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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen i världen bland kvinnor. Yngre 
kvinnor får ofta sämre prognos än äldre eftersom de ofta utvecklar en aggressiv cancerform 
och svarar sämre på behandling. Trots att bröstcancer är den vanligaste cancerformen är 
forskning underrepresenterat bland yngre kvinnor med bröstcancer. I sjuksköterskans 
omvårdnad ingår ansvar att ge information och stöd under behandlingsperioden. Det är 
viktigt att förstå yngre kvinnors lidande för att lättare möta deras behov. Syfte: Syftet var att 
beskriva yngre kvinnors upplevelser av att genomgå behandling mot bröstcancer. Metod: 
Kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: Analysen resulterade i två 
teman. Första temat var betydelsen av stöd med subteman upplevelse av att få stöd, 
upplevelse av otillräckligt stöd och upplevelse av att själva stötta familjen. Andra temat var 
sjukdomens påverkan på kroppen med subteman upplevelse av kroppsförändringar och 
upplevelse av påverkad fertilitet. Slutsats: Patienterna upplevde sig begränsade till följd av 
behandling, de upplevde sorg och oro. Patienterna hade svårt att stötta familjen när de själva 
behövde stöd. Stöd från anhöriga, familj och sjuksköterska var viktigt för dem. Dock 
upplevde några av kvinnor att det emotionella stödet från sjukvårdspersonalen samt 
information om behandling var bristfällig. Patienterna upplevde också kroppspåverkan till 
följd av behandling negativt. 
 
Nyckelord: behandling, bröstcancer, kvalitativ, upplevelser, yngre kvinnor 
 

   



 

 

ABSTRACT 

Background: Breast cancer is the most common form of cancer that affects women 
worldwide. Younger women are more likely to have a worse prognosis because they develop 
an more aggressive form and do not respond to the treatment as well as elderly does. Despite 
the fact that the cancer type is more common there is still lack of research done in this field. 
Nurses informs what the patient has to expect before, during and after treatment. It’s 
important to understand young women’s feelings about treatment to meet their needs. Aim: 
The aim of this study was to describe young women’s experiences of going through treatment 
for breast cancer. Method: A qualitative literature analysis with a descriptive synthesis were 
used. Results: The analysis generated in two themes. The first theme concerned significance 
of support including sub themes experience of getting support, experience of not getting 
enough support and experience of supporting the family. The second theme concerned the 
disease effect on the body with sub themes experience of bodily changes and experience of 
affected fertility. Conclusion: Patients felt limited during treatment, they felt grief and 
worry. The patients had a hard time supporting the family when needed support themselves. 
The support from family and care staff helped them cope with treatment, even though the 
information sometimes were at faulty. The women experienced bodily changes as negative 
from treatment. 
      
Keywords: breast cancer, experience, qualitative, treatment, young women 
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1 INLEDNING 

Intresseområdet valdes utifrån ett urval av ämnen sammanställt av Mälardalens Högskola. Vi 
valde först att skriva om hur sjuksköterska eller närstående/anhörig kan stödja patienters 
återhämtning inspirerat av forskargruppen Care Recovery Health. Forskargruppen bedriver 
forskning om hur olika former av vård och omsorg kan bidra till återhämtning och hälsa. 
Intresseområdet ändrades under arbetets gång till cancer. Den cancerform vi valt att inrikta 
oss på är bröstcancer eftersom det är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. När en 
patient drabbas av cancer har både sjuksköterskan och närstående en viktig del i att stödja 
patienten. Vi upplever att det uppstår mycket frågor och funderingar som patienten behöver 
diskutera med någon. I vår kommande profession som sjuksköterskor kommer vi möta och 
vårda patienter med olika cancersjukdomar vilket gör cancer till ett relevant ämne att få 
fördjupad kunskap inom. Cancer är ett ämne som talas om och diskuteras flitigt på sociala 
medier genom insamlingsfonder och tv program. Författarna till denna uppsats har båda 
erfarenhet av att vårda patienter som drabbats av olika cancersjukdomar och genomgått 
behandling. Erfarenhet har erhållits genom verksamhetsförlagd utbildning på 
kirurgavdelning, arbete på röntgenklinik och medicinavdelning samt genom anhöriga som 
drabbats av cancer. Området är begränsat till yngre kvinnor som genomgått behandling mot 
bröstcancer. Genom denna uppsats hoppas vi kunna bidra med ytterligare kunskap som kan 
användas i mötet med dessa kvinnor. 

2  BAKGRUND 

Bakgrunden innehåller definition av centrala begrepp som patient och anhörig. Information 
om uppkomst till cancer samt symtom, diagnostik och behandling av bröstcancer. 
Bakgrunden innehåller även tidigare forskning gällande sjuksköterskans ansvarsområde, 
sjuksköterskeperspektiv och anhörigperspektiv. Ett relevant vårdvetenskapligt teoretiskt 
perspektiv valdes i syfte att knyta an till fenomenet bröstcancer och det lidande patienten kan 
uppleva. Det valda teoretiska perspektivet är Katie Erikssons (2015) teori om lidande så som 
vårdlidande, livslidande och sjukdomslidande. Det teoretiska perspektivet kommer att 
användas för senare diskussion. Bakgrunden innehåller även en problemformulering. 
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2.1 Centrala begrepp  
Begreppen patient och anhörig är återkommande begrepp i denna uppsats och kommer 
därför att beskrivas i detta avsnitt. 

2.1.1 Patient 

Patient betyder ursprungligen den lidande människan. Begreppet patient kommer från 
latinet och handlar om en person som lider och uthärdar. I detta examensarbete används 
begreppet patient eftersom kvinnorna som genomgår behandling är patienter. Patient tyder 
på en relation mellan människa och vårdpersonal som befinner sig på någon form av 
vårdplats (Kasén, 2014; Eriksson, 2015). Patient används när en människa behöver vård och 
förknippas ofta med lidande då man ser till sjukdom och person som lider av sjukdom 
(Kasén, 2014). Begreppet patient kan kopplas till det socialpolitiska som handlar om att ha 
rätt till vård samt att ha rätten till att kunna få ekonomiskt stöd vid behov av behandling. Att 
vara patient kan ses både objektivt och subjektivt, hur personen ses utifrån samt huruvida 
personen känner sig sjuk eller inte (Eriksson, 2015). 

2.1.2  Anhörig  

Att vara anhörig är att vara i en relation via blodsband eller äktenskap (Benzein, Hagberg & 
Saveman, 2014). I detta examensarbete kommer begreppet anhörig att användas som 
Benzein et al. (2014) och Socialstyrelsen (2013) beskriver begreppet. Begreppet beskrivs som 
en individ inom den närmaste släkten och familjen. Anhörig kan hjälpa till att vårda 
närstående vilket innebär att närstående är de som tar emot vården (Socialstyrelsen, 2017). 

2.2  Cancer  
Celler innehåller vår genetiska information DNA och är våra grundläggande byggstenar i 
kroppen. Cellerna har en programmerad celldöd för att nya celler skall kunna ersätta de 
gamla. Detta sker under jämvikt för att inga vävnader skall växa och tränga in i andra. 
Tumörer bildas när de gamla cellerna inte dör. Cellerna sprider sig då okontrollerat med en 
ökad delningshastighet på grund av permanenta förändringar som kallas mutation som 
tillslut bildar en tumör (Ericson & Ericson, 2012). Det finns olika tumörer till exempel 
maligna elakartade och benigna godartade (Hjelm, von der Lieth, Looft, Olsen, Andersen & 
Hansen, 2011). Benign tillväxt av celler påverkar inte de omgivande cellerna och exempel på 
dessa är adenom, lipom, myom eller nevus. Malign celltillväxt sker däremot okontrollerat och 
påverkar de omgivande cellerna. De maligna cellerna hindras inte av vävnadens 
avgränsningar utan sprider sig i den omgivande vävnaden. Det finns olika beteckningar på de 
maligna tumörerna beroende på vilken vävnad tumören växer från. Karcinom är till exempel 
tumörer som utgår från epitelvävnad, sarkom utgår från stödjevävnad som till exempel 
fettväv eller muskler. Lymfom är tumörer som utgår från lymfkörtlar, leukemi utgår från 
blodet och gliom utgår från nervsystemets stödjevävnad. När man drabbas av cancer ökar det 
immunologiska försvaret mot malignitet. Det immunologiska försvaret är cytotoxiska vita 
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blodkroppar så kallade Tc- mördarceller och NK-mördarceller som är ett försvar mot 
tumörantigener. En förklaring till att äldre är mer mottagliga för cancer är att deras 
cytotoxiska celler är försvagade (Ericson & Ericson, 2012). Cancer behandlas på olika sätt och 
behandlingarna kan kombineras beroende på tumör. Cancer kan behandlas med cytostatika, 
strålning, hormonbehandling och kirurgi (Hjelm et al., 2011). 

2.3  Forskning och förekomst av bröstcancer   
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor i världen. År 2012 blev 1,7 
miljoner nya fall diagnosticerade (Ferlay, Soerjomataram, Dikshit, Eser, Mathers, Rebelo, 
Maxwell Parkin, Forman & Bray, 2014). Under år 2016 drabbades 8900 kvinnor av 
bröstcancer i Sverige varav cirka 1500 var under 50 år (Socialstyrelsen, 2018). Yngre kvinnor 
får ofta sämre prognos än äldre kvinnor eftersom de ofta utvecklar en mer aggressiv 
cancerform, svarar sämre på behandling och har även en större återfallsrisk vilket innebär ett 
större dödstal. Detta kan göra att kvinnorna ofta uppfattar sjukdomen på ett annat sätt än 
äldre kvinnor (Snyder & Pearse, 2010). Coyne och Borbasi (2007) beskriver att det finns lite 
forskning kring konsekvenser av bröstcancer hos yngre kvinnor. Snyder och Pearse (2010) 
lyfter samma problematik nämligen att de yngre kvinnorna är underrepresenterade i 
bröstcancerforskningen.  
 
Det finns olika slags bröstcancer, men för det mesta har cancern sitt ursprung i 
mjölkgångarnas celler. Prognos för överlevnad avgörs när diagnos ställs och utbreddhet på 
tumören är konstaterad. Finns det tumörväxt i lymfkörtlarna som är belägna i armhålan är 
det tecken på att tumören funnits under längre tid och att tumören har benägenhet att sprida 
sig. Är tumörväxten i armhålan begränsad finns goda chanser till överlevnad med uppemot 
60 till 70 procent. Har tumören spridit sig till mer än sex lymfkörtlar minskar överlevnaden 
till 20 till 30 procent. Uppkomst av bröstcancer uppstår sannolikt inte av en orsak utan flera 
som till exempel hormonella faktorer, p-piller och hormonbehandling, livsstil och ärftlighet. 
En känd riskfaktor kan vara förekomst av bröstcancer hos förstagrads-anhöriga som mamma 
eller syster. Det är också större risk att drabbas om en annan nära anhörig har eller har haft 
bröstcancer. Tidig debut av menstruation och sent inträffande av klimakteriet är riskfaktorer 
på grund av långvarig östrogenproduktion. Det finns en ökad risk om unga kvinnor börjar 
använda p-piller före tjugoårsålder. Rökning, övervikt och stor konsumtion av alkohol kan 
utgöra en ökad risk för att drabbas av bröstcancer (Ericson & Ericson, 2012). 

2.4 Symtom, diagnostik och behandling vid bröstcancer  
Det vanligaste symtom som gör att cancern upptäcks är knölar i bröstet och armhålan. 
Cancern kan även upptäckas genom vätska från bröstvårtan, förstorat eller hårt bröst, 
hudrodnad och indragning i huden. Ett mindre vanligt symtom är smärta i bröstet eller att 
bröstet har ändrat storlek. För att kunna ställa diagnos sker palpation av bröstet och 
armhålan för att finna tumören. Därefter sker en röntgenundersökning med mammografi 
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(Ericson & Ericson, 2012). Mammografi är screeningmetod som används för att upptäcka 
bröstcancer i tidigt skede och ger en bild av hur brösten ser ut med dess vävnad och körtlar 
samt kan identifiera eventuella fynd av tumör (Socialstyrelsen, 2014). Vidare görs en 
ultraljudsledd punktion av tumören där ett vävnadsprov tas för att undersöka och fastställa 
diagnos (Ericson & Ericson, 2012; Socialstyrelsen, 2014). Misstänker läkaren metastasering 
tas ytterligare prover på vävnaden och röntgenundersökningar utförs (Ericson & Ericson, 
2012). I Sverige blir alla kvinnor i åldrarna 40 till 74 år kallade till bröstenheten med cirka 
två års mellanrum för att genomgå mammografi för att hitta sjukdom i tidigt skede 
(Socialstyrelsen, 2014). Mammografi görs sällan på kvinnor under 35 år om det inte 
föreligger någon genetisk riskfaktor (Gabriel & Domchek, 2010). 
 
När diagnos ställts informerar ansvarig läkare patienten om diagnos och behandling. Den 
information som ges av läkaren anpassas individuellt och det rekommenderas att en 
närstående medverkar under samtalet. Patienten erbjuds i samband med läkarsamtalet en 
kuratorskontakt. Patienten får även en sjuksköterska som ansvarar för ankomstsamtal, ger 
information om hur behandling går till samt finns där för patienten som stöd under 
behandlingstiden (Ericson & Ericson, 2012).  
 
Bröstcancer kan behandlas på olika sätt. Kirurgiska behandlingsformer kan användas i 
kombination med postoperativ strålningsbehandling, cytostatika samt hormonbehandling. 
Cytostatika och kirurgi används för att bli av med cancercellerna och strålnings- samt 
hormonell behandling används för att minska uppkomsten av sjukdom igen (Ericson & 
Ericson, 2012). Hormonbehandling ges också då cancercellerna visar en positiv östrogen- 
eller progesteron-status (Bakewell & Volkner, 2005). Biverkningar av hormonbehandling kan 
vara klimakteriebesvär som nattliga svettningar och värmevallningar (Klevos, Ezuddin, 
Vinyard, Ghaddar, Gort, Almuna, Abisch & Welsh, 2017). Den kirurgiska behandlingen utförs 
till exempel med partiell mastektomi som innebär att den angripna delen av bröstet opereras 
bort. Skulle tumören bedömas som invasiv genomförs alltid en axilloperation i kombination 
med partiell mastektomi vilket innebär att tio lymfkörtlar i axillen tas ut och undersöks. Har 
tumören en större utbredning utförs en mastektomi där hela bröstet samt all 
lymfkörtelvävnad opereras bort. Många kvinnor som genomgår en axilloperation drabbas av 
postoperativa besvär som kan innebära värk, domningar, svullnad av den opererade armen 
samt minskad rörelseförmåga (Ericson & Ericson, 2012).  
 
Cytostatika är en infusionsvätska som kan medföra biverkningar som illamående, håravfall, 
benmärgsskador som kan visa sig genom anemi. Andra biverkningar av cytostatika är 
mukosit som är inflammation i slemhinnor framförallt munhålan, njurskador och 
urinblåseinflammation, allergiska reaktioner, ökad infektionskänslighet samt ökad 
trombosrisk (Ericson & Ericson, 2012). Cytostatika kan medföra att menstruationen uteblir 
eller att kvinnorna hamnar i klimakteriet i förtid. Kvinnans fertilitet kan också påverkas 
negativt (Gabriel & Domchek, 2010; Bakewell & Volker, 2005). För att förebygga ofrivillig 
barnlöshet efter behandling kan ägg frysas in (Gabriel & Domchek, 2010). Strålningen ges 
lokalt mot tumörområdet med en låg röntgendos. Behandlingen ges dagligen under ett visst 
antal veckor och behandlingstiden är individuell (Ericson & Ericson, 2012). Biverkningar av 
strålning kan bland annat vara hudrodnad och brännmärken (Bakewell & Volker, 2005). 
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2.5 Sjuksköterskans ansvar   
Den verksamma sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden vilka är att främja 
hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017b). Sjuksköterskan skall även arbeta efter International Council of Nurses etiska kod 
som innefattar fyra områden, sjuksköterskan och allmänheten, yrkesutövningen, 
professionen och medarbetare. Dessa områden ger vägledning för ett etiskt handlande 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Sjuksköterskan skall arbeta utifrån vetenskap och 
beprövad erfarenhet samt erfarenhetsbaserad kunskap. Det är den erfarenhet och kunskap 
som skapas genom arbete inom vård och omsorg. Den kunskapen som förvärvas kan leda till 
ett bättre bemötande men också till ett bättre etiskt förhållningssätt (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2006). Sjuksköterskan skall arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt 
för att kunna bidra med god omvårdnad och främja hälsa vilket innebär att ha respekt för de 
sårbara, för värdighet, för integritet och respekt för självbestämmande/autonomi. Strävan är 
att med patienten kunna samarbeta och utföra omvårdnad och behandling för att uppnå 
hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Sjuksköterskan skall arbeta 
utifrån personcentrerad vård vilket innebär att sjuksköterskan både ser till patient och 
anhöriga som personer med individuella behov. Det kan till exempel vara att ge patienten och 
anhöriga förutsättningar för att kunna fatta beslut om vårdens innehåll. Det kan också 
handla om att se till patientens rättigheter och behov för att skapa god kontakt med vården. 
Att se till varje patient och anhörigas behov för att förstå hur de upplever hälsa samt vara 
med och skapa den hälsan (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). 

2.6  Sjuksköterskans upplevelser av att vårda kvinnor med 
bröstcancer 

Det är sjuksköterskans uppgift tillsammans med läkaren att förmedla information om 
diagnos och behandling. Sjuksköterskan har en viktig roll att förklara vad patienterna har att 
förvänta sig före, under och efter behandling. Sjuksköterskan spenderar mycket betydelsefull 
tid med patienterna vilket gör att de kan stödja patienterna i val av behandling. Genom att 
skapa en relation till patienterna så kan de bidra med psykosocialt samt emotionellt stöd 
(Klevos et al., 2017). Sjuksköterskan upplever sig utsatt i en del situationer då det är mycket 
känslor och ilska gällande sjukdomen vilket patienterna kan rikta mot sjuksköterskan. Det 
kan underlätta med god kommunikation och detta skapas genom god kunskap. Om 
sjuksköterskan kan svara på de frågor patienterna ställer så upplever de att patienterna blir 
lugna och litar på sjuksköterskan (Zamanzadeh, Rassouli, Abbaszadeh, Nikanfar, Alavi-Majd, 
& Ghahramanian, 2014).  
 
Det första mötet upplever sjuksköterskan som betydande för att senare kunna skapa 
förtroende och diskutera till exempel svårigheter med olika symtom. Sjuksköterskan ansåg 
att kunskap om symtom orsakade av behandling är viktigt att ha för att kunna stötta 
patienterna (Cruickshank & Hume, 2014). Det är viktigt att förstå patienternas behov. 
Patienter som genomgår ett antal behandlingar och operationer kanske inte vill 
kommunicera. Det innebär att sjuksköterskan måste förstå patienterna och finnas där under 
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hela behandlingen. Att vara närvarande är viktigt eftersom det leder till tillförlitlighet och ett 
lugn. Det hjälper att titta till patienterna, vara närvarande och talas vid i några minuter vilket 
ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter. Sjuksköterskan upplever att patienterna ställer 
många frågor och behöver svar under processens gång, men när de blev avskräckta ställde de 
färre frågor. Sjuksköterskan upplever att patienterna behöver emotionell stöttning under 
denna period (Zamanzadeh et al., 2014). Sjuksköterskan beskriver vikten av att ha en god 
relation med patienterna genom att få dem att tänka positiva tankar relaterat till sjukdom 
och behandling (Khoshnazar et al., 2016). Sjuksköterskan upplever även att patienterna 
söker stöttning genom familj och vänner men också genom internet (Cruickshank & Hume, 
2014). 

2.7  Anhörigperspektiv  
Det förekommer att anhöriga kan bli frustrerade och stressade över hur livet ska gå ihop och 
samtidigt finnas för patienten. Anhöriga upplever att få en livshotande sjukdom, gå igenom 
behandling med biverkningar samt oro för framtiden leder till stor stress hos patienten. 
Bröstcancer kan medföra psykologiska förändringar och leda konsekvenser för anhöriga. I 
hem där det förekommer barn får partnern ofta ta stort ansvar genom att organisera dagarna 
och få dagarna att flyta på med fokus på barnen och deras psykologiska behov (Corney, 
Puthussery & Swinglehurst, 2016). Molinaro, Fletcher och Bryden (2017) lyfter barns oro 
kring att deras mamma drabbats av bröstcancer. Barnen upplever ofta svårigheter med att 
hantera sjukdomen vilket kan leda till depression och ångest.  
 
Mödrar anser sig vara ett betydande stöd till sina döttrar som drabbats av bröstcancer och 
uttrycker till exempel en särskild sorg eftersom de anser det orättvist. Modern ses som en 
person som tar bort smärta och vill gärna ta på sig smärtan döttrarna går igenom (Coyne, 
Wollin & Creedy, 2012; Fitch & Allard, 2015). Partnern till patienten som drabbats utgör 
däremot ett skyddande stöd som ska skydda patienten och familjen mot omvärlden (Coyne et 
al., 2012). Anhöriga kan erbjuda praktisk hjälp som att handla mat och skjutsa barn (Coyne 
et al., 2012; Lindholm, Mäkelä, Rantanen-Siljamäki & Nieminen, 2007). Anhöriga kan även 
begränsa samtal till patienten för att minska eventuell stress och onödiga samtal under 
behandlingsperioden (Coyne et al., 2012). 
 
Fergus och Gray (2009) beskriver att partnern inte upplevde det som självklarhet i att ta 
hand om patienten. Genom att ta över patientens ansvar upplevde partnern att patientens 
självständighet påverkades negativt vilket kan bidra till svårigheter att stödja. En del partner 
upplever också svårigheter i att stödja emotionellt eftersom de var rotade i samhällets 
normer om att män inte ska visa känslor som kvinnor gör. De upplever svårigheter i att 
distansera sina känslor. De vill distansera sina känslor för att inte lägga mer belastning på 
patienten. 
 
När patienten mår bra under behandling upplevs anhöriga mer glada och positiva vilket 
resulterar till bättre stöttning. Anhöriga kan dela känslor och behov, vara empatiska och 
känsliga och på så sätt få patienten att klara sin sjukdom bättre. Anhöriga uttrycker också en 
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vilja att själva få stöd för att ha ork och kraft till att stödja (Corney et al., 2016; Lindholm et 
al., 2007). För att anhöriga ska kunna stödja behöver deras känslor, svårigheter och 
informationsbehov bli bekräftade (Fitch & Allard, 2015). Att behöva bära allt ansvar som 
anhörig kan leda till stress, utmattning och frustration. På grund av patientens 
cancersjukdom kommer ofta anhörigas behov i andra hand. Att ta hand om vardagliga sysslor 
och eget arbete leder ofta till utmattning och känslomässig trötthet (Corney et al., 2016).  
 
Partnern till patienten som drabbats har ofta liten kunskap om behandlingsmetoder. Detta 
leder många gånger till att de trodde att deras fruar skulle dö eftersom de kopplar cancer till 
döden. Under dessa situationer sökte de ofta stöd från kollegor, andra familjemedlemmar 
eller hos andra patienter och deras familjer (Fitch & Allard, 2015; Holst-Hansson, Idvall, 
Bolmsjö & Wennick, 2017). Anhöriga försöker ofta stötta varandra genom engagemang och 
god kommunikation som att dela med sig av upplevelser men även humor. Anhöriga försöker 
se framtiden ljus även då biverkningar efter behandling bidrar till att de får ta en dag i taget 
(Holst-Hansson et al., 2017). Anhöriga uttrycker ofta svårigheter med att hantera patientens 
biverkningar av behandlingen som till exempel svår smärta. Svårigheter leder ofta till att 
anhöriga bildar team och stöttar varandra genom att finnas där som emotionellt stöd (Coyne 
et al., 2012).   
 
Anhöriga medverkar under möten och behandlingar inte enbart för patientens skull utan 
också för att vara informerade om processen och därigenom hitta ett lugn. Anhöriga 
upplevde det viktigare hur de fick informationen snarare än vad informationen sade. Genom 
att få information om sjukdomen, vilka symtom som kan förväntas under behandling kunde 
anhöriga känna en känsla av hopp och styrka samt att de hade kontroll över situationen 
(Lindholm et al., 2007). 

2.8  Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv  
Det teoretiska perspektivet kommer att användas och diskuteras mot resultatet i 
diskussionsavsnittet. Eriksson (2015) beskriver lidandet utifrån sjukdomslidande, 
vårdlidande och livslidande. Det teoretiska perspektivet valdes för att sjuksköterskan ska 
kunna identifiera och få ökad förståelse för kvinnornas lidande när de genomgår behandling 
mot bröstcancer och genom detta försöka minska lidandet. Att minska lidandet för kvinnorna 
kan bidra till ökad kvalitét i vården. 

2.8.1  Sjukdomslidande 

Sjukdomslidande är det lidande sjukdomen för med sig. Sjukdomslidande kan då visa sig 
som smärta eller att behöva genomgå behandling som leder till begränsning i vardagen. 
Smärta påverkar inte endast patienten kroppsligt utan patienten som helhet. Smärtan kan 
påverka både själsligt och andligt och bör därför lindras så gott det går. Själslig och andlig 
påverkan sker genom att patienten känner skam eller skuld samt förnedring över att ha 
drabbats av sjukdom och behöva genomgå behandling. Patienten kan uppleva skam, skuld 
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eller förnedring genom egna värderingar, samhällets värderingar eller attityder från 
vårdpersonal, skam för att inte klara av att medverka i behandling eller att behandling inte 
hjälper. Patienten kan även känna skam och förnedring vid väntetider, köer och samtal där 
man lämnar ut det mest intima och personliga (Eriksson, 2015). 

2.8.2 Vårdlidande 

Vårdlidande beskrivs som det lidande patienten kan känna under och efter sin vårdtid. Det 
kan till exempel handla om kränkningar av patientens värdighet, fördömelse och straff, 
maktutövning samt utebliven vård. Den vanligaste orsaken till vårdlidande är att patientens 
värdighet kränks. Genom att kränka patienten tas möjligheter att vara en hel människa bort. 
Patienten kan bli kränkt genom att sjuksköterskan beter sig oetiskt, behandlar patienten med 
nonchalans och inte “ser” patienten. Fördömelse och straff kan leda till vårdlidande. Inom 
olika vårdinrättningar skapas en bild av patienten, hur den ideala patienten ska vara och bete 
sig. En patient som inte uppfyller idealpatienten och är problematisk kan utsättas för 
fördömelse och straff. Det kan handla om att sjuksköterskan inte orkar samtala med den 
patient som uppfattas problematisk. Sjuksköterskan kan låta bli att torka den äldre 
människan runt munnen som straff. Att utöva makt på fel sätt kan också bidra till ett 
vårdlidande. Makt kan utövas både direkt och indirekt. Sjuksköterskan kan tvinga patienten 
till att göra saker som patienten inte valt själv, orkar eller kan. Sjuksköterskan kan också 
utöva makt indirekt genom att ignorera patienten och inte ta det som sägs på allvar. Det leder 
till en maktlöshet hos patienten. Till sist förekommer utebliven vård som också kan orsaka 
ett vårdlidande. Utebliven vård innebär kränkning mot patienten men också maktutövande. 
Sjuksköterskan kan antingen bidra till utebliven vård genom bristande vård, slarv eller 
medvetet neka vård till patienten. Det kan också handla om att sjuksköterskan inte har 
kunskap och förmåga att se vad patienten är i behov av. Vårdlidande är något sjuksköterskan 
kan motverka genom att granska sig själv (Eriksson, 2015).  

2.8.3 Livslidande  

Livslidande är det lidande som drabbar hela människans verklighet och hur människan ser 
på sig själv. Detta sker ofta när människan drabbas av en sjukdom. Att vara sjuk påverkar 
hela livssituationen hos en människa. Livssituationen kan ändras då patienten inte kan göra 
saker som tidigare och rutiner sätts ur balans. Att livet förändras kan bidra till ett lidande och 
då behöver människan tid för att kunna skapa mening igen. Livslidande kan skapas genom 
rädslan kring döden eftersom hen inte vet när eller hur man ska dö eller rädslan för att 
uppleva svår smärta. Livslidande kan förknippas med kärlek då kärlekslöshet kan bryta ner 
människan. Livslidande relaterar till människans liv och vad livet kan bidra med (Eriksson, 
2015). 
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2.9 Problemformulering  
Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer som drabbar kvinnor i världen. I Sverige 
insjuknar cirka 8900 kvinnor varje år. Tidigare forskning visar att sjuksköterskan och 
anhöriga utgör ett betydande stöd vid behandling mot bröstcancer då svårigheter kan uppstå 
relaterat till utseende och livslång förändring. Anhöriga kan dela känslor och behov med 
patienten samt vara empatiska och på så sätt få patienten att hantera sin sjukdom. Anhöriga 
kan kommunicera med sjuksköterskan och patienten för att veta vad patienten har för behov 
i sin återhämtning. Avsikten med examensarbetet är att öka kunskapen om hur 
sjuksköterskan på bästa sätt kan bemöta och vårda yngre kvinnor som går igenom 
behandling mot bröstcancer. För att sjuksköterskan ska kunna vårda dessa kvinnor på bästa 
sätt måste sjuksköterskan veta hur kvinnorna upplever behandlingen. Det är viktigt att förstå 
de olika formerna av lidande kvinnorna kan gå igenom för att lättare möta deras behov. Det 
är en viktig patientgrupp eftersom bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar 
kvinnor samt den brist på forskning som handlar om yngre kvinnor som har bröstcancer. 
Sjuksköterskan tillbringar tid tillsammans med patienten vilket gör att sjuksköterskan kan 
påverka och underlätta behandlingsperioden. 

3  SYFTE 

Syftet var att beskriva yngre kvinnors upplevelser av att genomgå behandling mot 
bröstcancer.  

4 METOD  

För att beskriva yngre kvinnors upplevelser av att genomgå behandling mot bröstcancer 
användes en kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes av Evans (2002). En 
beskrivande syntes är lämplig för examensarbetet då fokus ligger på kvinnornas upplevelser. 
Med en kvalitativ ansats ökar främst förståelse för hur lidande, erfarenheter, förväntningar 
eller patientens upplevelser gestaltas (Friberg, 2012a). För att undersöka upplevelser genom 
en beskrivande syntes kommer resultatet av det bearbetade materialet inte att tolkas utan 
presenteras. En litteraturstudie med beskrivande syntes innehåller fyra olika steg. Dessa steg 
innefattar: Steg 1: insamling av data, 2: identifiering av nyckelfynd, 3: identifiering av 
teman och subteman, 4: beskrivning av fenomenet (Evans, 2002). 
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4.1  Urval och datainsamling 
I Evans (2002) analysmetod skall insamling av data ske. Det gjordes en datainsamling av 
vetenskapliga artiklar som motsvarar syftet med examensarbetet. Vårdvetenskaplig forskning 
söktes i databaserna CINAHL plus och PubMed. De flesta artiklarna hittades i CINAHL plus 
eftersom det är en vårdvetenskaplig databas. PubMed är en vårdvetenskaplig- och 
medicinsk-databas vilket gjorde det svårare att finna vårdvetenskapliga artiklar där. 
Författarna fann även vetenskaplig forskning genom sekundära sökningar även kallat kedje- 
respektive personsökning. Sekundära sökningar innebär att andra artiklars referenslistor 
lästes och nya relevanta referenser kunde finnas (Östlundh, 2012). Innan artiklarna 
analyserades mer djupgående lästes abstract för att se om de innehöll inklusionskriterierna 
och exklusionskriterierna som valts för arbetet. Inklusionskriterier innebär att artiklarna 
innefattar kriterier för att kunna användas till examensarbetet. Exklusionskriterier innebär 
att artiklarna innehåller material som skall uteslutas för examensarbetet (Friberg, 2012b). 
Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara vetenskapliga samt publicerade på 
engelska. Artiklarna skulle vara kvalitativa och handla om yngre kvinnor i åldrarna 18–50 
som genomgått behandling mot bröstcancer. Artiklarna skulle även vara peer reviewed och 
publicerade mellan åren 2003 till 2018. Exklusionskriteriet var artiklar som innehöll 
sjuksköterskor som hade någon form av vidareutbildning. För att få en övergripande bild av 
det studerade området presenteras de valda artiklarna se bilaga B, Artikelmatris.  
 
Evans (2002) skriver att relevanta sökord ska formuleras för att kunna besvara fenomenet. 
Det gjordes en avancerad sökning på grund av antalet sökord. Sökorden kombinerades för att 
få en större sökbredd. Orden breast neoplasms, breast cancer och tumor riktar alla in sig på 
cancer och ger därför en bredare sökning. Sökorden female, young, younger women och 
woman riktar in sig på yngre personer och kvinnor vilket även ger en bredare sökning. Andra 
sökord som användes var cancerpatients, patient attitudes, attitudes, experience, life 
experiences, recovery, survivorship vilket ansågs som relevanta då yngre kvinnors 
upplevelser av att ha genomgått behandling och överlevt undersöktes. Sökorden social 
support, support, patient-family relations, family relations, family role, diagnosis, treatment 
qualitativ*, psychosocial, change, fertility, ansågs som relevanta då stöttning från familjen 
genom diagnos, behandling och andra svårigheter ansågs viktiga för att kunna svara an på 
syftet. En boolesk sökning användes för att öka sökbredden ytterligare. Genom att använda 
sökord som AND och OR kan sambandet mellan sökorden bestämmas (Östlundh, 2012). 
Genom att använda ordet AND som till exempel Family AND Social support så kommer 
artiklar som innehåller båda orden finnas. Om man använder sökordet OR som till exempel 
Family OR Social support så kommer artiklar som innehåller Family eller Social support 
finnas, se bilaga A, Sökmatris. Sökmatrisen innehåller en översikt med databas, sökord, urval 
och träffar. Där presenteras även antal lästa abstract, valda artiklar samt tillvägagångssätt 
över hur sökorden kombinerades. 
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4.2 Kvalitetsgranskning  
En kvalitetsgranskning enligt Friberg (2012a) gjordes för att kontrollera artiklarnas kvalitet 
(se bilaga C, Kvalitetsgranskning). Tio frågor ställdes under granskningen och besvarades 
med ett JA eller ett NEJ. För varje JA fick artiklarna 1 poäng. Exempel på frågor var Finns 
det ett tydligt problem formulerat och Är syftet tydligt formulerat. Hade artiklarna under 5 
poäng var de av låg kvalite och över 7 poäng visade på hög kvalitet. Efter granskningen 
exkluderades två artiklar på grund av att de hade mindre än 5 poäng vilket resulterade i att 13 
artiklar analyserades. Artiklarna som valdes för examensarbetet hade 8/10, 9/10 och 10/10 
poäng vilket visade på hög kvalitet. 

4.3 Genomförande och analys 
Analysmetoden av Evans (2002) innefattar fyra steg, steg 1: insamling av data, 2: 
identifiering av nyckelfynd, 3: identifiering av teman och subteman, 4: beskrivning av 
fenomenet. I steg ett görs en sökning i databaserna och vidare görs en sammanställning av de 
artiklar som valts. Artiklarna ska läsas flera gånger för att skapa en förståelse för innehållet 
(Evans, 2002). Författarna sökte artiklar i databaser och genom sekundära sökningar med 
fokus på syfte som valts för examensarbetet. Femton kvalitativa artiklar togs fram och 
analyserades genom att läsas ett flertal gånger för att skapa en helhetsbild över artiklarna. 
Efter att ha läst igenom artiklarna valdes åtta artiklar bort på grund av att de inte uppfyllde 
inklusionskriterierna. Kvinnorna var över 50 år eller hade för låga poäng i 
kvalitetsgranskningen. Detta resulterade i sju artiklar vilket innebar att nya artiklar fick sökas 
fram och analyseras. Slutligen kunde tio artiklar användas till examensarbetet.  
 
I steg två ska artiklarna läsas noggrant och man ser till detaljer för att skapa en bild av 
artiklarnas helhet. Genom detta identifieras de viktigaste fynden så kallade nyckelfynden i 
artiklarnas resultat som sammanställs (Evans, 2002). I steg två fokuserade författarna på 
artiklarnas resultat. De nyckelfynd som togs fram skrevs ner på pappersark och placerades i 
högar efter likheter och skillnader. Sammanlagt togs 150 nyckelfynd fram. Vartefter 
materialet bearbetades blev det 122 nyckelfynd kvar. Resterande nyckelfynd var inte 
relevanta för syftet.  
 
I steg tre ska teman och subteman identifieras genom att granska nyckelfynden. Teman och 
subteman skapas utifrån detta. Listan över viktiga nyckelfynd identifierar teman samt 
likheter och skillnader i artiklarna som är ett viktigt steg för att förstå fenomenet (Evans, 
2002). I steg tre analyserade författarna 122 stycken nyckelfynd som tagits fram där två 
teman identifierades. Temat betydelsen av stöd utformades av 58 nyckelfynd. Temat 
sjukdomens påverkan på kroppen utformades av 64 nyckelfynd. Efter att teman skapats 
lästes nyckelfynden igen och 5 stycken subteman identifierades.  
 
I steg fyra ska fenomenet undersökas, det valda området. Resultatet som beskriver teman och 
subteman stöds med exempel från originalartiklarna. Senare i analysprocessen ska teman 
och subteman analyseras mot orginalartiklarna för att säkerställa resultatet (Evans, 2002). I 
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steg fyra tog författarna fram stöd från orginalartiklarna i form av citat och referat till de 
teman och subteman som identifierats. Detta för att kunna säkerställa resultat som i detta fall 
svarar an på yngre kvinnors upplevelser av att genomgå behandling mot bröstcancer. 
 
Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, teman och subteman 
 

Nyckelfynd Tema Subtema 

Life had to go on despite the illness 
and the daunting demands of 
treatment. Side effects such as 
fatigue, nausea or vomiting, or fever, 
had to be handled within the context 
of daily living. To have to cope with 
the side effects and the concerns of 
day-to-day family living was, at 
times, overwhelming (Fitch, Gray & 
Godel, 2008).  

Sjukdomens 
påverkan på 
kroppen 
 

Upplevelse av 
kroppsförändringar  
  
 
 
 
 
 

All of the participants commented on 
the unexpected length of time it took 
them to recover after each treatment 
phase, both physically and 
emotionally (Coyne & Borbasi, 
2009). 

 Upplevelse av påverkad fertilitet 
 

Some women reported not thinking 
about fertility at the time of their 
treatment because having children 
was not a priority at that time 
(Gorman, Usita, Madlensky & 
Pierce, 2011).  

  

Those participants who had been 
trying to conceive or planning to 
start a family soon were more likely 
to report that fertility concerns 
impacted their choices (Gorman et 
al., 2011).  
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4.4 Etiska överväganden  
Författarna till detta examensarbete har viss förförståelse i ämnet genom media, 
familjemedlemmar som drabbats och viss undervisning på högskolan. Trots förförståelse har 
författarna försökt ha ett objektivt förhållningssätt under examensarbetets gång genom att 
inte tolka eller göra antaganden. Detta i enlighet med den valda metoden för examensarbetet 
då resultatet skall presenteras och inte tolkas enligt Evans (2002). Författarna till detta 
examensarbete har inte plagierat texter för att missleda resultatet samt använt sig av ett 
refereringssystem så kallat American Psychological Association (APA) så inget skall 
misstolkas. APA systemet arrangerar referenslistan efter artikelförfattarnas efternamn i 
alfabetisk ordning, publiceringsdatum och namn på den tidskrift där artikeln är publicerad så 
att referensen lätt kan hittas i referenslistan (Friberg, 2012b). Att publicera något som inte är 
eget utan att referera innebär att förfalska, plagiera eller fabricera någon annans arbete 
(Codex, 2017). Det är viktigt att alltid referera när det som skrivs stöds av någon annans 
forskning.  
 
Forskarna har ett eget ansvar att använda forskning av god kvalitet (Codex, 2018). 
Felaktigheter i resultatet kan bidra till att opålitlig och felaktig vård bedrivs. Alla resultat i 
forskningsartiklarna som tagits fram ska presenteras för att förhindra felaktigheter i 
examensarbetets resultat och i studien (Codex, 2017). Det är inte tillåtet att påverka 
forskningen med egna åsikter för att få ett bättre resultat (Polit & Beck, 2012). Forskarna får 
alltså inte förvränga eller vilseleda resultatet (Vetenskapsrådet, 2017). Vetenskapliga artiklar 
som använts är i detta examensarbete är peer reviewed för att hålla hög kvalitet på 
examensarbetet vilket innebär att artiklarna är av god kvalitet eftersom de är granskade i 
flera led av en forskningsnämnd med oberoende granskare (Codex, 2017).  

5  RESULTAT 

Resultatet kommer svara an på syftet som beskriver yngre kvinnors upplevelser av att 
genomgå behandling mot bröstcancer. Under analysprocessen har två teman och fem 
subteman tagits fram vilket kommer presenteras i resultatet.  
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Tabell 2.  Översikt över teman och subteman. 
 

Tema Subtema 

Betydelsen av stöd Upplevelse av behovet av stöd  
 
Upplevelse av otillräckligt stöd   
 
Upplevelse av att själva stötta familjen 

Sjukdomens påverkan på kroppen  Upplevelse av kroppsförändringar 
 
Upplevelse av påverkad fertilitet 

 

5.1 Betydelsen av stöd  
Under temat betydelsen av stöd kommer tre subteman presenteras, upplevelse av att få stöd, 
upplevelse av otillräckligt stöd och upplevelse av att själva stötta familjen. 

5.1.1  Upplevelse av att få stöd    

Patienterna beskrev att de hade en bra relation till sjukvårdspersonalen (Gorman et al., 
2011). De fick stöd från läkare och sjuksköterskor då de hjälpte dem att hitta styrkan inom sig 
för att klara av behandlingen (Elmir, Jackson, Beale & Schmied, 2010; de Almeida 
Comassetto, Alves, Santos, Silva & Trezzaet, 2015). När patienten befann sig på 
onkologavdelningen ansåg de att sjuksköterskan som tog hand om dem utgjorde ett bra stöd 
för information gällande beslut och behandling. Patienterna upplevde att 
sjukvårdspersonalen tog sig tid när det gällde att svara på deras frågor och att de fick 
ordentliga svar (Gorman et al., 2011). Sjuksköterskan uppfattades som en bra resurs när det 
gällde att få information (Coyne & Borbasi, 2007). 
 
Patienterna hade ett behov av att prata med någon om rädslor, bekymmer och 
behandlingsalternativ. De dagliga samtalen till familjen hjälpte patienterna genom 
behandlingen. Att prata med familj och vänner var en betydande del i den emotionella 
stöttningen (Coyne & Borbasi, 2009; Snyder & Pearse, 2010) Stöd från familjen och anhöriga 
bidrog till att behandlingen gick att uthärda (Snyder & Pearse, 2010; Almeida et al., 2015).  

 

 And then them sort of I guess long distance holding my hand with, (they’y 
say) “Well it’s bad but it’II taper off and you have only X many treatments to 
go” and “You’re almost done and you don’t have to do it again.” So they really 
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kind of held my hands I guess you could say which really helped keep me 
going. Because I started out very focused, but once you’re getting in the 
middle of that you’re dealing with a whole lot of unpleasantness it gets a little 
harder to be so focused. They were very supportive in that manner (Snyder & 
Pearse, 2010, s.420). 
 

Patienterna upplevde emotionellt stöd på två sätt; genom att prata med någon om sin cancer 
och att ha någon fysiskt där (Snyder & Pearse, 2010). En viktig aspekt i att få och ta del av 
information var att anhöriga kunde vara “ett extra par öron” under läkarbesök eftersom en 
del information var svårt att ta in (Gorman et al., 2011). En patient beskrev att hon vände sig 
till sin mamma för att få stöd och information om behandling eftersom hennes mamma haft 
bröstcancer. Patienternas män stöttade också emotionellt genom att patienterna kunde prata 
om sina rädslor angående döden och infertilitet (Snyder & Pearse, 2010).  Patienterna som 
inte var i ett förhållande under behandlingen upplevde sårbarhet och oro över att inte ha 
någon partner som stöttade dem emotionellt och praktiskt under behandlingsperioden 
(Corney et al., 2014). Patienterna som nyligen blivit diagnostiserade med bröstcancer kunde 
även finna information på internet om behandling. De använde internet för att diskutera och 
dela erfarenheter med andra kvinnor som går eller har gått igenom samma process (Gorman 
et al., 2011). Patienterna beskrev ett behov av att känna samhörighet med andra kvinnor som 
gått igenom samma sak (Snyder & Pearse, 2010). 

5.1.2  Upplevelse av otillräckligt stöd    

 
Patienterna upplevde ett visst missnöje med sjukvårdspersonalen angående information om 
risker med behandling kopplat till fertilitet. De beskrev att de hade gjort andra val om de känt 
till riskerna (Gorman et al., 2011). De hade önskat mer information gällande alla steg i 
processen och vad som kunde påverka återfall och olika alternativ för att öka möjligheten att 
senare kunna bli gravid (Corney & Swinglehurst, 2014). Patienterna upplevde en utmaning i 
att få den rätta behandlingen, den nödvändiga informationen och stödet gällande 
behandling, ändra sin livsstil och ta de bästa besluten. Patienterna beskrev att det var viktigt 
att hålla sig i fas och uppdaterad gällande ny information om bröstcancer och behandling för 
att inte missa något viktigt för deras överlevnad (Fitch, Gray, Godel & Labrecque, 2008).  
 
Patienterna upplevde att det emotionella stödet från sjukvårdspersonal inte alltid var 
tillräckligt (Corney et al., 2014). De beskrev att sjuksköterskan försökte hjälpa och underlätta 
för dem genom att ge information om läkemedel och dess biverkningar men att det 
fortfarande var svårt för dem att genomgå behandling (Coyne & Borbasi, 2009). Det var svårt 
att fokusera när de gick information om behandling vilket innebar att tydlig information var 
viktigt (Coyne & Borbasi, 2009). Det var svårt att fokusera på vad som sades och svårt att ta 
emot informationen eftersom det var mycket att ta in (Thewes, Meiser, Rickard & 
Friedlander, 2003; Coyne & Borbasi, 2009). Att få information stegvis om 
behandlingsalternativ sågs som positivt av patienterna (Coyne & Borbasi, 2009). 
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I got really angry… Because I thought, “damn it, this is a big deal for me, I 
need support too”. But I didn’t know what support I needed, I didn’t know 
what support I needed, I didn’t actually know what I needed (Coyne & 
Borbasi, 2009, s.10).  

 
Familjen kan tros utgöra det största stödet för patienterna som genomgår 
bröstcancerbehandling men att det inte alltid behöver vara så. Patienterna beskrev att 
familjelivet befann sig i en emotionell virvelvind och att det var en svår period även efter 
behandling (Coyne & Borbasi, 2007). Patienterna hade det inte alltid så lätt att acceptera 
hjälp från sina anhöriga. Trots att de var omgivna av familjen under behandlingsperioden 
upplevde de en överväldigande känsla av att behöva gå igenom det på egen hand (Coyne & 
Borbasi, 2009). 

5.1.3 Upplevelse av att själva stötta familjen  

Patienterna upplevde att genomgå behandling och samtidigt försöka stötta familjen ledde till 
svårigheter. Det var svårt att ge varje familjemedlem vad de behövde, framförallt barnen när 
de själva behövde stöd (Coyne & Borbasi, 2009). I vissa familjer skiftade rollerna gällande 
ansvar under behandlingsperioden. Patienterna lämnade ofta ansvaret när det gällde dagliga 
rutiner som arbete, ta hand om sin man, sina barn och hushållet (de Almeida et al., 2015). 
Patienterna upplevde också det svårt att vara öppen och visa känslor eftersom patienterna 
var oroliga över hur barnen skulle reagera (Coyne & Borbasi, 2007). De upplevde viss ångest 
när deras barn reagerade med rädsla över att själva få bröst eftersom de trodde att de skulle 
bli sjuka som deras mamma (Coyne & Borbasi, 2009). Patienterna upplevde att de befann sig 
i en karusell och att det var svårt att kliva av eftersom de var mammor och andra behövde 
dem (Fitch et al., 2008). Att känna sig behövd upplevdes som svårt eftersom de inte alltid var 
tillgängliga på grund av alla sjukhusbesök (Elmir et al., 2010). De upplevde att de ville skydda 
sina barn från det svåra, visa sig starka för barnen och stötta dem. Patienterna beskrev att 
barnen betydde mer än dem själva och att de behövde klara behandlingen för barnens skull 
(Fitch et al., 2008). 
 

… I was more concerned about them than about me… [I thought] I have to 
beat this. I have to beat this for my kids… all i wanted to do was survive. 
(26) My biggest fear was that I’d never get a chance to watch my two kids 
grow up (Fitch et al., 2008, s.75) 
 

Patienterna hade ett behov av att få familjerutiner att flyta på så gott det gick under 
behandlingsprocessen (Coyne & Borbasi, 2009). Behandlingen ledde till oro och oordning i 
familjen. Deras största rädsla var att aldrig vakna upp och att inte se sina barn växa upp 
(Fitch et al., 2008). Patienterna i studien beskrev att de upplevde att mammarollen 
påverkades av att de inte var närvarande hela tiden (Elmir et al., 2010; Fitch et al., 2008). De 
upplevde sig frustrerade över att anhöriga fick ta över deras mammaroll under behandlingen 
och rollerna i familjen skiftade. Det var en svår avvägning att försöka ta det lugnt under 
behandlingen och samtidigt inte försumma barnen genom att inte finnas för dem. 
Patienterna ville att vardagen skulle vara som tidigare (Fitch et al., 2008). Efter operationen 
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upplevde de en lättnad då de kunde komma hem och återuppta mammarollen (Elmir et al., 
2010). 
 

I was very tired. Very, very tired… that affected my role as a mother. 
Totally, oh, totally… I was so totally frustrated because other people was 
doing the jobs that I was doing.(Fitch et al., 2008, s.77).  

5.2 Sjukdomens påverkan på kroppen 
Under temat sjukdomens påverkan på kroppen kommer två subteman presenteras, 
upplevelse av kroppsförändringar och upplevelse av påverkad fertilitet.  

5.2.1 Upplevelse av kroppsförändringar   

Patienterna upplevde svårigheter med att deras kropp förändrades efter operationen (Elmir 
et al., 2010). Kroppen upplevdes annorlunda vilket bidrog till att de behövde tid att acceptera 
sin nya kroppsbild (de Almeida et al., 2015). De blev arga, frustrerade och kände att de kunde 
tappa kontrollen (Fitch et al., 2008; Almeida et al., 2015). De upplevde att de förlorade tid i 
en viktig period i livet där meningen var att träffa nya människor och partners så som deras 
vänner gjorde (Corney et al., 2014). Patienterna kände att ingen kunde förstå dem (Fitch et 
al., 2008). De befann sig i en känslomässig virvelvind av psykisk oro samt oro över de fysiska 
förändringarna (Coyne & Borbasi, 2009).  
 
Patienterna upplevde att de inte kunde lita på sin kropp som tidigare och att de inte hade 
samma känsla. De tyckte att de åldrades i förtid och att de upplevde sig förrådda av sin egen 
kropp (Fitch et al., 2008). De beskrev ett emotionellt uppror och oroligheter kopplat till 
kroppsbilden, sexualiteten och den feminina sidan efter operation och behandling. Det var 
viktigt att känna sig accepterad sexuellt (Elmir et al., 2010). Patienterna beskrev att ärret 
orsakat av mastektomin upplevdes som en attack mot kvinnligheten (Coyne & Borbasi, 
2009). Brösten var enligt patienterna en symbol för skönhet, femininitet och sensualitet 
vilket orsakade oro kring kroppsbilden efter mastektomin (de Almeida et al., 2015). 
Patienterna var rädda att bli oattraktiva speciellt för sina partners (Elmir et al., 2010). De var 
oroliga att de skulle bli avvisade av sina partners relaterat till bröstoperationen samt hur de 
skulle kunna hitta någon ny som skulle finna dem åtråvärda (Corney et al., 2014; Corney & 
Swinglehurst, 2014).   
 
Biverkningarna medförde att patienterna upplevde en rädsla inför behandlingen. 
Cytostatikan bidrog till biverkningar som kräkningar, smärta, huvudvärk, de upplevde sig 
sjuka, trötta och deprimerade. De hade svårt att se ett slut på det hela. Patienterna kunde bli 
sängliggandes efter varje session utan att kunna äta eller dricka (de Almeida et al., 2015). 
Patienterna beskrev att perioden under cytostatikabehandlingen var svår. På grund av 
biverkningar som munsår, att ha blivit immunsupprimerad och att samtidigt behöva hålla 
familjelivet i rullning medförde att de fick ta en dag i taget (Coyne & Borbasi, 2009). Att 
tappa håret under cytostatikabehandling var något alla patienterna upplevde. Håret enligt 
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kvinnorna förknippas med kvinnlighet vilket gjorde att de upplevde det svårt att tappa håret 
(de Almeida et al., 2015). De beskrev också att cytostatikabehandling var något helt oväntat 
och skrämmande och att biverkningarna förändrade deras liv (Coyne & Borbasi, 2009). Detta 
bidrog till att patienterna var tvungna att göra förändringar i vardagen på grund av 
biverkningar från cytostatikan (Coyne & Borbasi, 2007).  
 

We all thought I was going to die from the chemo[therapy] not from the 
cancer. I had such horrific, horrific mouth ulcers….Here was I a few months 
down the track going bald and I was starting to get that horrible 
chemo[therapy] emaciated look and all I could think of was that wasn’t really 
good for them to be seeing me like this (Coyne & Borbasi, 2009, s.10). 
 

För patienterna upplevdes kroppen fysiskt annorlunda efter behandlingen. De upplevde sig 
vara ur balans till följd av biverkningar som fatigue, håravfall samt klimakteriebesvär vilket 
gav dem en känsla av att var annorlunda till skillnad från sina vänner. Livet var tvunget att gå 
vidare trots sjukdom och biverkningar (Fitch et al., 2008). Patienterna beskrev att det tog 
dem oväntat lång tid att återhämta sig efter varje behandlingsfas både fysiskt och psykiskt 
(Coyne & Borbasi, 2009).  

5.2.2  Upplevelse av påverkad fertilitet  

Att var positivt inställd till behandlingen var ett mål för patienterna (Coyne & Borbasi, 2009). 
De försökte underlätta processen genom att finna det komiska i det hela (Coyne & Borbasi, 
2007). Dock upplevde patienterna många svårigheter i att förhålla sig till sina kroppar efter 
operation. De upplevde klimakteriet i förtid relaterat till behandling och ställdes inför frågor 
om fertilitet och problem gällande sexualitet. De beskrev att klimakteriet bidrog med 
förändringar vilket gjorde att kroppen aldrig kunde bli densamma igen. De upplevde att de 
aldrig skulle bli unga igen och att det var jobbigt (Fitch et al., 2008). Patienter som hade barn 
eller som tänkte bli gravida upplevde att val av behandling påverkades av oron för 
fertilitetspåverkan. Graden av oro berodde på personliga skäl som värderingar och 
förväntningar (Gorman et al., 2011). Fertilitetsfrågor upplevdes enligt patienterna vara av låg 
prioritet särskilt bland singelkvinnor (Corney et al., 2014). Patienterna tog upp till diskussion 
att fertilitet kan ha negativ påverkan på en ung kvinna som överlevt bröstcancer och att det 
borde tas på större allvar och prioriteras (Gorman et al., 2011). Vissa kvinnor hade inte 
förstått att behandlingen påverkade deras fertilitet (Corney & Swinglehurst, 2014). Att få 
information om hur behandlingen påverkar var mycket viktigt för dem (Thewes et al., 2003). 
En patient uttryckte att fertilitetspåverkan påverkade val av behandling (Corney & 
Swinglehurst, 2014). 
 
 ... in one fell swoop I was told that every- thing that was feminine to me was 

gone. I was losing my breast, I possibly couldn’t have children – they were 
big things … women are meant to have children. It’s all right if you choose 
not to have them, but to be told you can’t have them ... all of a sudden, my 
choices for my life ... everything I had planned were being taken away from 
me. (Coyne & Borbasi, 2007, s.161).  
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För dem som inte planerade att bli gravida var fertilitetsfrågor inget som påverkade dem. 
Fertilitet kom i andra hand då överlevnad var viktigare för patienterna och deras familjer 
(Gorman et al., 2011). Trots den information patienterna fick gällande konsekvenserna av 
behandling som att hamna i klimakteriet i förtid och att bli infertil så ville patienterna ändå 
gå igenom behandling för att överleva (Gorman et al., 2011; Thewes et al., 2003). Dock visade 
det sig att många patienter inte uttryckte oro gällande fertilitet till en början men att oron 
utvecklades med tiden (Thewes et al., 2003). Patienterna uttryckte även att de hade svårt att 
planera framtiden då de inte visste om de kunde bli gravida eller inte, livet hade pausats 
(Corney & Swinglehurst, 2014). 

6 DISKUSSION 

Syftet var att beskriva yngre kvinnors upplevelser av att genomgå behandling mot 
bröstcancer. Diskussionsdelen består av en resultatdiskussion som utgår från Erikssons 
(2015) teori om lidande. Diskussionsdelen innehåller även en metoddiskussion och en 
etikdiskussion. 

6.1  Resultatdiskussion   
Resultatdiskussionen innehåller resultatet av yngre kvinnors upplevelser av att genomgå 
behandling mot bröstcancer. Författarna ville lyfta patienternas behov av stöd, oro kring 
kroppsförändringar samt sjukdomens känslomässiga påverkan. Resultatet diskuterades mot 
bakgrunden och det vårdvetenskapliga teoretiska perspektivet som är Erikssons (2015) teori 
om lidande så som sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Resultatdiskussionen är 
uppdelad efter de former av lidande som Eriksson (2015) beskrivit.  
 
Kroppsförändringar som orsakats av sjukdom och behandling hade stor negativ påverkan på 
patienterna eftersom det ledde till en upplevelse av att inte känna igen sig. Många hamnade i 
klimakteriet i förtid och ställdes inför frågor om fertilitet och problem gällande sexualitet. 
Patienternas oro inför sjukdom och behandling kan kopplas till det Eriksson (2015) 
benämner som sjukdomslidande. Sjukdomslidande kan påverka människan både kroppsligt, 
själsligt och andligt (Eriksson, 2015). Patienternas upplevelse av kroppslig påverkan var till 
exempel munsår, illamående och smärta. De upplevde även skam och att inte känna sig 
accepterade sexuellt vilket kan tolkas som själslig och andlig påverkan orsakad av 
sjukdomen. Patienterna i studien uttryckte att de hade behov av stöttning och vägledning för 
att kunna hantera det lidande som sjukdomen orsakade. Detta styrker vikten av ett 
förtroendefullt samarbete mellan sjuksköterska och patient vilket senare kan leda till att 
patienten vågar tala om sina upplevelser och svårigheter (Cruickshank & Hume, 2014). 
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Patienterna beskrev att de fått en positiv syn på sjukvårdspersonal och att de upplevde att 
vårdteamet stöttade dem genom både diagnos och behandling. Patienterna upplevde att 
sjukvårdspersonalen tog sig tid och att de kunde ställa frågor och att de fick ordentliga svar. 
Detta visar på vikten av att sjuksköterskan är empatisk och har ett empatiskt förhållningssätt 
vilket kan styrkas genom att sjuksköterskans närvaro leder till tillförlitlighet och lugn 
(Zamanzadeh et al., 2014). En stark relation med patienten kan få patienten att tänka 
positiva tankar relaterat till sjukdomen (Khoshnazar et al., 2016). Enligt svensk 
sjuksköterskeförening (2017b) skall sjuksköterskan arbeta utifrån personcentrerad vård 
vilket innebär att sjuksköterskan ser patienten som en individ med individuella behov. 
Resultatet visade dock att vissa av patienterna upplevde ett missnöje med 
sjukvårdspersonalen när det gällde tidig information om risker med behandling främst 
relaterat till fertilitet. Patienterna upplevde en utmaning i att få nödvändig information och 
stöd gällande behandling. Det kan tolkas som att sjuksköterskorna brister i att framföra 
information på ett adekvat sätt eller att patienten inte uppfattar informationen. 
Sjuksköterskan har en viktig roll i att förklara vad patienten har att förvänta sig före, under 
och efter behandling (Klevos et al., 2017). Vid bristfällig informationen kan patienternas 
upplevelser tolkas som att de upplevt ett vårdlidande. Detta kan styrkas då Eriksson (2015) 
beskriver att inte få rätt information kan orsaka ett vårdlidande kopplat till utebliven vård. 
Utebliven vård kan innebära bristande vård, slarv eller medvetet nekad vård. Det kan också 
handla om att sjuksköterskan inte har den kunskap och förmåga som behövs för att se vad 
patienten är i behov av (Eriksson, 2015). I resultatet framkom det att flera patienter skulle 
gjort andra val gällande behandling om de fått information tidigare och känt till riskerna. Det 
är sjuksköterskans uppgift tillsammans med läkaren att förmedla information om diagnos 
och behandling (Klevos et al., 2017). Några av patienterna upplevde även en trygghet i att en 
anhörig var med vid informationen som gavs gällande sjukdom och behandling (Gorman et 
al., 2011). Svensk sjuksköterskeförening (2017b) skriver att sjuksköterskan ska arbeta utifrån 
personcentrerad vård som ska leda till att patienten och dess anhöriga ges förutsättningar för 
att kunna fatta beslut kring vården vilket flera patienterna inte upplevde. Patienterna 
upplevde att de förlorade tid i en viktig period av livet och de uttryckte att 
bröstcancerbehandlingen gjorde att hela livet stannade av samt att de förlorade sig själva. 
Det kan tolkas som att livet hos patienterna var i obalans och att deras tillvaro hade ändrats. 
Eriksson (2015) skriver att sjukdom påverkar hela livssituationen hos en människa. Det 
framkom att patienterna upplevde att de befann sig i en virvelvind av fysiska och psykiska 
svårigheter så som rädsla, oro och sorg. Eriksson (2015) beskriver att livslidande kan skapas 
genom rädsla för döden eller rädslan för att uppleva svår smärta (Eriksson, 2015). Rädsla kan 
uppstå i samband med bröstcancer då cancer ofta förknippas med lidande och död. Det kan 
tolkas som att patienterna som drabbats av bröstcancer behövde mycket stöd från anhöriga 
och sjuksköterskor. Patienterna upplevde att stödet från anhöriga och sjuksköterskan var 
viktigt. Det var positivt med emotionellt stöd. Det kan tolkas som att anhöriga kan hjälpa 
patienterna genom att ge stöd och finnas där. Anhöriga kan dela känslor och behov, vara 
empatiska och på så sätt få patienten att klara sin sjukdom bättre (Corney et al., 2016; 
Lindholm et al., 2007). Det framkom att patienterna kunde känna sig ensamma i sin sjukdom 
trots anhörigas stöd. Det tyder på att en del patienter upplever att stödet från anhöriga inte 
alltid är tillräckligt. Tidigare forskning visar att anhöriga kan distansera sina känslor för att 
inte lägga mer tyngd på patienterna (Fergus & Gray, 2009) men också att anhörigas egna 
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känslor inte blivit bekräftade vilket kan leda till sämre stöd till patienterna (Fitch & Allard, 
2015). En del av patienterna upplevde ett behov av att prata med någon om rädslor, 
bekymmer och behandlingsalternativ. Det kan tolkas som att ett emotionellt stöd under 
behandlingsperioden kan minska patientens livslidande. 
 
Det framkom att patienterna i studien upplevde det svårt att stötta sin familj och framförallt 
sina barn under behandlingsperioden. Det var svårt att ge varje familjemedlem vad de 
behövde när de själva behövde stöd. Behandlingen bidrog till att livet ställdes på ända vilket 
skapade ett lidande av att inte kunna vara den mamma man önskade vara för sina barn. 
Eriksson (2015) säger att ett livslidande kan uppstå när patienterna inte kan göra saker som 
tidigare. Tidigare forskning visar att detta drabbar patienterna då deras partner får ta över 
ansvaret för barnen när de är sjuka vilket ofta bidrar till oro och i familjen (Corney et al., 
2016).  Sjukdomen påverkade patienterna psykiskt med tanke på oron som skapades. Det kan 
styrkas genom att bröstcancer kan leda till psykologiska förändringar och konsekvenser inte 
endast för patienterna utan också för dess anhöriga (Corney et al., 2016). Sjuksköterskan ska 
arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt vilket innebär att ha respekt för de sårbara, för 
värdighet, för integritet och respekt för självbestämmande. Strävan är att kunna samarbeta 
med patienten och utföra omvårdnad och behandling för att uppnå hälsa (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). Det kan tolkas som att sjuksköterskan har en viktig roll i att 
stötta patienten under behandlingen och därigenom minska patientens livslidande. 

6.2  Metoddiskussion  
Syftet var att beskriva yngre kvinnors upplevelser av att genomgå behandling mot 
bröstcancer. En kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes av Evans (2002) användes. 
I examensarbetet ska upplevelser studeras och därför valdes kvalitativa vetenskapliga artiklar 
som datamaterial. Artiklarna har analyserats för att skapa förståelse för lidande, erfarenheter 
och förväntningar (Friberg, 2012a). De artiklar som valdes speglar det fenomen som 
författarna valt att undersöka. Det ger en bild av yngre kvinnors upplevelser av att genomgå 
behandling mot bröstcancer. Författarna hade önskat hålla egna intervjuer för att svara an på 
syftet men ingås att tiden inte fanns. Av den anledningen valde författarna att analysera 
vetenskapliga artiklar. I detta avsnitt kommer begreppen trovärdighet, giltighet, 
tillförlitlighet och överförbarhet att diskuteras i relation till resultatet.  
 
Trovärdighet innebär hur sanningsenligt studiens resultat är. Polit och Beck (2012) skriver 
att resultatet ska ligga nära artiklarnas resultat och att det inte får påverkas av författarnas 
förförståelse (Polit & Beck, 2012). Evans (2002) analysmetod användes och innefattar fyra 
steg. Analysstegen var tydliga och lätta att följa vilket är positivt eftersom det bidrog till en 
korrekt analysprocess. Under analysprocessen skulle nyckelfynd tas fram och då är det viktigt 
att inte tolka nyckelfynden och låta förförståelsen ta över och tolka på ett sätt som gynnar 
studien. Att läsa kvalitativa artiklar med patientens levda erfarenheter kan lättare tolkas av 
förförståelsen än kvantitativa artiklar med mätdata. Författarna har beaktat detta och försökt 
att inte låta förförståelsen ta över genom att vara objektiva under arbetets gång och läsa 
nyckelfynden utifrån syftet flera gånger för att förstå texten. Författarna läste artiklarna på 
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varsitt håll och analyserade nyckelfynden för att sedan kunna jämföra dessa. Detta ansågs 
positivt då författarna inte kunde påverka varandras uppfattning. Vid analys skrevs 
nyckelfynden på pappersark. Nyckelfynden blev markerade med de nummer som artiklarna 
fått för att kunna gå tillbaka och kontrollera om så behövdes. Författarna upplevde det svårt 
att ta fram teman och subteman efter att ha analyserat artiklarna. Temana uppfattades som 
tydliga men var svåra att benämna för att kunna sammanfatta hela kontexten. Artiklarna som 
användes till examensarbetet var publicerade på engelska. Det finns en risk att en viss 
tolkning skett i den delen av processen när författarna läste och analyserade artiklarna. 
Författarna använde sin egen språkkunskap och översättningsverktyg som lexikon. 
Översättningsverktyg som lexikon användes endast vid enstaka ord som författarna inte 
uppfatta och inte för att översätta hela texter. Författarna upplevde det positivt att skriva 
examensarbetet i grupp som i detta fall skrivet av två författare. Att vara två författare 
innebär att materialet är väl granskat och ger utrymme till diskussion. Artiklarna har lästs, 
granskats och analyserats individuellt och sedan diskuterats för att få en bredare och djupare 
uppfattning. Genom diskussion kan feltolkning av materialets resultat identifieras. Att vara 
två författare har dock sina svagheter eftersom det är flera viljor som ska presenteras och det 
kan leda till att författarna blir oense. 
 
Giltighet ser till studiens kvalitet samt hur välgrundad studien är (Polit & Beck, 2012). När 
artiklar sökts till examensarbetet användes databaserna CINAHL plus och PubMed samt att 
sekundära sökningar gjordes. När artiklar inte fanns i fulltext i CINAHL plus och PubMed 
användes Google Scholar. Artiklarna hittades genom MESH termer och passande sökord för 
syftet. Till en början användes 15 kvalitativa artiklar. Åtta artiklar togs bort på grund av att de 
inte uppfyllde inklusionskriterierna eller inte hade hög kvalitet. Detta bidrog till att 
författarna fick söka flera artiklar då minimum är 10 stycken. Författarna har även valt att 
använda två artiklar från resultatet till bakgrunden. Detta för att artiklarna var relevant vid 
både användandet i resultatet och användandet i bakgrunden. Det var tydligt vilka som 
uttryckte sig, om det var sjuksköterskan, anhöriga eller patienten. Detta var viktigt för att inte 
föregå syftet. Författarna till examensarbetet valde artiklar som innefattade kvinnor mellan 
18 till 50 år som drabbats av bröstcancer. Genom kvalitetsgranskningen (Friberg, 2012a) 
inkluderades endast artiklar med hög kvalitet i examensarbetet vilket stärker giltigheten. 
Författarna ansåg att 10 artiklar med hög kvalitet räckte för att få ett trovärdigt resultat. 
Författarna valde också att använda citat för att styrka resultatet. Det var svårt att hitta fler 
artiklar som passade för syftet. Det hade dock varit positivt med fler artiklar eftersom det 
hade stärkt resultatet ytterligare. Artiklarna som valts för examensarbetet var peer reviewed 
vilket innebär att de är vetenskapliga och granskade. 
 
Tillförlitlighet är ett mått på huruvida resultatet är hållbart. Tillförlitlighet innebär att 
resultatet är hållbart under andra förhållanden och hållbart över tid (Polit & Beck, 2012). 
Tidsintervallet för artiklarna är begränsat till åren 2003–2018 vilket innebär att det är 
relativt ny forskning vilket ökar tillförlitligheten. Tillförlitligheten ökar eftersom ny forskning 
använts som förhoppningsvis inte ändrats under arbetets gång. Tidsintervallet hade smalnats 
av om det funnits en större bredd av forskning kring ämnet. 
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Överförbarhet innebär att resultatet kan appliceras på annan grupp eller användas i andra 
miljöer (Polit & Beck, 2012). Till detta examensarbete har artiklar från flera länder som 
Australien, Kanada, USA och England granskats. Artiklarna som författarna valt ut har gett 
ett liknande resultat kring yngre kvinnors upplevelser av att genomgå behandling mot 
bröstcancer. Examensarbetet har viss överförbarhet på grund av antalet yngre kvinnor som 
drabbats och att de kommer från olika länder med relativt liknande upplevelser av att 
genomgå behandling mot bröstcancer. Dock kan antalet artiklar påverka överförbarheten 
eftersom 10 artiklar kan anses för lite för ett brett ämne som bröstcancer. 

6.3  Etikdiskussion  
Inför detta examensarbete har författarna tagit ställning och etiska överväganden för att 
säkerställa att examensarbetet håller god kvalité. Författarna använde till exempel endast 
artiklar som var peer reviewed. Det innebär att artiklarna är av god kvalitet eftersom de är 
granskade i flera led av en forskningsnämnd med oberoende granskare (Codex, 2017). När 
artiklar söktes fanns det gott om material som var peer reviewed vilket var positivt. 
Författarna till detta examensarbete har även använt artiklar där yngre kvinnor har gett sitt 
samtycke till att delta i de olika studierna. Det är positivt då kvinnorna själva valt att berätta 
sin historia och inte blivit tvingade vilket kunde påverka resultatet. Under resultatdelen har 
författarna valt att använda citat från de kvinnor som varit med i studierna vars artiklar 
granskats för detta examensarbete. Dels för att komma så nära texten som möjligt och för att 
kunna styrka innehållet. Något som författarna har diskuterat fram och tillbaka är att 
kvinnorna inte valt att vara med i detta examensarbete. Kvinnornas namn står inte med 
under citaten vilket gör att kvinnornas anonymitet har bevarats. Enligt Codex (2018) har 
forskarna ett eget ansvar att använda forskning av god kvalité (Codex, 2018). Artiklarna som 
valts har kvalitetsgranskats för att säkerställa att de är av god kvalitet. Artiklarna som valdes 
hade höga poäng i kvalitetsgranskningen vilket bidrog med bra artiklar till resultatet. En del 
frågor var svåra att finna tydliga svar på och kunde tolkas från person till person. 
Kvalitetsgranskningen upplevdes som svårt att göra. Etiska överväganden har tagits som att 
till exempel inte använda någon annan författares arbete utan att referera vilket innebär att 
man inte förfalskat, plagierat eller fabricerat. Examensarbetet är skrivet med författarnas 
egna ord förutom de citat som är styrkta med referens och angivet sidnummer. Att referera 
har fungerat bra under arbetets gång då författarna följde den tydliga APA-manualen. Som 
tidigare nämnts har författarna en viss förförståelse inom ämnet på grund av media, 
familjemedlemmar som drabbats samt undervisning på högskola. Detta har tagits i 
beaktande genom att i möjligaste mån vara objektiv vid analys av texter för att inte tolka och 
låta förförståelsen ta över. Detta gjordes genom att arbeta textnära de artiklar som granskats 
och diskutera med varandra för att se om båda författarna förstått texterna på samma sätt. 
Vidare har allt datamaterial presenterats, även de mindre positiva resultaten för att inte styra 
resultatet i en positiv riktning. 



 

 24 

7  SLUTSATSER 

Examensarbetet har beskrivit yngre kvinnors upplevelser av att genomgå behandling mot 
bröstcancer. Resultatet visade att patienterna upplevde sig begränsade och upplevde många 
olika känslor under behandlingsperioden, såsom oro och sorg. Patienterna hade svårt att 
stötta familjen framförallt sina barn när de själva behövde stöd. Det innebär att 
sjuksköterskan måste finnas där för patienten och dess behov. Patienterna upplevde 
kroppspåverkan till följd av behandlingen som negativ. De upplevde att stödet från familj, 
anhöriga och kontakten med sjuksköterskan var viktig och att det hjälpte dem att hantera 
behandlingen. Informationen från sjukvårdspersonalen var betydelsefull då information 
påverkade val av behandling. Dock upplevde några av kvinnor att det emotionella stödet från 
sjukvårdspersonalen samt information om risker och behandling var bristfällig.  
Författarna anser det viktigt att förstå yngre kvinnors upplevelser av att genomgå behandling 
mot bröstcancer eftersom sjukdom och behandling kan orsaka livslånga förändringar. Det 
innebär att sjuksköterskan måste veta hur dessa patienter skall bemötas och förstå deras 
lidande för att kunna stötta på bästa sätt. Det är en viktig patientgrupp och kunskapen om 
hur man bemöter och vårdar kvinnorna måste öka. 

8  FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

När artiklar söktes till examensarbetet handlade majoriteten av artiklarna om kvinnor från 
välfärdsländer. När det gäller ytterligare forskning hade det varit intressant att studera vad 
kvinnor har för erfarenhet av att genomgå behandling mot bröstcancer i länder där 
sjukvården inte är lika utvecklad. Vidare hoppas författarna att examensarbetet kan väcka 
nyfikenhet och intresse samt bidra till ytterligare forskning. 
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Titel Syfte Metod/Analys Resultat 

Rakime Elmir, 
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leva med bröstcancer. 

En fenomenologisk kvalitativ analysmetod då 
studien fokuserar på levda erfarenheter. 
Genom semi-strukturerade intervjuer 
samlades erfarenhet av fyra australiensiska 
kvinnor med åldrarna 31–48 år. Som alla 
hade genomgått operation som ett resultat av 
att diagnostiseras med bröstcancer. 
 

Resultatet visar att bröstkirurgi i samband med 
bröstcancer var en livsförändrande 
upplevelse med emotionella och sociala såväl som fysiska 
konsekvenser för dessa kvinnor. Teman som att vara 
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bröstcancerdrabbade 
kvinnor ansåg sig ha 
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yttrade sig.  

En kvalitativ studie med grounded theory 
som utgångspunkt i analys av data. Teman 
har skapats utifrån likheter i den insamlade 
datan. Djupa intervjuer med 70 stycken 
kvinnor som blivit diagnostiserade med 
bröstcancer innan 40 års ålder. 
  

För att förstå hur unga kvinnor stödjer sig på resurser 
under diagnos, behandling och tidig överlevnad, 
fastställde de vem dessa kvinnor vände sig till som deras 
primära support. De flesta av respondenterna ansåg sin 
familj som sitt främsta stödnätverk med de andra som 
beskriver vänner som deras huvudsakliga stödsystem. 

Thayse Gomes de 
Almeida, Isabel 
Comasse o, Karine 
de Melo Cezar 
Alves, Amuzza Ayla 
Pereira dos Santos, 
Jovânia Marques de 
Oliveira e Silva, 
Maria Cris na 
Soares Figueiredo 
Trezza. 2015.  

Experience of young 
women with breast 
cancer and 
mastectomized. 
 

 

Syftet med studien var 
att undersöka unga 
kvinnors upplevelser av 
att diagnostiseras med 
bröstcancer och 
genomgå en 
mastektomi.  
 

En kvalitativ litteraturstudie med en 
fenomenologisk ansats. Kvinnor i åldrarna 
18–35 år intervjuades.  
  

Resultatet resulterade i tre kategorier. Erfarenhet av att 
diagnostiseras med bröstcancer, erfarenhet av att 
genomgå behandling och hitta botemedel samt erfarenhet 
av att övervinna cancern.  
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Escola Anna Nery 
Revista De 
Enfermagem. 
Brazil.  

Elisabeth Coyne & 
Sally Borbasi 
2007 
Contemporary 
Nurse: A Journal for 
The Australian 
Nursing Profession.  
Australien 

Holding it all 
together: Breast 
cancer and its 
impact on life for 
younger women.  

Syftet med studien var 
att belysa kvinnors 
erfarenhet av att 
drabbas av cancer 
innan 50 års åldern.  

En kvalitativ metoddesign med en tematisk 
innehållsanalys. Studie fokuserar på 
erfarenhet och innefattar 6 kvinnor som gått 
igenom bröstcancerbehandling under 50 års 
ålder. 
 
 

Kvinnorna i denna studie upplevde bröstcancer som 
traumatiskt. För den yngre kvinnan kommer en diagnos 
av bröstcancer sannolikt orsaka inte bara känslomässig 
nöd utan också svårigheter relaterade till moderskap, 
familj och fertilitet. 

Sally Borbasi, 
Elisabeth Coyne 
2009 
Australian Journal 
of Advanced 
Nursing  
Australien 

Living the 
experience of breast 
cancer treatment: 
The younger 
women‘s 
perspective. 

Att utforska 
erfarenheten av 
bröstcancer för unga 
kvinnor och beskriva 
deras erfarenhet av att 
hantera 
bröstcancerbehandling. 

En kvalitativ studie med en tematisk analys 
av datan som genererade flera teman 
relaterat till kvinnornas personliga resa 
genom bröstcancerbehandling.  Studien 
innehåller data från djupintervjuer med sex 
kvinnor i åldrarna 28–45 år. 
 

Resultatet av studien visar att behandling av bröstcancer 
började så snabbt efter diagnos med liten tid att anpassa 
sig till begreppet livshotande sjukdom. Trötthet, 
illamående och tidiga menopausala förändringar var 
särskilt jobbiga. Resultatet visar kvinnornas upplevelser 
att genomgå behandling med biverkningar, behovet av 
hjälp samt känslor. 

Belinda Thewes, 
Bettina Meiser, 
Judy Rickard & 
Michael 
Friedlander. 2003. 
Psycho- Oncology. 
Australia  

The fertility- and 
menopause- related 
information needs 
of younger women 
with a diagnosis of 
breast cancer: A 
qualitative study 

Syftet var att undersöka 
fertilitets och 
klimakterie relaterat 
informationsbehov hos 
yngre kvinnor som 
befann sig i första 
stadiet av bröstcancer.  
 

En kvalitativ beskrivande metod med 
intervjuer och telefonintervjuer med 24 
kvinnor mellan åldrarna 18–45 år. Kvinnorna 
befann sig i första stadiet bröstcancer och 
hade inte hamnat i klimakteriet.  
 

Resultatet visade att kvinnorna upplevde att 
informationen de fick om fertilitet och klimakterium var 
otillräcklig eller otillgänglig. De hade velat ha 
informationen innan behandling och klimakteriet.  
 

Roslyn Corney, 
Shuby Puthussery, 
Jane Swinglehurst. 
2014 

The stressors and 
vulnerabilities of 
young single 
childless women 

Syftet med denna studie 
var att undersöka yngre 
barnlösa kvinnor som 
drabbats av bröstcancer 

En kvalitativ beskrivande metod med djup 
halvstrukturerade intervjuer med 10 unga 
kvinnor i åldrarna 27 - 41 år som drabbats av 
bröstcancer. En analys utfördes baserat på en 

Resultaten visar tre huvudteman: partnerskap konflikter, 
fertilitetsproblem och åsikter om emotionellt och 
praktiskt stöd som tagits emot. Resultatet visar 
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European Journal 
of Oncology 
Nursing. 
United Kingdom 

with breast cancer: 
A qualitative study. 

och deras erfarenhet 
och sårbarhet. 

ramstrategi för att bilda teman och 
subteman. 
 

behandlingens påverkan med kroppsliga och psykiska 
förändringar. 

Jessica R Gorman, 
Paula M Usita, Lisa 
Madlensky, John P 
Pierce.  
2011. 
Cancer Nursing. 
USA  

Young Breast 
Cancer Survivors: 
Their Perspectives 
on Treatment 
Decisions and 
Fertility Concerns 
 

Syftet är att undersöka 
hur unga kvinnor fattar 
beslut om 
cancerbehandling och 
om fertilitetsproblem i 
processen. 

En kvalitativ studie som analyserats med en 
cross-case analys, där datan sammanställdes 
till en helhet och analyserades. 
Telefonintervjuer genomfördes med senare 
analys för att identifiera teman. En varierad 
grupp med 20 unga kvinnor, 40 år eller yngre 
som överlevt bröstcancer. 
 

Det viktigaste ut behanlingsperspektiv var fokus på 
överlevnad. Fertilitetshänsyn berodde på 
livsförhållandenoch tidpunkten i förhållande till 
diagnosen varierade. Det finns behov av förbättrad 
information om behandling på fertilitets- och 
fertilitetsskyddsmöjligheter, även om oro inte uttrycks vid 
diagnos. 

Margaret Fitch, R.E 
Gray, R. Godel, M. 
Labrecque.  
2008 
Canadian Oncology 
Nursing Journal  
Kanada 

Young women’s 
experience with 
breast cancer: An 
imperative for 
tailored information 
and support.  

Syftet med studien var 
att undersöka 
erfarenheten av kvinnor 
som blivit 
diagnostiserade och 
behandlade för 
bröstcancer.  

En kvalitativ studie med innehålls- och 
tematisk analys utfördes. Semistrukturerade 
djupintervjuer med 28 kvinnor som blivit 
diagnostiserade med bröstcancer mellan 28–
42 års ålder. 
 

Resultatet visar de olika teman som identifierats i studien. 
Samt hur kvinnorna påverkats av att genomgå 
behandling, hur det påverkade familjelivet samt den 
psykiska förändringen som skett hos kvinnorna efter att 
ha genomgått behandling. 

Roslyn Heather 
Corney & Amica 
Jane Swinglehurst.  
2013 
Psyco- Oncology. 
London 
 

Young childless 
women with breast 
cancer in the UK: a 
qualitative study of 
their fertility-related 
experiences, 
options, and the 
information given 
by health 
professionals. 

Syftet med studien var 
att undersöka fertilitet 
relaterade erfarenheter 
hos unga kvinnor med 
bröstcancer som inte 
hade barn, innefattande 
hur de fick information, 
fertilitet förebyggande 
åtgärder samt 
svårigheter de stötte på.  

Det gjordes intervjuer med 19 kvinnor under 
45 års ålder som befann sig i första stadiet 
bröstcancer. Datan analyserades med 
tematisk analysmetod. 

 

Mängden information kvinnorna fick från vårdpersonalen 
varierade. Många var oroliga för framtiden gällande 
fertilitet samt graviditetens påverkan och återfall. De fick 
generellt lite information och stöd gällande dessa frågor.  
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BILAGA C - Kvalitetsgranskning, del 1  
 

Kvalitetsgranskning av valda 
artiklar 

Titel: 
Against all odds: 
Australian women's 
experiences of recovery 
from breast cancer. 

Titel: 
Crisis, Social Support, 
and the Family Response: 
Exploring the Narratives 
of Young Breast Cancer 
Survivors 

Titel: 
Experience of young 
women with breast 
cancer and 
mastectomized. 
 

 

Titel: 
Holding it all together: 
Breast cancer and its 
impact on life for younger 
women.  

Titel: 
Living the experience of 
breast cancer treatment: The 
younger women ‘s 
perspective. 
 

Är problemet tydligt 
formulerat? 

JA JA JA JA JA 

Finns teoretiska 
utgångspunkter? 

JA 
 
 

JA JA JA JA 

Finns ett tydligt formulerat 
syfte? 

JA JA JA JA JA 

Är metoden tydligt beskriven? 
 

JA JA JA JA JA 

Är undersökningspersonerna 
ordentligt beskrivna? 

JA JA JA JA JA 

Har datan analyserats? JA JA NEJ JA JA 

Hänger metod och teoretiska 
utgångspunkter ihop? 

JA JA JA JA JA 
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Är resultatet relevant till 
syftet? 

JA JA JA JA JA 

Är argumenten relevanta? 
 

JA JA  JA JA JA 

Finns det en återkoppling till 
teoretiska åtaganden? 

JA NEJ NEJ JA JA 

Artiklarnas poäng 
 

10/10  9/10 8/10 10/10 10/10 
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Kvalitetsgranskning, del 2 
 

Kvalitetsgranskning av valda 
artiklar 

Titel: The fertility- and 
menopause- related 
information needs of 
younger women with a 
diagnosis of breast cancer: 
A qualitative study 

Titel: 
The stressors and 
vulnerabilities of young 
single childless women 
with breast cancer: A 
qualitative study. 

Titel: Young childless 
women with breast 
cancer in the UK: a 
qualitative study of their 
fertility-related 
experiences, options, and 
the information given by 
health professionals. 
 

 

Titel: 
Young Breast Cancer 
Survivors: Their Perspectives 
on Treatment Decisions and 
Fertility Concerns 

Titel:  
Young women’s experience 
with breast cancer: An 
imperative for tailored 
information and support. 

Är problemet tydligt 
formulerat? 

JA JA JA JA JA 

Finns teoretiska 
utgångspunkter? 

JA JA JA JA JA 

Finns ett tydligt formulerat 
syfte? 

JA JA JA JA JA 

Är metoden tydligt beskriven? 
 

JA JA JA JA JA 

Är undersökningspersonerna 
ordentligt beskrivna? 

JA JA JA NEJ NEJ 

Har datan analyserats? 
 

JA JA JA JA JA 

Hänger metod och teoretiska 
utgångspunkter ihop? 

JA JA JA JA JA 
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Är resultatet relevant till 
syftet? 

JA JA JA JA JA 

Är argumenten relevanta? 
 

JA JA JA JA JA 

Finns det en återkoppling till 
teoretiska åtaganden? 

JA JA JA JA JA 

Artiklarnas poäng 
 

10/10 10/10 10/10 9/10 9/10 

 

 
 


