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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och ett flertal kvinnor 

överlever sjukdomen. Återhämtningen tillbaka till livet efter en bröstcancersjukdom är 

individuell och behöver stödjas av omgivningen. Problem: Kvinnor känner att de är 

utlämnade av hälso- och sjukvården och upplever en minskad vårdkontakt efter 

bröstcancerbehandlingarna. Tidigare forskning visar att det finns ett önskat behov av ett 

långsiktigt stöd, då återhämtningen inte upplevs vara en del av behandling. Kvinnors 

upplevelser behöver belysas för att vårdpersonal ska kunna ge rätt stöd. Syfte: Att belysa 

kvinnors upplevelser av återhämtning efter att ha genomgått bröstcancerbehandling. 

Metod: En kvalitativ, manifest innehållsanalys användes för att analysera de fem valda 

bloggarna. Resultat: Resultatet visade att kvinnorna drabbades av både psykiska och fysiska 

påfrestningar under återhämtningsprocessen. Varje kvinna lyckades finna egna strategier för 

att främja återhämtningen, där naturen, fysisk aktivitet och att finna balans i vardagen var de 

centrala delarna. De hade ett stort behov av att få stöd av omgivningen, både från familj och 

vänner samt olika vårdgivare. Slutsats: Återhämtning är ett samspel mellan det psykiska, 

fysiska, sociala och existentiella välbefinnandet. Kvinnorna beskrev att det är genom 

återhämtningsstrategier och stöd som hälsa samt livskvalitet kan återfås.  

Nyckelord: blogg, bröstcancer, kvinnor, påfrestningar, stöd, återhämtning. 

   

  



ABSTRACT    

Background: Breast cancer is the most common cancer among women, nevertheless, the 

survival rate of women who are diagnosed with breast cancer is increasing. Regardless of how 

long the recovery time is, women’s support system is important when adjusting back to 

normal life. Problem: Women often feel excluded from support by health care providers 

and experience reduced patient contact once they have completed their breast cancer 

treatment. Previous research indicates that long-term support is desired among breast cancer 

patients since many of them are experiencing that their recovery is left out from the 

treatment plan. Women’s experiences need therefore be highlighted in order for health care 

providers to acknowledge the issues and essentially make improvements. Purpose: To shed 

light on women’s recovery experiences after completed breast cancer treatment. Method: A 

qualitative research, manifest content was used to analyze the five selected blogs. Result: 

The results of this study indicated that women experienced both mental and physical 

distresses during their recovery period. Every woman found their own strategy to facilitate 

their recovery towards the right direction; the nature, physical activity, and finding balance 

everyday were some of the key factors. Moreover, these women felt a strong need for a good 

support system from family and friends but also from different healthcare providers. 

Conclusion: Recovery is an interplay between different factors such as the mental and 

physical health but also the social and existential wellbeing. According to the women 

included in this research study, the best way to regain quality of life was through recovery 

strategies and a good support system. 

Keywords: blog, breast cancer, distresses, recovery, support, women. 
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1 INLEDNING  

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. Återhämtningen efter 

en cancerdiagnos är individuell och upplevelserna skiljer sig därmed. Generell kunskap kring 

patienters upplevelser av återhämtning behövs och det bekräftas av forskargruppen 

Mälardalens högskola/akademin för hälsa vård och välfärd: Care, recovery & health, som 

idén och uppdraget kommer ifrån. Det kan vara svårt att från vårdarens perspektiv veta hur 

återhämtning kan främjas på bästa sätt. Därför är detta ämne viktigt och intressant att 

belysa. Att leva med cancer är en psykisk påfrestning och även en fysisk då det ofta leder till 

att en del av den kvinnliga kroppen förloras. Detta är en stor förändring i livet och därför är 

det viktigt med individuellt stöd från vården så länge behovet finns. Att ta del av en persons 

egen cancerberättelse kan ibland kännas svårt att förstå och sätta sig in i. Inom 

vårdvetenskapen är det centralt att människan ska ses som en unik individ, därför bör vården 

satsa mer på att vara uppmärksam och ta del av patienters upplevelser. Sjuksköterskan och 

annan vårdpersonal får möta dessa patienter allt mer. Vi har både i vardagen och i tidigare 

yrkesroll mött personer som drabbats av bröstcancer och sett problem som kan uppstå under 

återhämtningen. Därför väljer författarna i detta arbete att ta del kvinnors berättelser, där 

tillfrisknandet från de svåra dagarna till en fungerande vardag efter bröstcancern beskrivs. 

Inför kommande yrke som sjuksköterska är det viktigt att ha vetskap om hur denna 

patientgrupp upplever återhämtningen efter bröstcancer för att kunna ge det stöd som 

kvinnorna har behov av. 

2 BAKGRUND  

Nedan presenteras fakta om bröstcancer och begreppet återhämtning från sjukdom 

definieras. Vidare beskrivs tidigare forskning kring patienters upplevelser av återhämtning 

från bröstcancer. Sjuksköterskans roll i vårdmötet med denna typ av patientgrupp, samt 

relevanta styrdokument och riktlinjer presenteras. Därefter beskrivs Phil Barker och Poppy 

Buchanan-Barkers (2005) tidvattenmodell då den används som teoretiskt perspektiv i 

arbetet. Avslutningsvis redogörs en problemformulering.  

De vetenskapliga artiklar som presenteras i bakgrunden är kvalitativa och PubMed samt 

CINAHL Plus användes som databaser i artikelsökningen. Urvalet genomfördes genom att 

skriva in relevanta sökord i kombination med ”AND” i ”Advanced Search” för att begränsa 

antalet träffar. Exempel på de vanligt förekommande sökorden som användes vid sökningen 

var; qualitative, breast cancer, motivation, rehabilitation, caring in nursing, social support, 

experiences, women, breast cancer surgery, nurse, caring, se Bilaga A. Begränsningar som 
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gjordes vid databassökningen var att artiklarna skulle vara vårdvetenskapliga och 

publicerade mellan år 2012 - 2017. Samtliga artiklar har analyserats och besvarats enligt 

Fribergs (2012) fjorton granskningsfrågor för att undersöka kvaliteten och om de besvarar 

syftet, se Bilaga B och Bilaga D. Artiklar som valdes ut gav bakgrunden ett patientperspektiv 

kring återhämtning och vårdbehov i samband med bröstcancer. Flera artiklar har inte varit 

relevanta då de haft fel perspektiv för bakgrunden och därför blivit exkluderade.  

2.1 Bröstcancer 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor. Även män kan drabbas av 

sjukdomen men är inte lika vanligt förekommande. Medelåldern för att drabbas av 

bröstcancer är drygt 60 år och mindre än 5 % av de drabbade är yngre än 40 år. Cirka 9800 

kvinnor insjuknar varje år och dödssiffran per år är 1500 (Socialstyrelsen, 2015). Risken att 

insjukna i bröstcancer har senaste tio åren ökat med 2,7 % per år. Sannolikheten att drabbas 

före 75 års ålder är 10,3 %. I Sverige erbjuds mammografiscreening som en 

rutinundersökning i åldrarna 40 - 74 år. En fjärdedel av alla fall upptäcks oftast före 40 års 

ålder eller efter 74 år (Cancerfonden, 2017). Även Ericson & Ericson (2012) menar att 

bröstcancerfallen kraftigt har ökat men antal dödsfall minskat. Riskfaktorer för att drabbas 

av bröstcancer är ärftlighet, tidig pubertet, rökning, övervikt, sen graviditet och stort 

alkoholintag. Cancer in situ innebär cancer i körtelgångar, medan cancer som finns i vävnad 

benämns invasiv cancer. Symtomen är vanligtvis en knuta som kan kännas i bröstet, smärta 

eller ett förstorat bröst. Vidare menar Ericson & Ericson (2012) att diagnostisering av 

bröstcancer utförs med hjälp av palpation och mammografi som är en röntgenundersökning. 

Även ett vävnadsprov kan tas då tumörstorleken mäts och metastaser kan ses. Vid misstanke 

om spridning görs också skelett- och lungröntgen samt leverprover tas. Vidare menar Ericson 

& Ericson (2012) att det finns flera olika metoder av behandlingen och de skiljer sig beroende 

på hur tumören har utvecklat sig. Tumören behandlas med cellgiftsbehandling, 

hormonsänkande behandling, strålbehandling och/ eller mastektomioperation då antingen 

hela eller delar bröstet tas bort. Om tumören har en spridning till armhålan så är 

överlevnadschansen efter 10 år 60 - 70 %, och ju mer cancern har spridit sig, desto lägre 

överlevnadschans (Ericson & Ericson, 2012). 

2.2 Återhämtning från sjukdom 

Rehabilitering beskriver Ekholm, Vahlne Westerhäll, Bergroth och Scüldt Ekholm (2015) och 

Lexell och Rivano Fischer (2017) som ett brett begrepp med flera olika betydelser varav 

återhämtning är ett utav dem. Rehabilitering kan definieras som: ”Re- betyder åter och 

habilitering- betyder att återskapa ett tidigare tillstånd”. Vad som menas med återhämtning 

är individuellt, beroende på vilken uppfattning och drivkraft samt vilka mål som är uppsatta. 

Återhämtningsprocessen utgår alltid ifrån vad personen själv anser är bäst (Ekholm, m.fl., 

2015; Lexell & Rivano Fischer, 2017). Vidare menar Topor (2004) att inom rehabilitering är 

det fokus på de olika bristande funktionerna, medan i återhämtning ses hela människan i sitt 
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sammanhang. Återhämtning anses inte vara ett tillstånd utan en individuell och social 

utvecklingsprocess under ständiga förändringar. I den individuella processen handlar det om 

att patienten själv måste acceptera situationer, medverka, vara aktiv och eftersträva uppsatta 

mål för att det ske några framsteg. Vidare menar Topor (2004) att detta kan ge möjlighet till 

att finna sig själv och få makt över sitt eget liv och hur det ska levas. I den sociala processen 

är patienten beroende av socialt stöd i form av att bli lyssnad på, bekräftad, accepterad och 

respekterad (Topor, 2004). Hellbom och Sjövall (2012) beskriver att återhämtning är tiden 

efter sjukdom, operation och behandling som behövs för att antingen bli helt frisk eller för att 

kunna leva ett så bra liv som möjligt. Att ge kroppen förutsättningar för återhämtning efter 

bröstcanceroperation och behandling är viktigt för att kunna förhindra skadlig stress och 

kroppslig påfrestning både psykiskt och fysiskt. Målen med åtgärderna för återhämtning 

inom cancervården är att minska de negativa effekterna av behandling och återupprätta 

kroppens funktioner under och efter behandlingar (Hellbom & Sjövall, 2012). Lexell och 

Rivano Fischer (2017) beskriver tre centrala delar i rehabiliteringsprocessen som är coping, 

empowerment och self-management. Coping betyder ”bemästringsstrategier” som handlar 

om att patienten lär sig hitta egna strategier med hjälp av stöd, för att kunna klara av att 

hantera nya situationer och utmaningar i livet. Empowerment betyder ”egenmakt” och 

handlar om att stärka patientens kontroll över sig själv och situationen. En god rehabilitering 

innebär att patienten kan göra egna val, styra och ansvara över sitt eget liv. Vidare beskriver 

Lexell och Rivano Fischer (2017) self-management som kortfattat betyder att patienten 

självständigt kan hantera olika livsförändringar ur flera aspekter som sjukdomen medför. I 

detta ingår hanteringen av både symtom, behandling, fysiska och psykosociala förändringar. 

Det grundar sig i att patienten ofta behöver stöd och utbildning. Genom att sätta upp egna 

mål för att själv kunna lösa olika problem som uppstår, ta beslut och sedan agera kan ett 

självständigt liv bli nåbart. Rehabilitering är en förändringsprocess som patienten behöver 

anpassa sig till med tiden. Hur lång tid det tar varierar från person till person. Lexell och 

Rivano Fischer (2017) menar att rehabiliteringen inte endast handlar om träning, utan är 

även ett teamarbete mellan närstående, patienten och flera olika vårdgivare inom sjukvården. 

Under denna process är det patientens behov som styr och bedömningar, planeringar, 

åtgärder samt kontinuerliga utvärderingar görs för att nå en givande rehabilitering med 

utveckling. Vidare beskriver Sandström och Sandström (2012) de egenskaperna som behövs 

för att ta sig igenom en kris, en förändring och en omställning i livet som det är under en 

återhämtningsprocess. En grundförutsättning är en tilltro till att klara sig igenom 

svårigheterna. Vidare behövs en motivation och en viljekraft för att återhämtning ska kunna 

ske. I sista steget beskriver Sandström och Sandström (2012) att ett mod behövs för att våga 

ta sig igenom svårigheterna. När dessa personliga faktorer har uppnåtts så kan en god 

återhämtningsprocess påbörjas. 

Sandberg (2012) beskriver, från att uppleva hälsa till att plötsligt övergå till en sjukdom kan 

situationen vara svår att hantera och acceptera, både för den drabbade men även för 

familjen. Sättet som cancerbeskedet förmedlas av vården, kan förknippas med hur patienten 

sedan kan gå vidare i processen med hantering av sjukdom och behandling. Att finna kontroll 

över den egna livssituationen med cancer är något som bör eftersträvas redan från början 

(Sandberg, 2012). Vidare menar Asp & Ekstedt (2014) att vila och sömn är bidragande 

faktorer till optimal återhämtning för att nå förbättrad hälsa och välbefinnande efter 



4 

sjukdom. Återhämtningen sker inte enbart kroppsligt utan även själen behöver vila och 

återhämtning. Grahn (2009) förknippar läkning och återhämtning till naturen. Att få vara i 

naturen, andas in den friska luften och motionera i dagsljuset ger en positiv hälsoeffekt. 

Naturens intryck på människan påverkar flera olika sinnen och kroppsdelar. Naturens gröna 

miljö kan förmedla en känsla av att ”faran är över” vilket därmed inger ett lugn och en 

trygghet som gör att kroppens stresspåslag minskar och kroppen kan återhämta sig. Olika 

intryck och händelser i omgivningen kan bidra till att kortisol och adrenalin frisläpps vilket 

leder till stresspåslag på organ. Detta menar Grahn (2009) påverkas av människans 

autonoma nervsystem som styr bland annat mag-tarmkanalen, puls och blocktryck. Ett 

långvarigt påslag av det autonoma nervsystemet kan leda till trötthet, utmattning och ohälsa 

då det är en påfrestning på organ, muskler och hjärnan. Naturen ses därför som ett 

läkemedel mot detta, eftersom det istället aktiverar det parasympatiska nervsystemet som ger 

kroppen möjlighet till vila och återuppbyggnadstid. Vidare menar Grahn (2009) att det 

mentala också behöver få återhämtning. En stabil koncentrationsförmåga kan sortera och 

bearbeta alla människans livskriser, intryck och tankar för att uppnå en balans i vardagen. 

Denna koncentrationsförmåga behöver emellanåt få tid för vila och återhämtning, vilket sker 

genom att vara aktiv och vistas i naturens miljö (Grahn, 2009). 

2.2.1 Återhämtning från bröstcancer - patientperspektiv 

Att få besked om en bröstcancerdiagnos innebär en livsförändring som behöver mötas och 

stödjas av vården på ett individuellt sätt (Holopainen, Nyström & Kasén, 2014). Det kan 

upplevas som ett känslomässigt kaos och förlust om hopp om livet. Rädsla för döden och 

självmordstankar kan också förekomma i samband med att drabbas av sjukdomen 

(Liamputtong & Suwamkhong, 2015). Återhämtningsprocessen tillbaka till ett liv med hälsa 

påverkas av vilket stöd patienter får redan vid diagnostisering och under behandling. Ett gott 

stöd från hälso- och sjukvården, familj och vänner kan bidra till att återfå den fysiska och 

psykiska hälsan efter sjukdomen (Williams & Jeanetta, 2015; Ray & Jacubec, 2014). Att få ett 

emotionellt stöd från familj och vänner upplever patienter vara det allra viktigaste i 

återhämtningen. Det är genom den gemenskapen som styrka och hopp om livet förmedlas 

samt välbefinnandet främjas (Liamputtong & Suwamkhong, 2015).  

Patienter upplever ofta att det finns en tydlig övergång mellan att vara ”cancerpatient” och 

”canceröverlevare”. När cancersjukdomen är medicinskt färdigbehandlad upplever patienter 

ofta ett minskat stöd från vården. Att få råd och stöd i återhämtning och att återgå till livet 

efter sjukdom är sällan en del av behandlingen (Williams & Jeanetta, 2015). Detta bekräftas 

även i Luoma m.fl. (2014) studie då patienter upplever att det fortfarande finns flera 

kvarstående frågor och funderingar om sjukdomen och dess biverkningar, som ingen kan 

besvara. Fang och Lee (2016) menar att en bröstcancerbehandling medför flera olika 

biverkningar som ofta förblir livslånga. Svullnad, smärta, ledvärk, och osteoporos är några av 

följderna som blir ett hinder till att kunna utföra dagliga sysslor och aktiviteter. Detta 

bekräftas även av Brunet, Taran, Burke och Sabiston (2013) då författarna menar att 

biverkningar är främsta orsaken till att fysisk aktivitet förhindras. Andra förekommande 

symtom som uppkommer efter behandling är trötthet och smärta som leder till brist på 

energi och motivation. Att vara fysisk aktiv efter en cancerbehandling är något som bör 
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eftersträvas och uppmuntras av omgivningen för att främja hälsan och välbefinnandet. Det 

förebygger även följdsjukdomar såsom depression och ångest (Brunet m.fl., 2013). Patienter 

upplever ofta att det saknas information kring träningens betydelse och vilka 

träningsmöjligheter som finns (Brunet m.fl., 2013; Luoma, m.fl., 2014). Vidare menar Luoma 

m.fl. (2014) att om patienter får ett individuellt skräddarsytt träningsprogram som sker i 

grupp tillsammans med andra bröstcancerinsjuknade kvinnor, kan det ge motivation till att 

börja träna efter cancerbehandling. Gemenskapen ger ett tillfälle till att glömma det sjuka, 

utbyta erfarenheter och en möjlighet till att få en insyn i hur det egna hälsotillståndet faktiskt 

är. Luoma m.fl. (2014) beskriver vidare att fysisk aktivitet kan stärka självkänslan genom att 

patienter får en känsla av makt över sjukdomen, kan hitta en mening med cancertiden och 

hur den påverkat livet. Patienter kan även uppleva en vilja till att byta identiteten från att 

vara cancersjuk till att vara en frisk kvinna igen. Träning upplevs ha en positiv inverkan då 

det ger energi, förbättrad kroppsbild och sexuell attraktion i samlivet (Luoma m.fl., 2014). 

Ytterligare i en studie skriven av Loudon, Barnett och Williams (2017) betonas vikten av 

träning efter sjukdomen, då yoga anses vara ett effektivt sätt att främja återhämtningen. En 

vanlig komplikation efter behandling är lymfödem som orsakar smärta, tyngd och orörlighet i 

överkroppen. Detta kan lindras genom att utöva yoga. En yogastund beskrivs enligt Loudon 

m.fl. (2017) som en möjlighet till att lära känna den egna kroppen, få kontroll över livet och 

återfå hälsa. Att fokusera i nuet och på andningen ger en ökad medvetenhet om kroppen och 

det mentala vilket ökar välbefinnandet. Det har även visat att patienter upplever en 

förbättrad nattsömn och minskad ångest och oro då negativa tankar och känslor kan kopplas 

bort (Loudon m.fl., 2017).  

Författarna Liamputtong och Suwamkhong (2015) har utformat en helhetsmodell av hälsa 

som innefattar flera olika aspekter. Hälsa är ett komplext samspel, mellan människans miljö, 

fysiska funktion, emotionella stöd och det andliga, vilket kan främja läkning och 

återhämtning. För religiösa patienter ses meditation och att be böner som en hjälp i 

återhämtningen. Det ger en upplevelse av att kunna hantera det livskaos som genomgås och 

det känslomässiga lidandet kan lindras. Vidare menar Ray & Jacubec (2014) att få befinna sig 

och vara aktiv i naturen kan upplevas som terapi, då det ger ökad livskvalitet och är givande i 

processen till att återfå hälsa. Naturens dofter, träden, ljud från vattnet och vandringsspår 

ger glädje, harmoni och en meditationskänsla som reducerar ångest och trötthet. Detta 

främjar även återhämtningen från cancersjukdomen och ohälsa. Patienter beskriver det som 

ett tillfälle att få vara i ögonblicket och återta kontrollen över livet. Vidare menar Ray & 

Jacubec (2014) att detta bevisar att plats och känslor har ett samband med varandra. 

Beroende på vilken plats och miljö som personen befinner sig i, resulterar i vilka känslor som 

kommer till uttryck hos personen.  

Det finns ett ökat behov av stöd i återhämtningen hos bröstcanceröverlevare i takt med att 

allt fler överlever sjukdomen idag (Ray & Jacubec, 2014; Luoma m.fl., 2014).  

2.2.2 Återhämtning från bröstcancer – sjuksköterskans roll 

Patienter som insjuknar i bröstcancer menar Khoshnazar m.fl. (2016) har behov av en mer 

omfattande vård och sjuksköterskan har en viktig roll i att stödja återhämtningen. 
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Sjuksköterskan bör kunna anpassa sig efter och förstå vårdbehovet hos patienter. Ett viktigt 

verktyg i detta som bör eftersträvas, är att skapa en vårdande relation menar Khoshnazar 

m.fl. (2016). Med det menas att patienter får utrymme till att uttrycka känslor och tankar 

genom att vårdpersonalen visar respekt och är närvarande i stunden. Sjuksköterskan bör 

hitta ett kommunikationssätt som styrs efter patienters behov. En god kommunikation 

upplevs vara som ett stöd i återhämtningen och har visat sig ge en bättre vårdtid för 

patienter. Det handlar om att som sjuksköterska kunna läsa av varje individs närvarobehov, 

vilket uttrycks vara en slags sjuksköterskekonst (Khoshnazar m.fl., 2016).  

En tillit som skapas mellan sjuksköterska och patienter, menar Holopainen, Nyström och 

Kasén (2014) vara en förutsättning för en god vårdrelation. Sjuksköterskan bör ta sig tid och 

ge den tid som behövs för att skapa denna vårdrelation, vilket ger patienter en trygghet och 

kraft till att fortsätta sin återhämtning efter bröstcancerbehandling. Sjuksköterskans uppgift 

är att vara närvarande i nuet med patienter och skapa ett vårdande möte som inger hopp 

(Holopainen m.fl., 2014). Även Player, Mackenzie, Willis och Loh (2014) bekräftar hur viktigt 

det är att sjuksköterskan erbjuder tid och ger adekvat information om sjukdomen, 

behandlingar och de efterföljande biverkningarna. Studien visar att patienter eftersöker stöd 

för att finna strategier att upprätthålla de kognitiva och funktionella försämringar som 

upplevs efter behandlingar. Genom att ge detta stöd kan sjuksköterskan stödja patienters 

känslomässiga och psykologiska välbefinnande (Player m.fl., 2014). Vidare menar Fang och 

Lee (2016) att sjuksköterskan har en nyckelroll i att stödja patienter i det svåra 

sjukdomstillståndet efter bröstcancerbehandling. 

Socialt stöd och hjälp av både anhöriga, vänner och vårdpersonal, beskriver Drageset, 

Lindström, Giske och Underlid (2016) i studien vara högt värderat av patienter som 

insjuknat i bröstcancer. Sjuksköterskan bör vara tillgängliga för frågor och ge det 

psykosociala stöd som kvinnor behöver. Att vara en professionell sjuksköterska menar 

författarna innefatta att vara tillgänglig, visa respekt, ha en kontinuitet i kontakten samt 

förmedla information. Studien visar även att kvinnor saknar socialt stöd från sjukvården 

under det första året efter operationen (Drageset m.fl., 2016). Även i studien av Kwast, 

Drossaert och Siesling (2013) framgår det att både patienter och sjuksköterskor betonar 

vikten av ett vårdmöte som främjar kvinnors återhämtning. Sjuksköterskan anser att kvinnor 

behöver och föredrar en längre tids uppföljning efter bröstcancerbehandling än vad 

riktlinjerna säger. Uppföljningsbesöken är mycket viktiga för kvinnor och sjuksköterskan kan 

uppleva att det ibland är svårt att avsluta uppföljningsperioden. Vidare nämns att ett 

psykosocialt stöd för dessa kvinnor är en mycket viktig del i uppföljningen och 

återhämtningen (Kwast m.fl., 2013). Stöd till patienter ska alltid utformas individuellt och ser 

olika ut beroende på viken fas i sjukdomen de befinner sig (Drageset, Lindström, Giske och 

Underlid, 2012). Sjuksköterskan har en viktig roll genom hela sjukdomsperioden samt i 

efterföljande återhämtningsprocess. Studien visar att patienter känner en trygghet i att 

sjuksköterskan är tillgänglig för samtal, både vid fysiska träffar men även att de är nåbara via 

telefon (Drageset m.fl., 2012). Loudon m.fl. (2017) beskriver att sjuksköterskan kan vara ett 

delaktigt stöd i efterbehandling när patienter börjar återhämtningsprocessen. Att patienter 

motiveras till att bygga upp kroppen fysiskt genom olika former av träning är betydelsefullt 

för återhämtning. Där har sjuksköterskan en nyckelroll genom att erbjuda, informera och 

motivera till att träna kroppen fysiskt (Loudon m.fl., 2017). 
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2.3 Styrdokument och riktlinjer 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30) beskriver att varje individ har rätt till god 

hälsa och vård på lika villkor vilket ska ges med respekt. Enligt Patientlagen (SFS, 2014:821) 

ska även patientens autonomi respekteras. Vidare beskrivs att patienten har rätt till att vara 

delaktig i sin egen vård. Svensk sjuksköterskeförening (2014) redogör riktlinjer som består av 

International Council of Nurses [ICN] etiska kod, vilket är en vägledning i sjuksköterskors 

arbete till att utveckla så god omvårdnad som möjligt för varje unik individ. I det etiska 

förhållningssättet gentemot patienten bevarar sjuksköterskan patientens integritet och 

värdighet samt visar medkänsla, respekt och är lyhörd. Sjuksköterskans främsta uppgift är 

att sträva efter att förebygga sjukdom, främja och återställa hälsa samt lindra lidande. Vilket 

innefattar fortsatt vårdbehov även då medicinsk behandling anses avslutad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Socialstyrelsen (2014) rekommenderar att hälso- och 

sjukvården bör erbjuda en kontaktsjuksköterska till bröstcancerdrabbade patienter. En 

kontaktsjuksköterska är till för att stödja patienten, genom rådgivning och psykosocialt stöd. 

Genom att möta och främja patientens rehabiliteringsbehov kan en personcentrerad vård 

uppnås. Kontaktsjuksköterskan möter de behov som patienter har genom uppföljning samt 

råd och stöd (Socialstyrelsen, 2014). Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver en 

omvårdnadsprocess där vårdbehoven utgår ifrån patientens egen berättelse. Även närstående 

är en del i rehabiliteringen. I en cancerrehabilitering är det viktigt att se människans helhet, 

vilket innefattar stöd i det psykiska, fysiska, sociala och existentiella behovet. 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Att drabbas av bröstcancer kan upplevas som en kris i livet, förlust av sig själv och strid med 

återhämtningen för att nå ett fungerande liv igen. Barker och Buchanan-Barkers (2005) 

tidvattenmodell har använts som utgångspunkt eftersom teorin/ modellen kan ge en ökad 

förståelse och identifieras med kvinnornas individuella upplevelser och dess resa. Barker och 

Buchanan-Barker (2005) har även utformat en vägledande beskrivning för sjuksköterskans 

förhållningssätt till patienten. 

2.4.1 Tidvattenmodellen   

Barker och Buchanan-Barker (2005) beskriver modellen som en metaforisk saga av ohälsa i 

olika kontext relaterat till återhämtning. Samspelet mellan sjuksköterskan och patienten är 

en viktig utgångspunkt i vårdprocessen där de egna berättelserna och livserfarenheterna är 

centrala. Den metaforiska sagan beskrivs som ett äventyr ute till havs med en båt där 

patienten är kaptenen. Under äventyret upplevs olika erfarenheter av hälsa och ohälsa. 

Sjuksköterskan i sagan kan jämställas med hamnpersonal. Kriser kan uppkomma då 

personen möter på pirater eller storm under resans gång. Sammanbrott kan ske efter att 

båten går sönder, börjar ta in vatten och sjunker. Rehabilitering behövs då båten bärgas iväg 

från ett trauma till en trygg hamn för reparation och där personen börjar återhämta sig. 

Återhämtning sker när båten är lagad och personen kan fortsätta och påbörja ett nytt äventyr 

till havs (Barker & Buchanan-Barker, 2005). 
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Barker och Buchanan-Barker (2005) beskriver vårdprocessen som en ständig process under 

konstanta förändringar. Det som sker i vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten 

leder fram till en förändring. Återhämtningen sker i form av personliga berättelser som gör 

att patienten inte hindras av lidande utan kan se framåt i en positiv riktning. Genom en 

öppen dialog och gemenskap i vårdrelationen kan det leda fram till en lösning eller ett mål 

istället för att fastna i själva bearbetandet (Barker & Buchanan-Barker, 2005). I 

tidvattenmodellen beskrivs empowerment som det centrala i vårdprocessen enligt Brookes 

(2014). Empowerment kan nås genom att hjälpa patienten att hitta den egna vägen och 

förmågan, samt finna kraft till att ta ansvar över sin återhämtning och ta eget ansvar över 

framtiden. Det är inte patientens sjukdom och symtom som är det väsentliga utan det är 

personen själv som är viktig och i fokus för omvårdnaden (Brookes, 2014). 

2.4.2 Antaganden och vägledande principer för sjuksköterskan   

Barker och Buchanan-Barker (2005) har utformat antagande och vägledande principer för 

sjuksköterskan i sitt arbete för att främja vägen till återhämtning och hälsa. Det handlar om 

att kunna se patientens behov som genom god omvårdnad tillgodoser behoven och hjälper 

patienten till att bli medveten om sin situation. Lösningar hittas genom samspel där 

patienten med stöd och uppmuntran av sjuksköterskan själv kan göra förändringar. Brookes 

(2014) beskriver att sjuksköterskan i tidvattenmodellen ska ge patienten utrymme till att 

utvecklas och tid till att låta patienten själv hitta egna vägar till återhämtning. Barker och 

Buchanan-Barker (2005) menar att sjuksköterskan ska vara genuint intresserad och ha en 

människosyn där personen samt återhämtningen är i fokus och inte sjukdomen. Ohälsa kan 

medföra att patienten känner maktlöshet och förlust av förmågor. Sjuksköterskan ska istället 

stötta patienten till att öka sin förståelse och kunna identifiera vad som behöver göras. 

Sjuksköterskan behöver vara ödmjuk, lyhörd och se resurser, styrkor och svagheter hos 

patienten. Återhämtningen utgår endast ifrån patientens egna livserfarenheter och 

berättelser. Vidare betonar Barker och Buchanan-Barker (2005) vikten av att sjuksköterskan 

finns där för patienten när hen har en svår kris i livet och försöka vända det till något positivt. 

Att hitta långsiktiga problemlösningar som sedan med tiden leder till mål eller önskningar 

gör att patienten kan återta sitt eget liv. Teoretikerna benämner ”re-claiming the story” som 

betyder återtagning, vilket innebär att genom reflektion och självinsikt kan personen med 

tiden forma sitt eget liv. 

2.5 Problemformulering 

Överlevnaden av kvinnor som insjuknat i bröstcancer har ökat vilket innebär att hälso- och 

sjukvården möter denna patientgrupp allt oftare. Tidigare forskning visar att kvinnor som 

insjuknat i bröstcancer upplevt en svårighet i återhämtningen från att ha varit 

”cancerpatient” till ”canceröverlevare”. Psykosocialt stöd av sjuksköterskan redan tidigt i 

sjukdomsförloppet har resulterat ge en bättre förutsättning för en lyckad återhämtning och 

återgång till det vardagliga livet efter sjukdomstiden. Den tidigare forskningen i bakgrunden 

visar att kvinnor önskar och har behov av fortsatt och uppföljande stöd en längre period efter 

att ha genomgått bröstcancerbehandling. I vårdmötet bör sjuksköterskan förmedla ett stöd 
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genom att se människan som unik med olika behov, begär och problem. Det handlar om att 

ta sig tid att vara tillgänglig i uppföljningen efter bröstcancerbehandling. Enligt 

tidvattenmodellen ska sjuksköterskan vara en vägledare och guida patienten till att hitta 

strategier i återhämtningen. Enligt svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskans främsta 

uppgift att sträva efter att förebygga sjukdom, främja och återställa hälsa samt lindra lidande. 

Vilket innefattar fortsatt vårdbehov även då medicinsk behandling anses avslutad. I dagsläget 

visar forskningen i bakgrunden att återhämtning inte upplevs som en del av behandlingen. 

Sjuksköterskan behöver få ökad kunskap och insikt i upplevelserna för att kunna utforma och 

ge individuellt stöd som främjar återhämtningen. Detta för att kunna upptäcka eventuella 

sjukdomsrelaterade biverkningar i god tid, samt minimera och förebygga riskerna för svåra 

och långvariga påfrestningar som behandlingarna kan åstadkomma. Därför belyser detta 

arbete bröstcancerinsjuknade kvinnors verkliga upplevelser av återhämtning efter 

behandling, vilket kan gynna drabbade kvinnor på längre sikt samt vara ett stöd för 

sjuksköterskan i vårdarbetet.  

3 SYFTE  

Syftet är att belysa kvinnors upplevelser av återhämtning efter att ha genomgått 

bröstcancerbehandling. 

4 METOD  

Arbetet har en kvalitativ ansats med en beskrivande, manifest analysmetod som utgick ifrån 

fem kvinnors bloggar som berättar om kampen mot bröstcancersjukdomen. Graneheim och 

Lundmans (2004) kvalitativa manifesta innehållsanalys valdes som metod i detta arbete för 

att kunna framställa ett resultat med en bredare helhetsbild ur bloggarna. Genom att 

använda metoden kunde varje kvinnas subjektiva berättelse analyseras för att sedan 

sammanställa dem ur ett helhetsperspektiv. 

4.1 Datainsamling och urval 

Urvalet begränsades till kvinnor över 18 år i Sverige som bloggar om upplevelser om 

bröstcancer och dess återhämtning. Män exkluderades för att studier eller bloggar om mäns 

upplevelser kring ämnet var otillräckligt och därför blev fokuseringen enbart inriktad på 

kvinnor. Inklusionskriterier var att återhämtning var påbörjad efter att ha genomgått 

bröstcancerbehandling samt att bloggtexterna var skrivna och publicerade av kvinnorna 
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själva. Kriterierna gav möjlighet till att få följa livsberättelser kring återhämtning en tid 

tillbaka och därmed kunna samla så relevant information som möjligt. Bloggar ansågs vara 

en innehållsrik källa då de är skrivna och uttrycks med subjektiva ord vilket ger kvalitet i 

detta arbete och svarar på syftet. Sökmotorn Google användes för att söka fram bloggarna 

med sökorden bröstcancer, återhämtning, blogg vilket resulterade i 7950 sökordsträffar, se 

Bilaga C. Dessa 7950 träffar var inte enbart bloggar utan gav även träffar på oväsentliga 

webbsidor som innehöll sökorden. Då länken till alla sökträffar var länkade på framsidan av 

Googles sökmotor kunde bloggar och andra irrelevanta webbsidor lätt urskiljas. Sökningen 

gav träff på ett tjugotal svenska bloggar och urvalet gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval. 

För att underlätta urvalet av bloggar användes sökfunktionen Ctrl + F på datorn med 

sökordet bröstcancer, återhämtning i varje blogg för att underlätta urvalet av de som 

svarade på syftet och uppfyllde inklusionskriterier. Bloggar som fick träffar på sökorden 

lästes från det första till det senaste blogginlägget. Bloggar som uppfyllde inklusionskriterier 

var fem kvinnor mellan 28 - 52 år och presenteras nedan. 

BLOGG A - Kvinna, 28 år (Pettersson)  

Bor tillsammans med pojkvän och arbetar som kommunikatör och frilansare. Fick 

bröstcancerbesked år 2016 och har behandlats med mastektomioperation samt 

cytostatikabehandling. Aktiv på bloggen: 2016 – 2017. 

BLOGG B - Kvinna, 47 år (Suscancerresa) 

Bor tillsammans med man och barn. Fick bröstcancerbesked år 2012 och har behandlats med 

mastektomioperation samt cytostatika- och strålbehandling. Aktiv på bloggen: 2012 – 2015. 

BLOGG C - Kvinna, 52 år (Akea64) 

Bor tillsammans med man och barn. Fick första bröstcancerbeskedet år 1999. Återinsjuknad 

för andra gången år 2013 och tredje återfallet år 2014, följt av ett ytterligare återfall år 2017. 

Diagnostiserad kronisk bröstcancer och har behandlats med mastektomioperation samt 

cytostatika- och strålbehandling. Aktiv på bloggen: 2013 - 2017.                                                

BLOGG D - Kvinna, 44 år (Supertits) 

Bor tillsammans med man och barn. Fick bröstcancerbesked år 2015 och har behandlats med 

strålbehandling samt gjort dubbelsidig bröstrekonstruktion i profylaktiskt syfte, följt av en 

diep lambå operation. Aktiv på bloggen: 2015 - 2017. 

BLOGG E - Kvinna, 47 år (Hedberg) 

Bor tillsammans med man och barn. Arbetar som arbetsterapeut. Fick bröstcancerbesked år 

2014 och har behandlats med mastektomioperation samt cytostatika- och strålbehandling. 

Aktiv på bloggen: 2014 - 2017.  
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4.2 Dataanalys 

Arbetet utgick från en kvalitativ, beskrivande manifest innehållsanalys utifrån Graneheim 

och Lundmans (2004) analysmetod. Manifest metod innebär att arbeta textnära med det 

uppenbara innehållet i texterna vilket ger resultatet en helhetsbild av det som visar sig vara 

gemensamt i analysen. I manifest metod undviks egna värderingar och tolkningar. Latent 

metod är till skillnad från manifest metod en mer tolkande analys av det underliggande 

budskapet i texten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Dock är en viss grad av 

förutfattade meningar och tolkningar oundvikliga vid manifest metod (Graneheim & 

Lundman, 2004). Att arbeta induktivt innebär att verkligheten appliceras till den valda teorin 

menar Lundman & Hällgren Graneheim (2012). Induktiv ansats användes i analysen vilket 

innebar att bloggtexterna, som handlade om kvinnornas upplevelser, lästes förutsättningslöst 

och kopplades sedan till tidvattenmodellen som var den valda teorin. Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver analysprocessen i fyra olika steg. Det första steget är att välja ut 

meningsbärande enheter ur texterna som kan besvara syftet med arbetet. I steg två kortas de 

meningsbärande enheterna ner till kondenserade meningsenheter. I steg tre delas de in i 

koder och i steg fyra skapas relevanta kategorier och underkategorier för att en enkel röd tråd 

ska kunna följas genom hela arbetet. För att kunna beskriva och analysera subjektiva 

upplevelser är detta ett relevant arbetssätt enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2012). 

Vid analysering av berättelser menar Dahlborg-Lyckhage (2012) att läsaren bör vara öppen 

och respektfull till textens innehåll. 

4.3 Genomförande 

Utvalda bloggar lästes igenom upprepade gånger av båda författarna i detta arbete från första 

blogginlägget fram till det senaste. Sedan diskuterades kvinnornas bloggtexter för att få en 

fördjupad kunskap och förståelse för textens budskap ur olika perspektiv och om syftet var 

möjligt att besvaras utifrån det som stod i bloggtexterna. Därefter skrevs all text ut och 

materialet bearbetades. Bloggarna har jämförts med varandra för att kunna identifiera och 

sammanfatta likheter, samband och skillnader mellan de individuella upplevelserna. 

Författarna i detta arbete har haft ett öppet förhållningssätt till texten och försökt bortse från 

egna förutfattade meningar för att den enskilde bloggberättelsens mening skulle bevaras. 

Bloggmaterialet analyserades på följande sätt utifrån Graneheim och Lundmans (2004) fyra 

analyssteg, som även presenteras i Tabell 1. Det första steget innebar att de meningsbärande 

enheterna som svarade på syftet, plockades ur texterna. Det är korta stycken med liknande 

innebörd och gjordes för att inte gå miste om ett betydelsefullt och relevant innehåll. På så 

sätt bevarades textens innehåll ordagrant, vilket även gav ett textnära analysarbete. Alla 

meningsbärande enheter skrevs ut på papper, klipptes isär och färgmarkerades för att sedan 

urskilja skillnader och liknelser som gav en gemensam helhet av de olika upplevelserna. 

Detta gjordes för att kunna få en samlad helhetsbild av upplevelserna. Totalt var det 105 

meningsbärande enheter som plockades ut och 9 av dem valdes bort eftersom de inte 

besvarade syftet. I resultatet ingick sammanlagt 96 meningsbärande enheter ur 

bloggtexterna. I det andra steget kondenserades de utskrivna meningsbärande enheterna ner 

till kondenserade meningsenheter. Vilket innebar att texten kortades ner för att endast lyfta 
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kärnan i innehållet. I det tredje steget abstraherades de kondenserade meningsenheterna 

ytterligare och tilldelades en kod. Koderna är korta meningar som lätt kan relateras till själva 

innehållet och kärnan i texten. I det fjärde steget delades kategorier/ underkategorier till de 

fynd som gjorts i de tidigare stegen.  

Tabell 1: Exempel på analysen av bloggmaterialet. 

1.Meningsbärande 

enhet 

2.Kondenserad 

meningsenhet 

3.Kod 4.Underkategori 5.Kategori 

Men med små, små 
steg tågar jag framåt 
mot bättre tider. 
Att dessutom solen 
och våren tittar fram i 
takt med mitt 
tillfrisknande är ett 
stort plus. Solens 
strålar sänder mig 
positiva vibbar och 
motiverar mig på 
många plan (BLOGG A, 
2017). 

Med små steg 
framåt. Solen och 
våren, i takt med 
tillfrisknande. 
Solens strålar 
sänder positiva 
vibbar 
 
 

Tillfrisknande 
och positiva 
vibbar i solen 

Att vara i naturen Strategier som 
främjar 
återhämtningen 

När jag ska göra saker 
upptäcker jag att jag 
inte är mig själv. Mår 
illa, blir trött, 
kallsvettas (BLOGG E, 
2014). 

Är inte mig själv. 
Mår illa, trött, 
kallsvettas 
 

Inte mig själv Fysisk påfrestning för 
återhämtningen 

Påfrestningar på 
hälsan – ett hinder 
för 
återhämtningen 

Det var roligt att träffa 
”mina” underbara 
sköterskor och prata 
lite med dem. Läkaren 
är för mig helt okänd 
och det samtalet ger 
betydligt mindre. Åter 
igen ett bevis på hur 
viktig den personliga 
relationen är. Kände 
mig mest irriterad och 
besviken efter träffen 
med denna unga 
kvinnliga onkolog 
(BLOGG B, 2013). 

”Mina” underbara 
sköterskor, läkaren 
är helt okänd, 
samtalet ger 
mindre. Viktigt hur 
den personliga 
relationen är. 
Irriterad och 
besviken 

Viktigt med 
personlig 
relation 

Att få stöd av vården Behov av stöd i 
återhämtningen 

 

4.4 Etiska överväganden 

Innan examensarbetet påbörjades togs det ställning till etiska överväganden. Analysen utgick 

ifrån obearbetat datamaterial och beaktades utifrån de fyra forskningsetiska principerna som 

är konfidentialitetskravet, informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver konfidentialitetskravet, som innebär att inte sprida 

personuppgifterna vidare så obehöriga kan ta del av dem. Segesten (2012) menar att då 
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bloggar är publicerade för allmänheten på internet så behövs inget medgivande av 

skribenterna i bloggarna för att användas i analysen. Vidare beskriver Vetenskapsrådet 

(2002) informationskravet som innebär att personerna som ingår i studien ska få 

information om vad som avses med studien. Samtyckeskravet innebär att personerna själva 

väljer att medverka genom att godkänna deltagandet efter att ha fått information. 

Nyttjandekravet innebär att personuppgifterna används enbart för detta forskningsändamål. 

Enligt CODEX (2017) ska de personer som ingår i en studie vara över 18 år. De etiska 

reglerna och riktlinjerna kring forskningsetik togs ställning till. Detta innebar att författarna 

undvek egna värderingar, dolde eller förfalskade textens innehåll. Enligt CODEX (2017) 

riktlinjer bör texterna presenteras ärligt för att undvika plagiat. Därför har flera citat och 

referenser använts i arbetet. Egna erfarenheter och kunskaper inom ämnet lyftes för att inte 

förförståelsen skulle påverka. Eftersom detta examensarbete är på grundnivå så behövs ingen 

etikprövning av forskningen (SFS, 2003:460). Resultatet ska enligt Polit och Beck (2017) 

kunna speglas till de subjektiva berättelserna. Därför har förutfattade meningar åsidosatts 

och ett objektivt förhållningssätt eftersträvats. 

5 RESULTAT 

I resultatet nedan beskrivs kvinnornas upplevelser kring återhämtning efter 

bröstcancerbehandling. Naturen, fysisk aktivitet, finna balans i vardagen och stöd upplevs 

som bidragande orsaker till en förbättrad återhämtning, trots de påfrestningar som 

behandlingar medför. Resultatet utgörs av tre kategorier och sju underkategorier och 

presenteras i resultatöversikten i tabell 2, som är en sammanställning av bloggarna där 

kategorierna utgör rubrikerna och underkategorierna utgör underrubrikerna i resultatdelen. 

Bloggarna benämns med BLOGG A, B, C, D eller E. 

Tabell 2: Resultatöversikt 

 

Kategori 

Påfrestningar på hälsan 

– ett hinder för 

återhämtningen 

Strategier som främjar 

återhämtningen 

Behov av stöd i 

återhämtningen 

 

Underkategori 

Fysiska påfrestningar för 

återhämtningen 

Att vara i naturen Behov av stöd från familj 

och vänner 

 Psykiska påfrestningar 

för återhämtningen 

Att vara fysiskt aktiv 

 

Behov av stöd från 

vården 

  Att finna balans i 

vardagen 
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5.1 Påfrestningar på hälsan – ett hinder för återhämtningen 

I följande kategori beskrivs hur bröstcancersjukdomen och behandlingarna har påverkat 

kvinnornas hälsa. Underkategorierna beskriver de fysiska och psykiska besvären som 

försvårat en god återhämtning. 

5.1.1 Fysiska påfrestningar för återhämtningen  

Behandlingar såsom operation, cytostatika- och strålbehandling medförde flera olika 

biverkningar som kvinnorna upplevde var svåra i återhämtningen. En begränsning som 

behandlingarna medförde var att inte kunna vistas i miljöer med andra människor. Det var 

en infektionsrisk som kunde ge allvarliga följdsjukdomar. Den fysiska aktiviteten som 

upplevdes välbehövlig hindrades på grund av lymfödem, trötthet och försämrat 

immunförsvar som drabbade flera av kvinnorna. Kroppen upplevdes bli äldre efter 

behandlingarna. En av kvinnorna berättade om smärtan som orsakats av nervskadorna, 

vilket gjorde att kraften i händerna försvann och att lyfta ett glas vatten var en svårighet ”Nu 

vill jag bara ta det lugnt. Inte hetsa mig till att göra nåt. Jag vill så mycket men orkar inte. Jag 

behöver ta det lugnt och låta kroppen vila” (BLOGG E, 2014).  

Fyra av kvinnorna opererade bort ett bröst och den femte opererade bort båda brösten. En 

förlust av den kvinnliga kroppen upplevdes både positivt och negativt. Det positiva var att 

cancern hade lämnat kroppen samtidigt som det fanns en sorg över att inte känna igen sig 

själv i den egna kroppen. Kvinnorna drabbades av både utseendemässiga och inre kroppsliga 

skador efter behandlingarna. Det fanns en skam över att ha behövt tappa håret efter 

cellgiftsbehandlingen och en känsla av att kvinnligheten försvann. Det upplevdes påfrestande 

att visa sig avklädd på badhuset med ett ärr på bröstet efter operation. En kvinna beskrev ett 

tillfälle då hon skulle få massage och kände sig tvungen att behöva ursäkta sig över att hon 

såg ut som hon gjorde. 

Kvinnorna beskrev fysisk trötthet som ett hinder i de vardagliga sysslorna och fysiska 

aktiviteterna. Träning och yoga blev svårare och ibland omöjligt att utöva. En kvinna beskrev 

att tröttheten fortfarande var påtaglig på morgonen trots god nattsömn ”Tröttheten är som seg 

sirap. Jag sitter fast i ett kärr med kvicksand… jag vet vad mina kroppsdelar borde göra med de 

lyssnar inte. Allt är som seeeeg sirap…” (BLOGG D, 2017). I vissa stunder när de mådde bra 

psykiskt så orkade inte kroppen hänga med på grund av den fysiska tröttheten. Kroppen och 

huvudet upplevdes som två olika delar som inte hade någon kontakt med varandra. Den 

fysiska smärtan gav sömnlösa nätter vilket orsakade ytterligare trötthet. 

5.1.2 Psykiska påfrestningar för återhämtningen  

Den psykiska hälsan under återhämtningen upplevdes som att leva i en mental berg- och 

dalbana. Trots att kvinnorna var friskförklarade av vården så upplevde de fortfarande 

psykiska svårigheter. Återhämtning kan lätt förknippas med det fysiska men kvinnorna 

betonade att det handlar om mycket mer än så. Den ständiga oron för återfall efter att ha 

blivit friskförklarad gav dödsångest och rädsla. 
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Den senaste veckan har jag varit väldigt skonad från värk och illamående, men dessvärre har 

den mentala kampen varit tyngre. När man inser hur sjuk man varit och kommer fortsätta 

vara så dundrar hjärnspökena gärna in och ställer till med kaos. Katastroftankar om återfall 

och döden har präglat mitt sinne och det har blivit många oroliga nätter (BLOGG A, 2016). 

Trots att cancer var borta ur kroppen uppstod något som flera av kvinnorna kallade för 

cancerbaksmällan. Det uppstod känslor som rädsla, sorg, oro, ångest och förakt som ibland 

ledde till depression, stress och utbrändhet. Sjukdomen lämnade ärr i både kropp och själ 

eftersom livsförändringen var omfattande och svår att acceptera stundtals. Med 

förändringarna kom en sorg över att det som gick förlorat under sjukdomsperioden var svårt 

att få tillbaka och återgå till det nya livet efteråt. En sorg över att inte orka återgå till arbete, 

få tillbaka ”sitt gamla jag” eller lära känna ”sitt nya jag”, i både personligheten och kroppen. 

Det upplevdes som en existentiell kris och som en av kvinnorna uttryckte det ”Vem är jag 

efter cancern?”.   

Kvinnorna berättade om en mental trötthet som gjorde att de inte orkade umgås med 

människor i sin omgivning på samma sätt som innan de blev sjuka. Denna typ av trötthet 

kallas för fatigue, vilket ofta nämndes i bloggarna. Det beskrevs som en extrem kronisk 

trötthet och en kraftlöshet som inte gick över trots vila och sömn. För att hantera fatigue 

försökte kvinnorna fokusera på positiva tankar och sysselsätta sig för att avleda tröttheten.  

Sen ska även själen, hjärtat och hjärnan få läka också. Det är så otroligt mycket mer än en 

fysisk återhämtning (…) Alla delar i min kropp behöver återhämtning och hur lång tid det tar 

är helt olika från person till person. För mig varierar det från dag till dag (BLOGG A, 2017).  

Flera kvinnor skrev om en slags hjärnstress som upplevdes påfrestande. De glömde lätt bort 

saker och minnet sviktade ofta. Den mentala återhämtningen skedde i form av att vila 

mycket, utöva mindfulness, bearbeta och undvika alla moment som hade med stress att göra.  

5.2 Strategier som främjar återhämtningen 

I följande kategori beskrivs naturen och fysisk aktivitet och finna balans, som framkommit 

vara de viktigaste delarna under kvinnornas återhämtning. Underkategorierna beskriver dem 

var för sig mer djupgående utifrån bloggberättelserna och är de återhämtningsstrategier som 

framkom ur kvinnornas berättelser.  

5.2.1 Att vara i naturen 

Att få vara ute i naturen upplevde kvinnorna vara en viktig del under hela 

sjukdomsprocessen. Naturen gav energi som bidrog till en bättre återhämtning. Detta var en 

av de strategier som kvinnorna hittade under återhämtningen för att använda som stöd 

tillbaka till hälsa och ett fungerande liv som eftersträvades i berättelserna. Kvinnornas 

dagliga mål handlade om att ta sig igenom en dag i taget och hitta ett eget sätt att ta sig vidare 

mot ett fungerande liv. Naturen visade sig inte bara vara en plats, utan även ett tryggt ställe 

som gav tid för vila och att samla kraft. Där fanns det gott om tid för egen reflektion. 

Kvinnorna beskrev att det är i de svåra stunderna som de längtade bort till ställena i naturen 
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som de funnit. En sten, solen och skogen var betydelsefulla för att kunna fortsätta 

bearbetningen kring livet efter sjukdomen. Perioderna efter behandlingarna upplevdes 

lättare då naturen gav tillbaka vilja och livskraft. En av kvinnorna nämnde ofta en speciell 

sten som hon funnit. Denna sten återvände hon till när hon kände sig ledsen och fick 

motgångar. Stenen var en trygg punkt där hon satt länge och samlade energi för att orka 

fokusera på framtiden. De kroppsliga och mentala påfrestningar som sjukdomen medförde 

upplevdes lindras av naturen. Att få befinna sig ensam i den stilla och tysta naturen ansågs 

vara värdefull kvalitetstid för att finna styrka och blicka framåt. 

Jag är så tacksam över att få rehabiliteras under den här tiden av året. Solen, blommorna, 

 grönskan och djuren ger mig kraft även på de tuffare dagarna. Det kommer att komma en dag

 då jag är tillbaka i livet igen. Starkare och modigare än någonsin. Min tid kommer. Jag måste

 bara få vila och bearbeta lite till (BLOGG A, 2017).       

De upplevelser som kvinnorna hade gemensamt var att de olika årstiderna var betydelsefulla. 

Våren och grönskan gav värme och energi och höstens färger på löven gav glädje i vardagen. 

Snön på vintern gav ett ljus under den mörka årstiden. Årstiderna ingav hopp om framtiden 

och fick kvinnorna att kämpa vidare i sin sjukdom. När en av kvinnorna kände ett inre kaos 

bestämde hon sig för att gå ut i skogen och plocka kantareller. Den stunden i skogen gjorde 

att hon istället blev på bättre humör och kände tacksamhet över livet. Fyra av kvinnorna 

beskrev solen som en energiladdare, vilket fick dem att få känna sig starkare och se ljust på 

framtiden. Som en av kvinnor uttryckte det: ”Ett sökande efter min väg, efter min sanning om 

hur jag ska leva. Just nu ska mitt sökande leda mig ut på promenad i ett härligt vinterväder med 

solen som energiladdare” (BLOGG B, 2013). Att få vistas ute naturen ansågs vara rening av 

kroppen då frisk luft andades in samtidigt som sjukdomen tillfälligt lindrades och ett 

välbefinnande uppnåddes för stunden.  

5.2.2 Att vara fysiskt aktiv 

Den största gemensamma nämnaren mellan kvinnorna var att de tränade men framförallt att 

de utövade yoga. Det beskrevs som givande och minskade kroppslig stress både fysiskt och 

psykiskt, som gav harmoni för kropp och själ. Yogan rensade kroppen på negativ energi och 

endast andningen var i fokus. En av kvinnorna upplevde att yogan lindrade smärtan så hon 

inte behövde ta smärtstillande, vilket ökade rörligheten i kroppen. Yogan gav kroppen 

möjlighet till vila och återhämtning som behövdes för att återfå hälsa. Den mentala styrkan 

byggdes också upp under yogastunden då tankarna kunde fokuseras i nuet och 

sjukdomstankarna kopplades bort.  

Medicinsk Yoga (Kundalini) är just nu min stora räddning. Det ger mig ny kraft och energi 

som är få förunnat när man tar cellgifter (…) Kundalini har lärt mig att slappna av och lämna 

mina tankar för stunden. Självklart är jag inte helt där än, tusen tankar kan ibland komma och 

attackera hjärnkontoret mellan varven. Men man lär sig genom att öva på detta (BLOGG A, 

2017).    

Fysisk aktivitet upplevdes av kvinnorna ha positiva effekter då olika biverkningar och 

negativa tankarna lindrades. En kvinna tog hjälp av personlig tränare på ett gym för att 

utforma ett träningsprogram som var anpassat efter hennes behov.  
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”…men som R sa, – varför tror du att du är här, inte för att du är stark utan för att du ska bli 

stark!” Så det fick mig delvis att backa och ta ett nytt djupt andetag och inse att ja jag är i dåligt 

skick och det är därför jag behöver träna” (BLOGG C, 2016). 

Andra träningsformer som kvinnorna upplevde vara givande i återhämtningen var 

vattengymnastik, lättare styrketräning, och löpning. Två av kvinnorna satte upp som ett mål 

att springa Tjejmilen och Marathon inom ett år. Träningen gav inte enbart positiva effekter 

fysiskt utan på flera andra sätt såsom att humöret blev stabilare och ett mentalt lugn infann 

sig. Gemensamt för kvinnorna var att alla ansåg att fysisk aktivitet var viktigt i 

återhämtningen. Varje enskild kvinna hittade en egen träningsform som var lämplig att 

utföra efter hur hälsotillståndet var. Två kvinnor skaffade sig hundar för att lättare kunna 

komma ut på promenader och det upplevdes vara en hjälp i läkandet. 

5.2.3 Att finna en balans i vardagen 

Kvinnorna jämställde en cancerdiagnos med att leva i en bubbla. Det svåraste var att få livet 

att fungera utanför den sjukdomsbubblan. För att nå en lyckad återhämtning var det viktigt 

att finna balans i kroppen, både fysiskt och psykiskt genom att finna olika strategier som 

främjade detta. Redan tidigt i sjukdomen beskrev en kvinna att det var viktigt att acceptera 

sjukdomen då den förändrade livssituationen. Att inse och förstå hur den nya verkligheten 

faktiskt var, ansågs vara en viktig början på återhämtningen. Det var en lång process med 

sorg och svåra dagar, därför var det viktigt att finna en balans i vardagen i tidigt skede.  

Kvinnorna försökte acceptera den nya situationen och sitt ”nya jag” genom att tänka att 

situationen såg ut som den gjorde, men att det inte skulle vara så för alltid. Alla kroppens 

signaler var viktiga att ta på allvar, låta läkandet ta den tid som behövdes och att stressa 

mindre. En kvinna beskrev att återhämtningsprocessen bör få vara lika lång som 

sjukdomstiden. Det var betydelsefullt att inte låta sjukdomen ta över livet, en kvinna beskrev 

det som att det inte var hon som var sjukdomen.  

Jag har blivit mer medveten och mer närvarande och kan stanna upp i vardagen och inte bara 

rusa fram. De negativa och jobbiga tankarna kommer mer sällan. De kommer men jag kan se 

dem, acceptera att de finns där men inte ägna någon speciell uppmärksamhet åt dem. Jag 

lever mer i nuet, tänker inte tillbaka på "igår" eller tänker oroligt på framtiden (BLOGG E, 

2015). 

Det som upplevdes vara viktigt var att ta ett steg i taget och en dag i taget för att samla kraft 

och orka gå vidare i livet. I återhämtningen upplevdes det vara svårt att leva det ”normala 

livet” som de hade innan sjukdomen. Det ansågs vara betydelsefullt att sänka alla de krav och 

förväntningar som de hade på sig själva. Att orka städa, hämta barnen på förskolan, laga mat, 

handla och arbeta var inte möjligt att genomföra i de svåra perioderna. En av kvinnorna 

beskrev att hon använde sig utav en metod för att finna balans i stunden. Den gick ut på att i 

de svåra och jobbiga stunderna stanna upp, fundera, observera och acceptera tankarna. Detta 

för att sedan ha förmågan att kunna släppa taget om tankarna och gå vidare.  

Livet efter cancern beskrevs av kvinnorna som ovisst och osäkert men när en känsla av lycka 

och hopp infann sig uppstod framtidsdrömmar. Hopp om ett liv efter sjukdomen lämnade 

tankarna på cancern bakom sig. Livet efter cancern innebar att återgå till ”det normala livet” 
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på bästa sätt. Kvinnorna uttryckte en vilja och saknad till att återgå till arbetet igen, men att 

samtidigt upprätthålla en jämn balans i vardagen var en svårighet då krafterna inte fanns. 

Därför fanns det ett behov av stöd, råd och hjälp från olika personer i omgivningen under 

återhämtningen. 

5.3 Behov av stöd i återhämtningen 

I följande kategori beskrivs behovet av stöd som kvinnorna har haft från familj och vänner 

samt hälso- och sjukvården. Kvinnornas möte med vården beskrivs med både negativa och 

positiva upplevelser. Detta för att lyfta budskapen kring hur viktigt det är med rätt stöd i 

återhämtningen. Underkategorierna beskriver dem var för sig mer djupgående utifrån 

bloggberättelserna. 

5.3.1 Behov av stöd från familj och vänner 

En kvinna beskrev sin sjukdomstid som en resa. På den resan har hon färdats i en båt över 

öppna hav och mött både storm och höga vågor och blivit sjösjuk. Med tiden har havet känts 

allt mer bekant och hon har följt med vågorna istället för att styra mot vågorna. Utan familjen 

och vännerna hade hon inte haft samma kraft att möta dessa hav. På färden har de varit till 

hjälp genom att styra denna båt vilket har varit en trygghet, som hon är tacksam över.  

Gemenskapen med familj och vänner ansågs vara värdefull. Att inte känna sig ensam i oron 

och ångesten utan alltid ha nära till stöd kändes tryggt. Men kvinnorna kände även ett behov 

av att få vara ensamma i vissa stunder för att ha egen tid för bearbetning och reflektion. Det 

var viktigt att familjen hade förståelse och kunde ge utrymme till detta. Kvinnorna beskrev 

att de var tacksamma över att familjen var så förstående och att de orkade finnas där för 

varandra trots de svåra perioderna.  

Jag är så tacksam att vår lilla familj fungerar mitt i detta elände och finns där för varandra, 

stöttar, bråkar, tröstar, skrattar, gråter, men framförallt pratar vi mycket just nu både om högt 

och om lågt och allt däremellan. För när det känns som tyngst är det skönt att veta att vi har 

varandra och tack o lov är vi sällan nere i träsket samtidigt, utan en eller flera av oss kan dra 

upp de eller den som inte mår så bra. Så tack kära älskade familj för att ni finns!!! (BLOGG C, 

2013). 

Flera av kvinnorna anslöt sig till bröstcancerföreningar tillsammans med andra kvinnor med 

liknande livssituation som de kallade för bröstsystrar. Den gemenskapen var ett viktigt stöd 

för att känna att det fanns andra som befann sig i samma situation. De hade fysiska träffar 

och en gemensam Facebookgrupp där de utbytte tankar och erfarenheter kring sjukdomen. 

Att inte behöva känna sig ensam i återhämtningsprocessen upplevdes vara ett betydelsefullt 

stöd. Gemenskapen med de andra bröstsystrarna ansågs vara värdefull då de förstod 

varandras känslor och upplevelser utan att behöva förklara sig. Många träffades under 

rehabiliteringsresorna som bröstcancerföreningarna anordnade. Där lärde de känna 

varandra och fick nya vänner för livet.  



19 

5.3.2 Behov av stöd från vården 

I berättelserna framkom det att kvinnorna hade en lång och kontinuerlig kontakt med 

vårdpersonalen på mottagningarna. Kontinuiteten att få möta samma vårdpersonal i varje 

vårdmöte upplevdes positivt då en personlig relation skapades. Vårdpersonalen kunde då se 

de förändringar hos kvinnorna som de själva inte kände av. Vikten av en god vårdkontakt 

betonade kvinnorna vara ett betydelsefullt stöd i återhämtningen från sjukdomen.  

En erfarenhet som jag kommer att ta med mig från min sjukdomstid är BEMÖTANDE. Det är 

så otroligt viktigt. Det kan bli så fel annars. Har du inte patienten med dig från första 

ögonblicket och den första kontakten så tror jag att det blir svårt att upprätthålla en god 

kontakt. Var en medmänniska men inte ömka med patienten. Man kan visa känslor, det är helt 

ok (BLOGG E, 2015).     

Första intrycket som kvinnorna fick av vårdpersonalen var betydelsefullt. Det beskrevs i 

bloggarna vara en förutsättning för att kunna skapa ett förtroende mellan patienten och 

vårdpersonalen. Det framgick i berättelserna att sjuksköterskan hade en roll som upplevdes 

viktig för att kunna få rätt stöd. När kvinnorna kände ett förtroende för sjuksköterskan så 

kunde de känna hopp om framtiden. I berättelserna upplevdes sjuksköterskan vara den 

profession som hade ett personligt förhållningssätt till kvinnorna jämfört med vad läkarna 

hade. Samtalen med läkarna var ofta förvirrande och opersonliga ansåg kvinnorna. Flera av 

kvinnorna berättade om möten med sjuksköterskorna då de uppskattade att få bli bemötta 

med humor och skratt trots att de mådde så dåligt. Sjuksköterskan upplevdes vara till hjälp i 

att utbilda och stötta egenvården efter operationerna. Inför varje möte med vården uttryckte 

kvinnorna en oro och ångest flera dagar innan besöket. Vårdpersonalens stöd, ärlighet och 

kompetens kunde lindra oron och ångesten då de fick frågor och funderingar besvarade. Att 

få kunskap och information om cancersjukdomen ansåg kvinnorna vara ett stöd i 

bearbetningen och återhämtningen. De kunde då förstå varför sjukdomen och 

behandlingarna gav de biverkningar och besvär som uppstod. När de inte fick klara svar på 

frågor och funderingar av vården blev flera av dem oroliga och googlade fram kunskap på 

egen hand som inte alltid var sann. 

Under vårdtiden upplevde fyra av fem kvinnor att de blev bemötta på ett negativt sätt. En av 

kvinnorna menade att vårdpersonalen haft en attityd som var känslokall och hård vilket 

ledde till att det blev ett opersonligt möte. I kvinnornas berättelser framkom det tydligt hur 

viktigt det är med ett professionellt och individuellt bemötande för att mötet ska bli 

värdefullt. 

Jag är ju nu helt ”övergiven” av sjukvården men kanske inte helt klar med att resa utan cancer 

(…) Jag förstår att det är lätt att känna sig lite övergiven nu för det har varit så intensivt med 

alla behandlingar och det har känts tryggt att mötas av kunnig, trevlig, kompetent och vänlig 

personal. Nu ska jag försöka ta hand om mig själv och det är ju en ny utmaning (BLOGG B, 

2012).  

En av kvinnorna berättade om ett löfte som hon fick av en kontaktsjuksköterska som skulle 

höra av sig för att boka ett återbesök, vilket aldrig skedde. Kvinnan upplevde det kränkande 

och att sjuksköterskan inte höll löftet. Kvinnan berättade att hon redan var sjuk och sårbar 

och hade inte kraften till att behöva jaga efter vården. När behandlingarna var färdiga kände 
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flera av kvinnorna att de var övergivna av vården vilket gjorde det svårare för kvinnorna att 

bearbeta och påbörja återhämtningen på egen hand. 

6 DISKUSSION 

Nedan diskuteras arbetets metod och resultatet återspeglas till den tidigare forskningen i 

bakgrunden samt det valda teoretiska perspektivet. Avslutningsvis diskuteras de etiska 

övervägandena som har beaktats under arbetets gång.  

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med detta arbete var att belysa kvinnors upplevelser av återhämtning efter att ha 

genomgått bröstcancerbehandling. En kvalitativ ansats valdes, med en manifest beskrivande 

innehållsanalys, utifrån obearbetat material i publicerade bloggar i sökmotorn Google. En 

manifest metod berör texten ytligt och det upplevdes som en svårighet att undvika tolkningar 

fullt ut. För att kunna analysera kvinnornas berättelser valdes en kvalitativ ansats eftersom 

Polit och Beck (2017) menar att det är ett lämpligt arbetssätt för att analysera upplevelser. 

Bloggar ansågs vara ett lämpligt underlag för att svara på arbetets syfte. För framtida 

forskning kan intervjuer vara en lämplig metod att utforska kvinnors upplevelser av 

återhämtning. Men inför detta arbete valdes bloggar då det i dagens samhälle har blivit ett 

modernt kommunikationssätt i sociala medier. En styrka med att använda bloggar var att 

upplevelserna kom från primärkällan. De flesta kvinnorna uppdaterade blogginläggen 

kontinuerligt, vilket gav en möjlighet att följa återhämtningen tydligt och stegvis. En kvinna 

beskrev att hon funderade på att avsluta bloggen. Hon ansåg sig vara klar med sjukdomen. 

Fyra av fem kvinnor var fortfarande aktiva på bloggen, vilket gjorde att hela 

återhämtningsprocessen inte kunde fullföljas. Att följa bloggarna under ett längre 

tidsperspektiv hade därför varit en fördel. Men bloggar gick ändå att använda som 

datamaterial eftersom återhämtningen var påbörjad för varje kvinna, vilket uppfyllde 

inklusionskriterierna och besvarade syftet med arbetet. Bloggar gav läsaren möjlighet till att 

ta del av de subjektiva upplevelser som skrevs i blogginläggen. Upplevelser är en personlig 

beskrivning av olika fenomen, vilket ger resultatet en sann bild av verkligheten. Resultatet i 

arbetet kan ha påverkats av att kvinnorna läst och kommenterat varandras blogginlägg, vilket 

kunde ses genom att språk och ämnen i bloggarna var likvärdiga. Några av dem var med i 

samma bröstcancerförening och kände till varandra. En annan aspekt som upplevdes svår att 

skilja på, var då kvinnorna i perioder insjuknade och fick till exempel feber, frossa och 

infektioner. Det var otydligt ifall det var en slags biverkning eller annan sjukdom, då det i 

vissa bloggtexter var svårt att skilja på om återhämtningen försvårades på grund av 

bröstcancerbehandlingarna eller av influensan. I dessa funderingar hade det varit en fördel 

att ha använt intervjuer som metod för att eventuellt kunna klargöra vad som orsakats av 

vad. Detta kan eventuellt därför ha påverkat de meningsbärande enheterna som plockades ut 
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med en lägre grad av tolkning. Kopplat till Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

att tolkning är oundvikligt vid ett textnära arbete. Detta uppmärksammades redan tidigt 

innan analysstegen genomfördes för att eftersträva ett respektfullt förhållningssätt till 

berättelserna. Detta för att lyckas behålla textens innebörd på bästa sätt. 

Sökningen av bloggarna gav ett tjugotal intressanta träffar som var lämpliga för detta arbete. 

Fem utav dem valdes för att begränsa arbetets omfattning och resultat. De meningsbärande 

enheterna har plockats ut jämt fördelat mellan kvinnorna för att sedan analyserats. Helheten 

i resultat texten är från samtliga kvinnors berättelser. Att färgmarkera de relevanta 

meningsbärande enheterna med olika färger underlättade hela analysprocessen då en enkel 

röd tråd kunde bildas redan i det första analyssteget. I resultatet används citat från alla 

bloggar men med en lite övervägande del från BLOGG A, som uttryckte känslor av 

upplevelser på ett tydligt sätt och var likvärdiga med de andra kvinnors berättelser. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att ifall arbetets metod är lämpligt utvald för det 

som avses analyseras, så stärker det arbetets trovärdighet. Dahlborg-Lyckhage (2012) anser 

att livsberättelser är lämplig metod att analyseras i ett vetenskapligt syfte och om det har 

betydelse för dagens hälso- och sjukvård. Därför fick livsberättelserna utgöra datamaterialet. 

I bloggarna kunde det förekomma inlägg från anhöriga, men dessa exkluderades för att 

uppfylla inklusionskriterier, då ett av dem var att berättelserna skulle vara skrivna av 

kvinnorna själva. Graneheim och Lundman (2004) menar även att datamaterialet ofta kan 

antingen bli för brett eller för snävt, vilket gör att det blir svårt att arbeta med och påverkar 

arbetets trovärdighet. Därför lästes datamaterialet igenom vid flera tillfällen för att få en 

helhetsbild och bevara textens innebörd. Sedan jämfördes och diskuterades materialet för att 

säkerställa att inget material har uteslutits, vilket är ett arbetssätt som ökar arbetets 

tillförlitlighet enligt Graneheim och Lundman (2004). De meningsbärande enheterna som 

plockades ut kontrollerades även med att de stämde med syftet så att relevant data skulle 

ingå. Vidare menar Graneheim och Lundman (2004) att arbetets överförbarhet utgörs av hur 

tydligt urvalet, personerna som ingår i studien, datainsamlingen och analysprocessen är 

beskriven, samt vilka meningar som är citerade. Vid en kvalitativ metod är dock 

trovärdigheten viktigare än överförbarheten. I detta arbete inkluderades fem kvinnor och 

därför var överförbarheten inte något som eftersträvades, utan det var endast de individuella 

upplevelserna som var i fokus. Analysstegen och citat användes ärligt för att presentera för 

läsaren vad kvinnorna uttryckte, för en lägre grad av tolkning och bevara kärnan i texten. 

Resultatet av arbetet kan vara en utgångspunkt för vidare forskning kring ämnet ur andra 

aspekter, ifall det har ett likvärdigt syfte. 

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att kvinnornas upplevda hälsa varierade från dag till dag. Skadorna 

som cancersjukdomen lämnat efter sig blev långvariga och med tiden ett hinder till att kunna 

leva som vanligt. Det visade sig att hinder för återhämtningen var både fysiska och psykiska. 

Kvinnorna fann olika strategier för att främja återhämtningen och i detta behövdes stöd från 

omgivningen. Kvinnornas besvär kan relateras till Brunet (2013) och Fang och Lees (2016) 
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studier som påvisar att det är vanligt med kvarstående biverkningar efter sjukdomen, vilket 

försvårar att utöva dagliga sysslor, fysisk aktivitet och påverkar återhämtningen. Flera av 

kvinnornas biverkningar blev kroniska och därför var de tvungna att lära sig hantera dem. 

Återhämtningen upplevdes som en lång process med flera ”milstolpar” för att återfå hälsa 

och välbefinnande igen. Under återhämtningsprocessen beskrev kvinnorna både en fysisk 

och psykisk trötthet som lindrades med hjälp av olika strategier. Kvinnorna beskrev att 

energin försvann ur kroppen på grund av den mentala tröttheten då flera av dem hade 

sömnsvårigheter på grund av biverkningarna. Det uttrycktes även andra biverkningar såsom 

minnessvårigheter, ångestattacker, hjärntrötthet, posttraumatiskt stressyndrom, utmattning 

och koncentrationssvårigheter. Precis som kvinnorna beskrev så handlar återhämtningen 

inte bara om att bygga upp det fysiska, utan det behövs även en mental återhämtning. Detta 

kan kopplas till Asp och Ekstedt (2014) som menar att även själen behöver få tid för 

återhämtning. Vidare menar författarna att vila och sömn är betydelsefull efter sjukdom, 

vilket i kvinnornas fall försvårades återhämtningen på grund av sömnsvårigheter. De 

biverkningar som kvinnorna beskrev jämställdes med olika krisreaktioner. Grahn (2009) 

betonar vikten av att en stabil koncentrationsförmåga bör eftersträvas för att nå en balans i 

livet trots de olika livskriserna. I resultatet framkom det att alla genomgick en slags kris, 

vilket beskrevs som en livskris eller existentiell kris. En kvinna jämförde sjukdomstiden med 

en lång båtresa med utmaningar. Denna beskrivna resa kan relateras till Barker och 

Buchanan-Barkers (2005) tidvattenmodell som är en metafor för en båtresa till havs. Den tar 

upp både kriser, sammanbrott, rehabilitering och återhämtning. Resan beskrev kvinnan som 

den tiden från att hon ansågs vara färdigbehandlad och vägen till ett friskare liv. Resan gav 

henne både synliga och osynliga ärr och under resan tog hon små simtag för att återupptäcka 

det nya och okända havet.  

I resultatet framkom flera strategier som kvinnorna beskrev vara viktiga under 

återhämtningen. Att visats i naturen och vara fysiskt aktiv gav kraft, energi, glädje och 

minskade stress. Grahn (2009) anser att naturen bidrar till läkning, kraft och ger en positiv 

hälsoeffekt på hela kroppen. Kvinnorna såg naturen som en hjälp till att gå vidare i livet där 

det fanns tid för tankar och reflektioner. Även i studien av Ray och Jacubec (2014) bekräftas 

naturen som främjande i återhämtningen från cancersjukdom och ohälsa. Vidare beskriver 

Brunet m.fl. (2013) och Luoma m.fl. (2014) att fysisk aktivitet ökat välbefinnandet, ger 

motivation och energi samt förbättrar självkänslan. Alla kvinnor utövade yoga och ansåg att 

det hade en lindrande och lugnande effekt samt rensade kroppen på negativ energi. Vilket 

bekräftas i den tidigare forskningen av Loudon (2017) som menar att yogan bidrar till god 

hälsa, minskar smärta och ökar välbefinnandet psykiskt och fysiskt.  

Resultatet visade att kvinnorna hade både psykiska och fysiska påfrestningar som upplevdes 

som ett hinder i livet. Dagarna gick ut på att ta ett steg i taget och skynda långsamt. Det 

behövdes stöd i livskaoset, som de uttryckte, för att komma vidare i livet. För att återgå till ett 

fungerande liv igen så eftersträvades en balans i hälsan och i livet mellan familj, fritid och 

arbete. Enligt Liamputtong och Suwamkhong (2015) är hälsa ett komplext samspel mellan 

flera olika delar i livet för att återhämtningen ska främjas. Vidare beskriver Topor (2004) att i 

återhämtningen behöver patienten själv vara aktiv och få makt över sin situation genom 

acceptans, bekräftelse och respekt. Detta styrks av Barker och Buchanan-Barkers (2005) 
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teori om vårdmötet, där sjuksköterskan behöver lämna makten till patienten, genom att låta 

patientens egna berättelser och behov styra återhämtningen. 

Något som flera av kvinnorna har betonat är stödets betydelse från omgivningen. Dela 

erfarenheter och tankar med andra kvinnor som varit i samma livssituation som de själva, 

upplevdes positivt och givande. Stödet från familj och vänner ansågs vara viktigt under 

sjukdomsresan, vilket gav kraft och trygghet. Ray och Jacubec (2014) och Williams och 

Jeanetta (2015) menar att ett gott stöd från både familj och vänner bidrar till återhämtning. 

Vidare menar Drageset m.fl. (2016) och Liamputtong och Suwamkhong (2015) att det är 

genom gemenskap och emotionellt stöd som välbefinnandet främjas.  

Det som utmärktes mest i resultatet var att kvinnorna upplevde ett otillräckligt stöd efter 

behandling då vårdkontakten minskade. Psykiska och fysiska biverkningar var något som 

kvinnorna tydligt beskrev vara en påfrestning på hälsan. Flera av kvinnorna kände sig inte 

redo att klara sig utan vårdstöd efter att vara ”färdigbehandlad” och ”friskförklarad”. Det var 

en utmaning för dem att fortsätta återhämtningsprocessen på egen hand. Flera kände sig 

övergivna av vården och därför efterfrågades en fortsatt kontakt med vårdgivare för att få 

stöd, vägledning och information. Som en kvinna beskrev att det borde finnas friskvård som 

främjar till att kunna förbli frisk efter sjukdomstiden. Utifrån Socialstyrelsens (2014) 

rekommendationer bör en kontaktsjuksköterska erbjudas för uppföljande råd och stöd för 

alla som genomgått en bröstcancerbehandling. Detta bekräftas av Williams och Jeanetta 

(2015) som påvisar att trots att patienter är medicinskt färdigbehandlade så räknas 

återhämtningen inte som en del i behandlingen. Det är en tydlig skillnad på att vara 

”cancerpatient” och ”canceröverlevare”. Flera kvinnor beskrev en önskan om att få stöd i 

övergången mellan att vara cancersjuk och friskförklarad samt för att bibehålla det friska 

(Williams och Jeanetta, 2015). Tidigare forskning har enligt Kwast m.fl. (2013) visat att 

uppföljningsmöten har varit efterfrågade då sjuksköterskan kan förmedla ett psykosocialt 

stöd som behövs i återhämtningen. 

I resultatet beskrevs vikten av bemötandet som var viktigt för att upprätthålla en god 

vårdkontakt. Det ingav ett lugn som kunde lindra oro och ångest. Sjuksköterskans 

förhållningssätt var betydligt mer personligt jämfört med läkarens. Genom sjuksköterskan 

kände kvinnorna att de fick information, kunskap och stöd i egenvården direkt efter 

behandling. Även negativa upplevelser av vårdmötet förekom, där vårdpersonalen inte höll 

löften, hade ett opersonligt och oprofessionellt förhållningssätt i bemötande som gjorde att 

återhämtningen försvårades. Holopainen m.fl. (2014) betonar att det är viktigt som 

sjuksköterska att skapa en god vårdrelation med tillit som inger hopp om framtiden för 

patienten. Resultatet visade att oro och ångest var gemensamt för kvinnorna inför ett 

vårdbesök. Enligt svensk sjuksköterskeförening (2012) är sjuksköterskans främsta uppgift att 

sträva efter att förebygga sjukdom, främja och återställa hälsa samt lindra lidande, vilket 

innefattar fortsatt vårdbehov även då medicinsk behandling anses avslutad. Socialstyrelsen 

(2014) menar att en kontaktsjuksköterska kan användas i patientens rehabilitering och 

återhämtning efter sjukdom. Lexell och Rivano Fischer (2017) beskriver att i rehabiliteringen 

behövs de tre delarna som är coping, empowerment och self-management. Kvinnorna hittade 

egna bemästringsstrategier ”coping” för att klara av och hantera de nya och svåra 

utmaningarna. I resultatet stärkte sjuksköterskan egenmakten, ”empowerment” en tid direkt 



24 

efter operation hos några av kvinnorna, genom att de fanns där som ett stöd i egenvården och 

uppmuntrade till att försöka acceptera och gå vidare i livet. Eftersom flera av kvinnorna 

saknade ett fortsatt stöd i eftervården hittade de istället egna strategier på egen hand. De fick 

självständigt hantera ”self-management” förändringar och biverkningar. Vidare menar även 

Brookes (2014) att empowerment bör ingå i vårdprocessen för att patienter ska hitta egna 

strategier för att finna kraft och levnadsmod i återhämtningen. Några kvinnor beskrev att de 

inte ville bli sedda som sin sjukdom. Detta kan kopplas till Brookes (2014) beskrivning av 

tidvattenmodellen som betonar att det inte är sjukdomen som är i fokus under omvårdnaden 

och återhämtningen, utan personen själv. I Barker och Buchanan-Barkers (2005) tankar om 

återhämtning kan inga framsteg ske om endast sjukdomen är i fokus. Kvinnorna upplevde ett 

behov av stöd under resans gång. Relaterat till tidvattenmodell som menar att samspelet 

mellan patienten och sjuksköterskan behöver vara god och ett stöd behövs i vårdprocessen. I 

återhämtningen behövs även ett teamarbete mellan flera olika vårdprofessioner. Kvinnorna 

gick igenom hela sjukdomsprocessen med både psykiska, fysiska, emotionella och 

existentiella kriser som levde kvar i återhämtningen. Som Barker och Buchanan-Barker 

(2005) menar behövs det positiva vändningar när en kris genomgås. I dessa vändningar 

behövs det stöttning från vården till att hitta en egen återhämtningsväg utifrån berättelser, 

livsmål och önskningar. Att som sjuksköterska skapa en god vårdkontakt med patienten är 

viktigt för att förstå, reflektera och identifiera, i samråd med patienten, vad som eftersträvas i 

återhämtningen. Barker och Buchanan-Barkers (2005) teori/ modell är ofta förknippad med 

psykiatrivården men kan tillämpas i andra sammanhang där återhämtning sker från sjukdom 

och psykisk ohälsa (Barker och Buchanan-Barker, 2005). Kvinnornas berättelser kan 

återspeglas i den tidigare forskningen där ett minskat stöd från vårdgivare upplevs efter 

avslutad bröstcancerbehandling (Ray & Jacubec, 2014; Drageset m.fl., 2016; Luoma m.fl., 

2014). Även kopplat till Kwast m.fl. (2013) som betonar att kvinnor efterfrågar ett långvarigt 

stöd och uppföljning efter behandling. 

6.3 Etikdiskussion 

Arbetet utgick ifrån en kvalitativ manifest innehållsanalys, vilket gav möjlighet till att 

analysera kvinnornas texter men ändå bevara kärninnehållet. Ingen etikprövning behövdes 

göras då bloggarna är publicerade för allmänheten. Eftersom både författarna hade 

erfarenheter och tidigare kunskap kring bröstcancer, diskuterades detta under arbetets gång 

för att skilja på egna värderingar och tolkningar. Detta gav förutsättningar för att 

bloggtexterna skulle behålla den ursprungliga mening och förvrängningar kunde till en högre 

grad undvikas. Även flera citat har tagits med i detta arbete för att lyfta kvinnornas egna 

uttryck i ord. De fyra forskningsetiska principerna utifrån Vetenskapsrådet har beaktats. 

Vetenskapsrådet (2002) menar att informationskravet och samtyckeskravet bör beaktas. 

Dessa togs ingen ställning till eftersom bloggarna är publicerat material och därför behövdes 

inget medgivande från författarna till bloggarna som användes i detta arbete. Resultatet av 

detta examensarbete används enbart för detta ändamål och därmed har nyttjandekravet 

uppfyllts. Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska även konfidentialitetskravet beaktas. Detta 

kunde inte uppfyllas då kvinnorna valt att publicera bloggarna för allmänheten. Kvinnornas 

berättelser hanterades varsamt och med respekt utan att förvränga dess innehåll. 
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7 SLUTSATS 

Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av återhämtning efter att ha genomgått 

bröstcancerbehandling. De strategier som kvinnorna beskrev i bloggarna användes som ett 

stöd till att kunna fortsätta livet efter bröstcancersjukdomen. Naturens miljö gav energi och 

styrka i detta och likaså den fysiska aktiviteten. Påfrestningarna på hälsan efter all 

behandling ledde till begränsningar och hinder vilket utmärkte sig påtagligt i de vardagliga 

sysslorna. Med hjälp av olika strategier som kvinnorna själva hittade kunde även en 

nödvändig balans i vardagen infinna sig. Stödet från familj och vänner ansågs vara viktigt 

under resans gång mot ett friskare och hälsosammare liv. Något som flera av kvinnorna ofta 

skrev var ordet ”utlämnad” av vården. Därför föreslår och önskar författarna att 

sjuksköterskor tar del av detta arbete för att framtidens hälso- och sjukvård ska bli så 

personcentrerad och individanpassad som möjligt. Resultatet i detta arbete och den tidigare 

forskningen har en tydlig koppling och upplevelserna kan jämställas med varandra. Kvinnor 

saknar ett fortsatt stöd efter att ha genomgått bröstcancerbehandling. Generellt har hälso- 

och sjukvården inte lyckats förmedla det stöd som önskas och finns behov av. Återhämtning 

är något som bör planeras in i vårdplanen. Hälso- och sjukvården bör se över de rutiner som 

redan finns idag och hur de kan utvecklas kring kvinnors eftervård avseende återhämtning 

efter bröstcancerbehandling. Fler kontinuerliga uppföljningsbesök och 

kontaktsjuksköterskor bör erbjudas till kvinnor som behandlats för bröstcancer. Även att 

hänvisa och rekommendera aktuella patientföreningar kan vara ett stöd. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Detta arbete belyste endast fem kvinnors upplevelser, därför skulle det behövas fler liknande 

forskningsarbeten som tar del av de subjektiva berättelserna. Vidare forskning kan även ske 

genom intervjuer och fokusgrupper som anses vara lämpliga datainsamlingsmetoder, vilket 

kan jämföras med resultatet från denna studie. Det kan ge en bredare helhetsbild ur olika 

kontext av kvinnors upplevelser kring återhämtning. Ett förslag är även att jämföra olika 

åldersperspektiv med varandra såsom yngre, medelålders och äldre kvinnors upplevelser. 
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fenomenologiskt 
perspektiv. 
 
 

Att få stöd från 
familj upplevs som 
det viktigaste 
stödet eftersom 
vården  
ger ett minskat 
stöd i övergången 
från 
”cancerpatient” till 
”canceröverlevare”. 
Återhämtnings-
processen upplevs 
börja redan vid  
diagnos och under 
behandling. 
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BILAGA C; SÖKMATRIS BLOGGAR  

Databas Sökord Begränsning Antal 
träffar 

Urval 

www.google.se 
(170410) 

Bröstcancer 
Återhämtning 
Blogg 

Svensk blogg 
Kvinna 
Över 18 år 

   7950 BLOGG A 
http://nottooyoung.blogg.se 

www.google.se 
(170408) 

Bröstcancer 
Återhämtning 
Blogg 

Svensk blogg 
Kvinna 
Över 18 år 

   7950 BLOGG B 
http://suscancerresa.bloggo.nu 
 

www.google.se 
(170408) 

Bröstcancer 
Återhämtning 
Blogg 

Svensk blogg 
Kvinna 
Över 18 år 

   7950 BLOGG C 
https://akea64.wordpress.com 

www.google.se 
(170407) 

Bröstcancer 
Återhämtning 
Blogg 

Svensk blogg 
Kvinna 
Över 18 år 

   7950 BLOGG D 
http://supertits.blogg.se 

www.google.se 
(170407) 

Bröstcancer 
Återhämtning 
Blogg 

Svensk blogg 
Kvinna 
Över 18 år 

   7950 BLOGG E 
http://tankarstugan.blogg.se 

 



 

 

BILAGA D; KVALITETSGRANSKNING  

Kvalitetsgranskning av kvalitativa studier enligt Friberg (2012). 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven? 

4. Vad är syftet? Är syftet klart formulerat? 

5. Hur är metoden beskriven? 

6. Hur är undersökningspersonerna eller situationerna beskrivna? 

7. Hur data analyserats? 

8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

9. Vad visar resultatet? 

10. Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

11. Hur argumenterar författarna? 

12. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

13. Finns det en återkoppling till omvårdnadsvetenskapliga utgångspunkter? 

14. Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet? 
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