fram genom tidigare steg. Genom 

dessa steg skapades sedan resultatet i litteraturöversikten och fem teman framkom 

(Friberg, 2012). 
 

Etiska överväganden 

 

Artiklarna som användes är godkända och publicerade och därmed har ett etisk 

övervägande redan skett (Kjellström, 2012). De etiska forskningsprinciperna som ska 

vara uppfyllda är; informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och 

samtyckeskravet (Davidsson & Patel, 2011). Artiklar som  inte har ett forskningsetiskt 

godkännande eller inte har med etiskt ställningstagande i artikeln har exkluderats. 

Detta för att undvika att någon person har kommit till skada under deltagandet. Alla 

utvalda artiklar har behandlats lika oavsett vilket år de är publicerade, vilket resultat 

de har eller vilket ursprungsland de har (Kjellström, 2012). 

 

Vid en litteraturöversikt finns vissa risker med att text tolkas fel eller att det är svårt 

att tyda. Detta kan leda till att texten inte får en rättvis bedömning och för att undvika 

feltolkningar i texten så diskuterades eventuella oklarheter (Kjellström, 2012). 

Tidigare kunskaper och personliga åsikter får inte påverka hur texterna uppfattas. 

För att säkerställa att detta inte sker pågick reflektion gällande förförståelse under 

arbetets gång, detta för att inte styra arbetet i någon riktning. Förkunskaper och 

förutfattade meningar diskuterades innan arbetets början. 
 

Resultat 

 

Kvinnornas upplevelser resulterade i fem olika teman.  Att förlora kontrollen där 

upplevelsen av kontrollförlust över livet och kroppen beskrivs.  Att känna rädsla och 

oro där kvinnorna beskriver negativa upplevelser som känslan av oro, ångest, 

dödsångest och lidande.  Att förlora sin identitet upplever kvinnorna som påfrestande 

då de inte känner igen sig själva varken psykiskt eller fysiskt.  Att leva med en 

förändrad kropp sammanfattar kvinnornas upplevelse av den nya förändrade 

kroppen och biverkningarna efter behandlingen. Sista temat är känslan att orka gå 

vidare där kvinnorna beskriver hur de tar sig vidare i livet. De känslor och 

upplevelser kvinnorna gick igenom i sin sjukdom representeras av dessa teman.  
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Att inte förlora kontrollen 

 

Ett genomgående tema i artiklarna som granskats i litteraturöversikten är kvinnornas 

upplevelse av kontrollförlust över den egna kroppen och över livet i helhet. Den 

personliga integriteten påverkades och känslan av autonomi minskad (Mosher et al., 

2013). När kvinnorna fått en cancerdiagnos eller blivit diagnostiserade med 

metastatisk cancer var fokus på att öka känslan av livskvalitet hos kvinnorna (Kriegel 

et al., 2014).  

 

Att upprätthålla vardagslivet och de vardagliga rutinerna bidrog till att öka 

självkänslan vilket var viktigt då den sjönk i samband med sjukdomen. Kvinnorna 

beskriver att de försöker hålla sig sysselsatta med aktiviteter som löpning, yoga och 

hushållssysslor. Att hålla hjärnan upptagen med annat som att be eller gå till sitt 

arbete var ett sätt att slipa tänka på det negativa. Att inte tappa kontrollen över sitt liv 

är en viktig aspekt och det kan göras genom att söka information om bröstcancer, att 

fråga sina grannar om råd och åsikter, låna böcker om cancer på biblioteket eller att 

prata med sin sjuksköterska om vad som kan förväntas i framtiden (Morse et al., 

2014).  

 

Att ha lidit utav ångest tidigare i livet gör att kvinnorna blir mer kontrollerade och 

involverade i sin vård än de kvinnorna utan tidigare erfarenhet av ångest (Sprung, 

Jonotha & Steckel, 2010).   

Att känna rädsla och oro 

 

Negativa känslor uppstår under en cancersjukdom. Ångest, oro och depression är 

vanligt hos dessa personer. Depression ökar risken för att kvinnorna ska suicidera 

eller dö förtidigt, depression kan förvärra sjukdomssymptomen. Existentiella känslor 

som förlorad identitet, att inte längre vara oberoende och inte klara sig själv kan 

uppkomma. En känsla av hopplöshet och rädsla för döden är inte heller ovanligt 

(Kriegel et al., 2014).  

 

Att få ett cancerbesked upplevdes chockerande och skrämmande. Kvinnorna liknade 

beskedet med en mardröm utan slut (Mosher et al., 2013) och kände att det var svårt 

att koncentrera sig på jobbet då de kände sig oroliga och nedstämda. Ett sätt att 

hantera oron var att förneka sjukdomen och placera den långt bak i tankarna. 

Emotionellt lidande var något kvinnorna drabbades utav. Situationen upplevdes svår 

att hantera och de var rädda att lidandet blev bestående, de hade svårt att se att 

sjukdomen slutade positivt. Ett stort lidande bidrog till att känslan av autonomi 

minskad (Morse et a.l, 2014).  
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Kvinnorna beskriver att många negativa känslor om kroppen upplevts efter 

canceroperationen. Att känna sig olycklig, mista självförtroende och att bli 

deprimerad var känslor som upplevdes (Ashing, Padilla, Tejero & Kagawa- Singer, 

2003).  

 

 

 

Att förlora sin identitet 

 

Kvinnorna upplevde att identiteten förändrades, de kände inte igen sig själva. En 

allvarlig sjukdom som bröstcancer leder till förändrade livsvanor. Det påverkar 

kvinnorna psykiskt och fysiskt då synen på sig själv förändras. De upplevde att 

bröstcancern stod i vägen för framtida visioner och planer (McCann, Illingworth, 

Wengström, Hubbard, & Kearney, 2010).  

 

Identiteten hängde ihop med arbetslivet. Att inte kunna gå till sitt arbete gjorde att 

kvinnorna kände att identiteten rubbades. En stor del av personligheten upplevdes 

finnas i arbetslivet. Kvinnorna kände ångest över att inte kunna sköta hemmet så som 

de tidigare gjort. Att inte finnas för familjen och barnen var påfrestande (Mosher et 

al, 2013). Kvinnorna isolerade sig från vänner och andra sociala situationer då hon 

inte vet hur sjukdomen ska hanteras. Känslan av ensamhet och nedstämdhet bidrog 

till isoleringen. Att behålla den sociala funktionen upplevdes påfrestande och svårare 

i takt med att tröttheten ökade (Kriegel et al, 2014).  

 

Hur personerna i omgivningen reagerade på sjukdomen påverkade kvinnorna. Var de 

för positiva kring sjukdomen upplevdes det tufft och påfrestande. Att inte bli 

behandlad som en “normal” människa upplevdes jobbigt. Att av omgivning behandlas 

som skör och sjuk gjorde att kvinnorna upplevde sig sjukare (McCann et al., 2010). 

 

När kvinnorna inte längre kan göra det de brukar förändras kvinnans identitet.  

Partnern till de sjuka kvinnorna kan inledningsvis vara ett stöd, speciellt vid en fysisk 

funktionsnedsättning efter en operation. Kvinnorna beskiver att deras partners och 

familjen är det bästa stödet. Partnern hjälper till mer i hemmet vilket upplevdes 

underlättande för kvinnorna (Jassim & Whitford, 2014).  Ångesten över att ha 

drabbats av cancer kan urholka partnern som inte orkar bidra med lika mycket stöd 

om cancern pågår under en längre tid (Sprung et al., 2010). Kvinnorna ville gärna 

prata med sin partner men kände sig ofta missförstådd och upplevde inte att partnern 

hade erfarenheten att förstå vad kvinnorna gick igenom vilket leder till att kvinnorna 

sluter sig då hon inte vill vara till belastning för sin partner.  Att ha problem med sin 

partner gav mer ångest och stress än att få diagnosen cancer. Att skiljas upplevdes 
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ångestladdat och kvinnorna kände att de förlorade sin identitet mer av att vara skild 

än då de var någons fru (Sprung et al., 2010).   

 

Att prata om cancerdiagnosen var till hjälp för att förstå och bearbeta det faktum att 

hon drabbats av sjukdomen. När det handlar om barnen tog det ofta lång tid innan 

kvinnorna gjorde dem medvetna om situationen då det upplevdes för påfrestande att 

göra barnen oroliga (Morse et al, 2014). Sjukdomen förnekades inför barnen då hon 

ville skydda dem från oro. En fråga som ständigt oroade kvinnorna var vem som 

skulle ta hand om barnen utifall sjukdomen slutade med att kvinnan gick bort. 

Kvinnorna uttryckte oro över rollen som vårdnadshavare, då de inte kunde leva upp 

till förväntningarna som mamma fullt ut på grund av sjukdomen (Jassim & Whitford, 

2014).  

 

Att leva med en förändrad kropp 

 

Kvinnorna beskriver fysiska, psykiska och emotionella förändringar efter diagnos och 

behandling (Jassim & Whitford, 2014). Den kroppsliga förändringen upplevdes 

jobbig och påfrestande. Självkänslan försämras i takt med att kroppen påverkades av 

cancern. Anpassningen till den sjuka kroppen känns svår för kvinnorna (McCann et 

al, 2010). De beskriver känslan som en total förändring och att de inte kände igen sig 

själva. De kände sig oroliga över hur deras make ska tänka om deras förändrade 

kropp (Joulaee, Joolaee, Kadivar & Hajibabaee, 2012).  

 

Kvinnorna upplevde att den intima relation med partnern minskade när de 

diagnostiserats och under behandling. Bidragande orsaker till det förändrade 

samlivet var att förlora brösten, att ständigt ha smärta och underlivsbesvär utav 

medicineringen (Jassim & Whitford, 2014). De kroppsliga förändringarna bidrog till 

att kvinnan inte kände sig sexuellt attraktiv vilket påverkade samlivet med partnern 

(McCann, et al, 2010). Kvinnans slemhinnor kan bli torra av behandlingen vilket kan 

förklara den minskade sexlusten (Kriegel et al, 2014). 

 

Den kroppsliga uppfattningen försämrades i och med bröstcancern. Att förlora håret 

upplevdes psykiskt mer påfrestande än att förlora delar av bröstet (Kriegel et al., 

2014). Att kvinnans hår ramlade av stegvis upplevdes traumatiskt. När håret föll av 

kände sig kvinnorna mer sjuka då håravfallet gick inte dölja för omgivningen 

(McCann, et al, 2010). Att förlora en del av brösten eller hela bröstet påverkade 

känslan av kvinnlighet, då en stor del av kvinnligheten sitter i brösten.   

 

Cancern har en stor inverkan på kvinnans liv. Några biverkningar som drabbar den 

sjuka personen var; viktuppgång, svullnad, ärr, tappa håret, förlorat bröst, fatigue, 

illamående och lymfödem (Krigel et al, 2014). Att drabbas utav svullnad och smärtor 

särskilt i armarna påverkar det vardagliga livet genom att det inte går att lyfta tunga 

saker vilket ansågs som ett stort problem (Jassim & Whitford, 2014).   
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Känslan att orka gå vidare 

 

Gruppterapi och kognitiv beteendeterapi kan vara en god hjälp för att ta sig vidare 

efter bröstcancern. Kvinnorna upplevde att cancern förändrade dem, då de efter 

sjukdomen såg livet på ett annat sätt (Kriegel et al, 2014). Att bli lyssnad på och att få 

sina känslor bekräftade upplevde kvinnorna betydelsefullt och det hjälpte dem under 

sjukdomstiden. Att härda ut i sjukdomen hjälpte dem att komma tillbaka och kunna 

ta hand om sig själva och vara fru, mamma och vän (Morse et al, 2014). Att dela sin 

sjukdom med bröstcancer sjuka kvinnor gav kvinnan styrka och ork att ta sig igenom 

sjukdomen (Mosher et al, 2013). Ett sätt kvinnorna använde sig utav för att hantera 

cancern var att ta den steg för steg och dag för dag. Att njuta av livet och möta sina 

känslor var viktigt för att klara av livet som sjuk. Samtidigt ville kvinnan vara 

förbered på att livet kan ta slut men valde att fokuserade på positiva känslor 

(Drageset et al., 2009). 

 

Att diagnostiseras med cancer är en stor påfrestning för kvinnan (Morse et al, 2014). 

Kvinnorna beskriver att de använder sig utav religion och spirituella strategier, att 

tänka på gud och att be för att hantera sjukdomen. De beskriver känslan av att 

komma närmre gud och att läsa bibeln eller Koranen är en copingstrategi som gör att 

de känner att de klarar av sjukdomen bättre (Jassim & Whitford, 2014). Att vända sig 

till Gud och lägga sin tillit hos honom är något kvinnorna beskriver som ett sätt att gå 

vidare. Att be under sjukdomen och efter cancern beskrivs som en god hjälp. 

Kvinnorna blev mer religiösa efter diagnosen (Ashing et al., 2003).  

 

Kvinnorna kände att det hjälpte dem att prata med andra kvinnor som lider utav 

bröstcancer och som har genomgått behandling. Då kunde de visualisera vad som 

väntade längre fram i tiden (Jassim & Whitford, 2014).  

 

Kvinnorna beskriver inte bara negativa effekter utav cancern. En positiv upplevelse 

var att inte tänka på döden mer. Det beskrivs som positivt att man kan hjälpa andra 

kvinnor som lider av cancer genom att informera dem om deras styrkor och 

möjligheter. Det beskrivs som positivt att komma närmare gud under sjukdomstiden. 

Kvinnorna upplever att det positiva ur sjukdomen är hur värdefullt allting blir. 

Naturliga saker som regn och solsken hjälper till att påminna om meningen med 

livet.  Upplevelserna av sjukdomen gör att kvinnorna ser nya aspekter av sitt liv både 

emotionellt och spirituellt (Joulaee et al., 2012).  

 

Upplevelsen av att ha överlevt en svår tid gör att man omprioriterar livet. Kvinnorna 

berättade att före sjukdomstiden var pengar det de ansåg var viktigast. Efter 

insjuknandet så prioriterades familjen först, sedan den egna hälsan och sist att få 

känna sig lycklig (Ching, Martinsson & Wong, 2009). 
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 

 

Efter att artiklarna granskats plockades olika texter ut vilka resulterade i olika teman. 

De var till hjälp för att kartlägga hur kvinnan upplever sin sjukdom och vad hon 

behövde hjälp med. Inför litteraturöversiktens början utformades en projektplan där 

tillvägagångssätt, syfte och problemformulering arbetades fram (Willman et al., 

2011). 

 

Litteraturöversikt med kvalitativ ansats valdes ut som metod då det passar till syftet 

att undersöka kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer. Upplevelser går inte 

mäta och en kvantitativ design hade inte varit lämplig då den mäter/ jämför olika 

variabler (Billhult & Gunnarsson, 2012). En sammanfattning av tidigare 

vetenskapliga artiklar inom området utfördes och granskades.  

 

Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och Ahmed. Även 

sekundärsökningar via artiklars referenslistor utfördes. Inklusionskriterier och 

exklusionskriterier arbetades fram med syfte att få fram relevanta artiklar. Sökorden 

bestämdes under första söktillfället. De sökord som användes var breast cancer, 

diagnosis, experience, women. Sökordet “experience” var svårt att använda då det har 

flera betydelser på svenska, upplevelse och erfarenhet är betydelsen. Då sökresultatet 

blev svårhanterligt och flertalet artiklar inte svarade mot syftet vid sökningen 

minskades tidsperioden till årtalen 2010-2015. Sekundärsökning genomfördes för att 

inte gå miste om relevant litteratur. Tre artiklar hittades genom sekundärsökning. 

Artiklarna kvalitetsgranskades enligt hälsohögskolans matris och endast de artiklar 

som godkändes användes. Artiklarna översattes till Svenska för att få en djupare 

förståelse. Det ska beaktas att engelska inte är författarnas modersmål vilket kan 

påverkat översättningen (Henricsson, 2012). 

 

Resultatet baseras på artiklar från olika länder och kulturer detta visar kvinnornas 

upplevelser från ett internationellt perspektiv (Henricsson, 2012). Resultatet av 

studien är överförbart till svensk sjukvård, även om den tidigare forskningen är 

utförd uti världen. För att säkerställa tillförlitligheten i artiklarna granskades de 

enligt hälsohögskolans granskningsprotokoll för kvalitativa artiklar (Bilaga 1). 

Granskningen utav artiklarna genomfördes först individuellt och sedan granskades 

de gemensamt för att öka trovärdigheten (Henricson, 2012).  

 

För att inkluderas i studien ska alla “Ja” under del 1 vara ifyllda och artikeln ska svara 

mot syftet, att undersöka kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer (Bilaga 1). 
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Att vissa av artiklarna fick “nej” i någon av frågorna i kvalitetsgransknings protokollet 

beror på att de inte svarade mot syftet eller att de var skrivna på ett avancerat språk 

och tolkningssvårigheter uppstod.  

 

Grupphandledning har skett under studiens gång. Arbetet har diskuterats, lästs och 

opponerats på tillsammans med gruppmedlemmar och handledare vilket har ökat 

trovärdigheten och tillförlitligheten. Med fler infallsvinklar blir trovärdigheten 

starkare (Henricsson, 2012). För att undvika feltolkningar i texten så diskuterades 

eventuella oklarheter (Kjellström, 2012). 

 

 Förförståelse i ämnet diskuterades innan litteratur översiktens påbörjades, för att 

öka tillförlitligheten. Under arbetsprocessen diskuterades de tankar som uppstod och 

reflektion pågick från början till slut. Det går inte utesluta att förförståelse påverkat 

dataanalysen och resultatet, men då förförståelsen har tagits i beaktning har risken 

minskat.  Diskussion kring detta pågick från arbetets början till slut. Alla artiklar och 

allt textmaterial har granskats av båda skribenterna för att stärka trovärdigheten 

(Henricsson, 2012).  

 

Resultatet analyserades enligt fribergs metod, då den är välkänd och beprövad 

(Friberg, 2012). Likheter har plockats ut i de olika artiklarna vilka resulterade i olika 

teman. De var till hjälp för att kartlägga hur kvinnan upplever sin sjukdom och vad 

hon behövde hjälp med. 

 

I en litteraturöversikt används en begränsad mängd artiklar till resultatet vilket 

inverkar på trovärdigheten i studien (Forsberg & Wengström, 2008). En begränsning 

som uppmärksammades var att få artiklar svarade mot syftet att beskriva kvinnors 

upplevelser.  

 

Begränsningen som sattes i studiens början var att artiklarna ska vara skrivna år 

2010 och senare. För att inte gå miste om relevanta artiklar ändrades årtalet till 

2009. Att studien är baserad på ett mindre antal vetenskapliga artiklar och att 

tidsramen för arbetet var begränsat minskar resultatets tillförlitlighet. Bristande 

kunskap har bidragit till begränsningar i sökprocessen och analysen. Svårigheterna 

med vald metod var att artiklarna var skrivna på ett avancerat språk och relevant 

information kan ha gått förlorad. En av de artiklar som använts till resultatet är 

skriven år 2003, artikeln inkluderades trots det i studien då resultatet i artikeln var 

relevant och inte kunde förbises. 

 

 Styrkan med en kvalitativ forskningsmetod är att då artiklarna redan är publicerade 

är de kvalitetsgranskade vilket höjer trovärdigheten. Studiens syfte hade inte kunnat 

besvaras med en kvantitativ metod. Då författarna inte tidigare har utfört 

datainsamling, granskning och analys kan detta ha påverkat resultatet på grund av 

otillräcklig kunskap inom området (Henricson, 2012). Artiklarna som har granskats 

är skrivna i olika länder, något som inte påverkade kvinnors upplevelser gällande 
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bröstcancern. En styrka är att liknande upplevelser nämns i artiklarna, vilket ökar 

trovärdigheten. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

bröstcancer. Bearbetningen av artiklarnas resultat gav fem Teman; Att inte förlora 

kontrollen, Att känna rädsla och oro, Att förlora sin identitet, Att leva med en 

förändrad kropp och känslan av att orka gå vidare.  

 

Kvinnorna upplevde ett lidande när de kände att de inte hade kontroll över sin 

situation. Att förlora kontrollen kan förhindras genom att utföra vardagssysslor eller 

fysisk aktivitet. Lidande hos kvinnorna yttrade sig genom psykisk smärta som ångest, 

depression eller som förlust av en kroppsdel, exempelvis att förlora brösten.  Tidigare 

forskning visar att genom personcentrerad vård kan vårdgivaren se hela människan 

och de behov som är centrala för personen (Steenbergen, et al., 2013) vilket kan bidra 

till att minska lidandet. Tidigare forskning visar att bröstcancer orsakar lidande i alla 

dimensioner av livet av (Arman., Rehnsfeldt., Lindholm., Hamrin., & Eriksson, 2004) 

och att det ökar känslan av rädsla och oro hos kvinnorna.  Existentiella frågor 

uppstod som en del i kvinnornas lidande. 

 

Kvinnorna upplevde det traumatiskt att förlora delar av eller hela bröstet och att 

förlora håret då de kände att kvinnligheten gick förlorad (Kriegel et al., 2014).  Det 

framkom att förändringen var svår och påfrestande för kvinnan vilket medfört att 

självkänslan försämrades vilket är vanligt när kroppen ofrivilligt förändras.   

De förändringar kroppsligt och mentalt bröstcancern medfört väckte flera olika 

tankar hos kvinnorna. En vanlig tanke är Varför just jag?  Vilket tidigare forskning 

visar (Eriksson, 1994). Liknande resultat framkom i Rasmussen et al, (2009) som 

visade att de kroppsliga förändringarna medförde att kvinnan kände sig utelämnad 

och uttittad av personer i omgivningen. Kvinnorna måste anpassa sig till sitt nya 

utseende och lära sig att tycka om och acceptera att kroppen aldrig blir som den en 

gång varit.  Att anpassa sig till en ny kropp och inte känna igen sig själv upplevde 

kvinnorna svårt (McCann et. al., 2010) Det är inte lätt att känna sig attraktiv när man 

liknar en målning vissa dagar (Mosher et. Al., 2013).  

 

Att känna rädsla och oro är vanligt förekommande hos kvinnor som drabbats av 

bröstcancer. Oro och nedstämdhet är återkommande känslor hos kvinnorna. Att 

diagnostiseras med bröstcancer medför många tankar, funderingar och känslor vilka 

upplevdes chockerande och skrämmande (Kriegel et al., 2014).  I en annan studie 

som inkluderade kvinnor med bröstcancer framkom att lidandet minskar om kvinnan 

görs delaktig i sin egen vård. Som vårdpersonal är det viktigt att fokusera på de 
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faktorer som ökar kvinnans känsla av hoppfullhet då hoppet ses som en viljestyrka/ 

drivkraft för att ta sig igenom sjukdom (Chu-Hui-Lin Chi, 2007). Liknande resultat 

syns hos Kavaradim, Ozer & Bozcuk, (2013) som visar att försämrade 

familjerelationer påverkade kvinnan negativt och minskade känslan av hoppfullhet.   

 

Det framkommer att kvinnornas upplevelse av välbefinnande ökar när vårdpersonal 

fokuserar på hennes särskiljda behov. Inom personcentrerad vård fokuserar man på 

att plocka ut faktorer som är viktiga för personen man vårdar. Tidigare forskning 

visar att socialt stöd r viktigt för kvinnor med bröstcancer då det bidrar till en känsla 

av ökad hoppfullhet (Kavaradim et al., 2013).  

 

Förlust av identiteten kopplades samman med att inte längre känna igen sig själv. 

Arbetet ansågs som en viktig del i kvinnans identitet. Att isolera sig ifrån det sociala 

livet var en reaktion på att förlora identiteten. Omgivningens reaktioner på kvinnans 

bröstcancer sjukdom påverkade hur kvinnan såg på sig själv, om kvinnan sågs som 

sjuk och svag av omgivningen kände sig kvinnan sjukare (McCann et al., 2010). Att 

förlora identiteten innebar konsekvenser inte bara för kvinnan utan för hela familjen.   

 

Att ha kontroll över sin situation och vara beslutsfattare i sitt eget liv var viktigt. Att 

minska lidandet och inge hopp är betydelsefullt då hoppet hjälper kvinnorna att se 

mening i livet, trots sjukdom. Det är en viktig resurs i en svår eller livshotande 

situation vilket en cancer diagnos är. Hoppet anses vara en motiverande faktor i en 

motgång (Kavaradim et al., 2013). 

 

Kvinnorna beskriver känslan av att de inte vill belasta sina barn med sjukdomen utan 

vill skydda dem genom att inte tala om sin bröstcancer med barnen. De oroade sig för 

hur maken skulle regera på de kroppsliga förändringar bröstcancern och dess 

behandlingar medfört. Om kvinnan skäms för sin kropp hur skulle då någon annan 

kunna tycka om den (Joulaee et al., 2012)? Intima relationer med partnern minskade. 

När de fysiska behov tillgodoses känner kvinnorna att de har kontroll över sin 

situation, vilket visar att en personcentrerad vård underlättar lidandet. Att inte kunna 

ha intima relationer med sin partner kan ses som ett lidande men också som en 

transitions övergång. 

 

 Tidigare forskning visar att transitions övergångarna i sjukdomen ger förändringar i 

kvinnorna liv. Förändringarna sker i beteendemönster, identitet, roll och relationer. 

Transitions övergångarna kan vara stressande för kvinnorna då det stör 

vardagsrutinerna och kvinnornas förväntningar på framtiden. Transitions 

övergångarna behöver inte enbart innebära negativa aspekter utan kan också öppna 

upp för nya möjligheter. Att omvärdera hälsa och vad som är viktigt i livet är en 

positiv aspekt kvinnorna kan uppnå efter en transitions övergång (Schulman- Green, 

Bradley, Knobf et al., 2011).  
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Känslan av att orka gå vidare beskrivs med både positiva och negativa aspekter. Att 

bli lyssnad på och få sina känslor bekräftade var viktigt och bidrog till en positiv 

aspekt hos kvinnorna (Morse et al., 2014). Tidigare forskning har visat vikten av att 

lyssna till kvinnorna och behandla dem med respekt vilket ökade självkänslan och 

återgav dem en del av den förlorade kontrollen. Att vara delaktig i sin vård och 

behandling ökar känslan av empowerment (Kvåle,. & Bondevik, 2008). Att kunna 

dela historier med andra cancersjuka kvinnor var betydelsefullt (Mosher et al., 2013).  

 

Kvinnorna vände sig till Gud och la tillit en hos honom, det var ett sätt att gå vidare. 

Flertalet kvinnor i en studie blev religiösa efter sjukdomen (Ashing et al., 2003). 

Njuta av livet och sina känslor var också dominerande bland kvinnorna. Att ha någon 

som lyssnar och att få sina känslor bekräftade är en viktig byggsten i personcentrerad 

vård (Steenbergen et al., 2013). Lidandet minskar när kvinnan blir bekräftad (Howell 

et al., 2002). Psykisk smärta om ångest och depression kan förebyggas om känslorna 

blir bekräftade (Eriksson, 1993).  

 

Resultaten är applicerbara i svensk sjukvård även om forskningen är gjord i hela 

världen, vilket styrker tillförlitligheten utav resultatet.  
 

 

Slutsatser 

 

Litteraturöversikten bidrar till att öka förståelsen för kvinnors upplevelser av att leva 

med bröstcancer. Resultatet visar vikten av att se kvinnan i sin helhet, inte bara de 

kroppsliga symptomen. Förhoppningen är att vårdpersonal ska få nytta utav 

resultatet som framkommit och att det får betydelse för omvårdnaden.  

Att förlora kontrollen var vanligt i samband med diagnosen bröstcancer och för att 

minska kontrollförlusten var det viktigt att upprätthålla vardagslivet och 

vardagsrutiner då de ger ökad självkänsla hos kvinnorna. Att känna rädsla och oro 

var en ständigt förekommande känsla hos kvinnorna . Emotionellt lidande, att känna 

sig deprimerad och olycklig samt minskat självförtroende var känslor kvinnorna 

beskriver och som måste förebyggas. Att identiteten och livsvanor förändras i 

samband med sjukdomen beskrivs av kvinnorna. 

 

 Om omgivningen ser kvinnan som skör och sjuk upplevde hon sig sjukare. Att leva 

med en förändrad kropp ansågs som jobbigt och påfrestande både fysiskt, psykiskt 

och emotionellt. Känslan av att orka gå vidare upplevs både positivt och negativt. 

Cancern förändrar den drabbade personen som omprioriterar saker i livet och ser det 

på ett annat sätt. 
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Kliniska implikationer 

Det krävs mer forskning som utgår från kvinnornas upplevelser av att leva med 

bröstcancer. Vidare forskning bör fokusera på upplevelser över en längre tidsperiod 

hos kvinnor med bröstcancer. Olika strategier för hur konsekvenser av en 

cancersjukdom ska hanteras är ett ämne som kräver mer forskning. Vidare forskning 

och kunskap inom ämnet är centralt då allt fler kvinnor insjuknar i bröstcancer. 

 

Kliniskt kan resultatet användas genom att lära sig av de styrkor som framkommit. 

Kvinnornas upplevelser av bröstcancern beskrivs tydligt och en styrka är att 

kvinnorna i de granskade artiklarna har liknande upplevelser. Resultatet baseras på 

artiklar skrivna världen över vilket är en styrka då resultatet är relevant för länder 

utanför Europa. Litteraturöversikten kan användas för de som söker kunskap inom 

ämnet bröstcancer och kvinnors upplevelser. Kunskap om bröstcancer är viktigt då 

det är en vanligt förekommande sjukdom bland kvinnor idag. Kunskap om 

existentiella frågor är aktuellt då det har visat att kvinnorna har stort behov av stöd 

kring dessa frågor. 
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