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SAMMANFATTNING: 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen i världen bland kvinnor. En vanlig 

behandlingsmetod är att genomgå ett kirurgiskt ingrepp för att ta bort cancertumören. I 

rollen som sjuksköterska ingår det i omvårdnaden att ge information och stötta patienten. 

Det är viktigt att förstå patienters lidande för att möta de behov som uppstår. Som 

sjuksköterska kan det vara svårt att veta vilken information patienten behöver i samband 

med bröstcancer. Dessutom kan patienter ha svårt att ta in information till följd av chocken 

att ha drabbats bröstcancer. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av 

information vid bröstcancer. Metod: En systematisk litteraturstudie med beskrivande 

syntes. Resultat: Analysen resulterade i två teman. Första temat som framkom var 

informationens betydelse med subtema att få personcentrerad information för att kunna 

återhämta sig samt att få positiva upplevelser av information. Det andra temat som framkom 

var: när livet vänds upp och ner, med subtema att få stöd samt att behöva uppföljning.  Det 

framkom att patienterna hade behov av mycket information och stöd för att kunna återhämta 

sig efter sin behandling. Slutsatser: Det finns behov hos patienter att få individanpassad 

information. Sjuksköterskan behöver veta hur informationen till dessa patienter ska 

individanpassas för att uppfylla behoven och lindra deras lidande.  

Nyckelord: bröstcancer, litteraturstudie, patient, upplevelser, information 

 

 

 

  



ABSTRACT: 

Background: Breast cancer is the most common cancer form in the world among women. A 

common treatment is to undergo a surgical procedure to remove the cancer tumor. As a 

nurse, nursing is part of providing information and supporting the patient. It is important to 

understand the suffering of patients to meet the needs that arise. As a nurse, it may be 

difficult to know what information the patient needs in connection with breast cancer. 

Patients may have difficulty in receiving information due to the shock to be diagnosed with 

breast cancer. Aim: The aim was to describe patients' experiences of information in breast 

cancer. Method: A systematic literature study with descriptive synthesis. Result: The 

analysis resulted in two themes. The first theme that emerged was the importance of the 

information with the subtitle of getting person-centered information to be able to recover and 

to get positive experiences of information. The second theme that emerged was: when life is 

turned upside down, with the subtitles getting support and having to follow up. It turned out 

that the patients needed a lot of information and support to be able to recover after their 

treatment. Conclusion: There is a need among patients to receive person centered 

information. The nurse should know how to share person centered information to these 

patients to fulfill their needs and in that way relieve their suffering.  
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1 INLEDNING 

Intresset till ämnet bröstcancer har dels väckts under utbildningens gång men även funnits i 

tankarna hos författarna eftersom att vi båda är kvinnor. Under vår verksamhetsförlagda 

utbildning har vi dessutom stött på kvinnor som drabbats av bröstcancer och vi kommer 

säkert att stöta på patienter med bröstcancer i vårt kommande yrke som legitimerade 

sjuksköterskor. Dessutom kan det finnas en risk att vi själva eller någon i vår närhet en dag 

får besked om bröstcancer. Vi tänker att det kan vara en oerhörd chock att få beskedet. I 

detta chocktillstånd kan det bli problematiskt att ta in all information om sin behandling och 

vård. Att dessutom genomgå en smärtsam behandling kan göra en mera sårbar och 

utelämnad till vårdpersonal. Eftersom vi som blivande sjuksköterskor har ett ansvar att 

lindra lidande tycker vi att detta är intressant. Intresseområdet kommer från två forskare på 

Mälardalens högskola, Lena Wiklund-Gustin och Margareta Asp. De efterfrågade forskning 

om att “Som sjuksköterska och/eller närstående/anhörig stödja patientens återhämtning”. 

Eftersom att återhämtning är ett brett ämne valdes en ytterligare en avgränsning som då blev 

återhämtning efter kirurgi. För att avgränsa området ytterligare valdes bröstcancer då det är 

en cancerform som drabbar många. Författarna upplevde dock under arbetets gång att det 

kan vara svårt att ha ett mått på återhämtning, vilket gjorde att fokus låg på hur patienter 

upplever informationen vid bröstcancerkirurgi. Vi hoppas att denna uppsats kan bidra med 

en fördjupad kunskap och förståelse för patienters upplevelse av information vid vårdandet 

av dessa patienter.  
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2 BAKGRUND 

 

Bakgrunden inleds med en beskrivning av cancer och bröstcancer. Därefter följer ett avsnitt 

om att få besked om bröstcancer. Vidare kommer ett avsnitt om att få information före och 

efter bröstcancerkirurgi som följs av tiden efter bröstcancerkirurgi med fokus på fysisk och 

psykisk återhämtning. Därefter beskrivs kontaktsjuksköterskans funktion som följs av 

styrdokument och lagar. Sjuksköterskans upplevelser av att förmedla information beskrivs.  

Det valda vårdvetenskapliga perspektivet presenteras och utgår från Erikssons teori om 

lidande och även teorin om vårdandet. Bakgrunden avslutas med problemformulering.  

2.1 Cancer 

Vid cancer är den normala celldelningen rubbad vilket bidrar till att cellerna delar sig 

snabbare än vanligt och dessutom okontrollerat. Eftersom celldelningen sker snabbt och 

okontrollerat finns risk att tumörer bildas. Det finns både godartade, benigna och elakartade, 

maligna tumörer. Godartade tumörer kan inte sprida sig vidare till andra vävnader och organ 

medan elakartade tumörer kan tränga sig in i andra vävnader och kan komma åt blodkärl 

och lymfkärl. Cellerna från elakartade tumörer kan spridas med blodet eller lymfan till 

andra organ och bilda nya tumörer som då benämns metastaser (Cancerfonden, 2018).  

2.2    Bröstcancer 

I Sverige får drygt 8000 kvinnor diagnosen bröstcancer varje år. Bröstcancer står för 30 

procent av alla kvinnliga cancerfall. Kvinnor har könshormonerna östrogen och progesteron 

som gör att bröstcancer är mycket vanligare hos kvinnor. Risken att insjukna i bröstcancer 

ökar markant med stigande ålder och insjuknandefrekvensen är som högst mellan 60–69 år. 

Sedan 1960 har insjuknandet i bröstcancer fördubblats och drygt en procent fler per år 

drabbas. Orsakerna till detta ses främst i att kvinnor idag föder barn senare, ammar kortare 

tid samt använder p-piller eller hormonella ersättningspreparat i klimakteriet. Andra 

riskfaktorer är tidig debut för menstruation, få eller inga barn samt sen ingång i klimakteriet. 

Ärftlighet är också en riskfaktor, fem till tio procent av alla bröstcancerfall orsakas av en 

genetisk förändring som ärvs från generation till generation. Idag har de som diagnostiseras 

med bröstcancer en bättre prognos för att överleva, cirka 90 procent överlever under en 

femårsperiod. Kvinnor rekommenderas att själva undersöka brösten och armhålorna, helst 

en vecka efter menstruation eftersom att hormonpåverkan i kroppen då är som lägst. 

Kvinnor bör vara uppmärksamma på om de känner knölar i bröstet, indragningar av huden 

eller bröstvårtan, hudförtjockning, eksem och sekretion av blodig eller vattnig konsistens 

från bröstvårtan (Bäcklund, Sandberg & Åhsberg, 2016). 

 



 3  

Socialstyrelsens rekommendation är att alla kvinnor i åldern 40–74 år ska genomgå 

mammografiundersökningar var 18:e – 24:e månad för att upptäcka bröstcancer 

(Socialstyrelsen, 2019. I Sverige minskar dödligheten i bröstcancer med cirka 20 procent 

genom mammografiundersökning var 18: e- 24 månad, vid tidig upptäckt är möjligheten att 

bli botad mycket god (Cancerfonden, 2018).  

Enligt Bäcklund et al. (2016) ska upptäckta förändringar i bröstet utredas med 

trippeldiagnostik vilket innebär att i det första steget utförs en noggrann inspektion av 

brösten av dess form och färg samt känna igenom bröst, lymfkörtlar och armhålan med 

händerna. Alla bröstcancertumörer går inte att känna vilket gör att flera diagnostikmetoder 

oftast används. Det andra steget av trippeldiagnostik är att undersöka brösten med 

mammografi och ultraljud, som fungerar som ett komplement till mammografi. Ultraljud gör 

det möjligt att göra närmare bedömningar av tumörer samt lättare se skillnad på tumör och 

vätskefylld cysta. I det sista tredje steget görs en biopsi, ett vävnadsprov. Vid provet sugs 

celler ut från det området det kan misstänkas att det finnas cancerceller och dessa undersöks 

sedan i ett mikroskop. Det går inte att säkerhetsställa att patienten har diagnosen 

bröstcancer utan att göra en biopsi. Genom trippeldiagnostiken av brösttumörer upptäcks till 

stor del alla sorters cancertumörer i bröstet.  

Det finns olika behandlingsalternativ för bröstcancer. Dessa är kirurgi, 

cytostatikabehandling, strålbehandling samt hormonell behandling. Bröstcancer behandlas 

främst med operation, det blir dock vanligare att förbehandla bröstcancertumören med 

cytostatika före operation. Oftast kombineras tidigare nämnda behandlingsstrategier för att 

minska risken att sjukdomen kommer tillbaka (Cancerfonden, 2018). Vid operation av 

bröstet är det viktigt att försöka bevara så mycket av bröstet som möjligt, så kallad partiell 

mastektomi, eller så kan hela bröstet behövas opereras bort, vilket kallas mastektomi. Efter 

mastektomi kan rekonstruktion av ett nytt bröst göras för att uppnå ett bättre kosmetiskt 

resultat. Detta sker antingen genom att en protes läggs in under bröstmuskeln eller så flyttas 

vävnad från en annan kroppsdel. Samtidigt som en bröstcancerkirurgi sker så kontrolleras 

även armhålan för att kontrollera så att cancern inte spridit sig vidare genom lyftkörtlarna, 

har cancer spridit sig vidare via lymfkörtlarna försämras prognosen. Om det redan finns 

misstankar om spridning till lymfkörtlarna utförs axillutrymning i armhålan (Bäcklund et al., 

2016). 

Sentinel-node diagnostik innebär att undersöka förekomsten av mikroskopisk spridning 

genom att ett radioaktivt ämne sprutas in vid brösttumören före operation som går ut till 

lymfkörtlarna i armhålan i syfte att kontrollera och förhindra vidare spridning. Finns tecken 

på spridning görs en axillutrymning, och om det är frisk vävnad görs ingen ytterligare kirurgi 

i armhålan (Bäcklund et al., 2016). I en svensk studie beskrivs att de flesta patienter med 

lymfkörtelmetastaser får adjuverande strålbehandling av axillen, utom att dessutom behöva 

genomgå ett kirurgiskt ingrepp. I en randomiserad studie från Europa fick 1400 patienter 

med lymfkörtelmetaser genomgå adjuverande strålbehandling eller kirurgi, dock syntes 

ingen skillnad gällande överlevnad. Flera länder godkänner adjuverande strålbehandling som 

behandlingsmetod istället för kirurgi, men det går ännu inte att dra några slutsatser om 

nyttan av kirurgi vid lymfkörtelmetastaser (Boniface et al., 2017).   
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Lymfödem är en av de långvariga komplikationerna vid behandling av bröstcancer och leder 

till fysiska, psykiska och sociala negativa effekter vilket kan ge en sämre livskvalité. 

Lymfödem kan medföra besvär som att axelrörligheten blir försämrad, smärta, rodnad av 

hud samt svullnad. Mellan 5–60% av alla patienter med bröstcancer utvecklar lymfödem 

bland annat beroende på behandlingens längd. Genom att mäta omkretsen av armarna kan 

man få svar på om vätska ansamlas i armen. Vid svullnad kan man använda sig av 

kompression för att minska eventuella svullnader. Trots preventiva insatser så är lymfödem 

ett stort hälsoproblem som påverkar många patienter med bröstcancer. Axillutrymning, 

biopsi och strålning är alla sammankopplade med utvecklingen av lymfödem eftersom att det 

finns risk för skada av funktion av lymfsystemet vid axillen (Ochalek, Gradalski & Partsch, 

2017).  

Bäcklund et al. (2016) beskriver att efter genomförd axillutrymning kan man få 

komplikationer som nedsatt rörlighet i axelpartiet, överkänslighet i huden, nedsatt känsel 

samt svullnad av armen. Serom är sårvätska som kan uppstå i operationsområdet efter 

kirurgi. Forren och Wesmiller (2017) beskriver att efter bröstcancerkirurgi kan patienter 

uppleva smärta efter sin operation. Det kan vara en utmaning att smärtlindra patienter som 

genomgått bröstcancerkirurgi. Om patientens smärta efter bröstcancerkirurgi är svår att 

lindra kan detta leda till en försämrad återhämtning på grund av patienten inte kan 

mobilisera sig.  

2.3 Att få besked om bröstcancer  

Bröstcancer kan upptäckas vid regelbunden mammografiundersökning medan andra 

patienter själva har begärt en mammografi för att man har upptäckt något avvikande i sitt 

bröst. Patienter kan ha svårt att tänka sig att de drabbats av bröstcancer. När svaret sedan 

kommer kan patienter ha väntat på besked i flera dagar eller i värsta fall flera veckor med oro 

och ångest. Beskedet om bröstcancer kan komma som en chock för dessa patienter (Mathers, 

McKenzie & Robertson, 2013). Bäcklund et al. (2016) nämner att det därför kan vara en 

fördel att ha en anhörig med sig vid beskedet. Enligt Mathers et al. (2013) får patienter ofta 

lämna sjukhuset och återvända till hemmet mellan beskedet och behandling. Under denna 

tid kan patienter känna sig nedstämda och uppleva ensamhet, trots att de har familj och 

anhöriga i sin direkta närhet. 

2.4 Att få information före och efter bröstcancerkirurgi 

 

Sjuksköterskan behöver delge patienten information inför det kirurgiska ingreppet. Det 

innefattar bland annat information om fasta och läkemedel. Dessutom behöver 

sjuksköterskan informera om åtgärder för att förhindra infektion. Detta sker oftast muntligt 

men kan även kompletteras med skriftlig information. Innan patienten ska genomgå kirurgin 

kontrollerar sjuksköterskan att patienten förstått instruktionerna och patienten har möjlighet 

att ställa eventuella frågor.  
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Sjuksköterskan bör försäkra patienten att frågor och funderingar även kan tas upp under 

behandlingens gång samt efter hemgång. Sjuksköterskan ska ge information om kirurgin 

muntligt och skriftligt samt undervisa i samband med hemgång. Det kan röra sig om 

undervisning i hur operationssåret ska tas om hand för att minska risken för infektion. Det är 

viktigt att meddela patienten att denne kan ringa till mottagningen vid eventuella frågor. 

Patienter som genomgått dagkirurgi kan bli uppringda dagen efter operation samt en tid efter 

att operationen är genomförd (Rosén & Cornelius, 2016). 

2.5 Tiden efter bröstcancerkirurgi 

Lilliehorn, Hamberg, Kero och Salander (2013) nämner att de allra flesta patienter idag 

överlever sin bröstcancer. Att få diagnosen bröstcancer och genomgå behandling kan vara 

mycket påfrestande både fysiskt och psykiskt. Meade och Dowling (2012) menar att patienter 

som drabbas av bröstcancer genomgår stora påfrestningar och att patienter kommer därmed 

att behöva återhämta sig både fysiskt och psykiskt under lång tid. 

2.5.1 Fysisk återhämtning 

Patienter som har genomgått bröstcancerkirurgi kan ha behov av att få fortsatt medicinsk 

vård även efter operationen. Efter bröstcancerkirurgi kan patienter ha en ökad risk för att få 

lymfödem. Det är viktigt att patienter tidigt efter operationen börjar aktivera sig för att 

minska risken för lymfödem (Meade & Dowling, 2012). Lilliehorn et al. (2013) nämner att 

återhämtningen sker under en längre tid och kan påverkas av vilken behandlingsmetod 

patienten genomgått. Patienter kan vara sjukskrivna i flera månader upp till ett helt år efter 

att de genomgått bröstcancerkirurgi. 

2.5.2 Psykisk återhämtning 

Enligt Lilliehorn et al. (2013) är bröstcancer inte enbart en fysisk sjukdom utan även något 

som i allra högsta grad även kan drabba patienten psykiskt. Det är inte ovanligt att drabbas 

av existentiella tankar efter en tuff behandling. Efteråt kan patienter känna en rädsla att 

cancern ska komma tillbaka. Sammarco och Konecny (2010) menar att sjuksköterskan kan 

erbjuda stöd och hänvisa patienten vidare att delta i stödgrupper med andra som genomgått 

bröstkirurgi för få information som ett stöd i sin återhämtning. 

Meade och Dowling (2012) beskriver att patienter kan känna sig berövade sin sexualitet då en 

del av bröstet alternativt hela bröstet har opererats bort. Carr, Groot, Cochran och Holtslader 

(2018) nämner att patienter kan ha svårigheter att se på sig själv i en spegel då deras 

kroppsbild kan ha genomgått en stor förändring. Vidare nämns att patienter kan vara oroliga 

över om deras kläder kommer att passa den förändrade kroppsbilden. 
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2.5.3 Kontaktsjuksköterska 

Alla patienter som behandlas för cancer i Sverige har rätt till en kontaktsjuksköterska. 

Kontaktsjuksköterskan har ansvar gentemot både patienten och eventuella närstående under 

patientens vård. Kontaktsjuksköterskan har flera uppdrag. Bland annat ansvarar 

kontaktsjuksköterskan för att informera om de olika stegen i behandlingen. Dessutom ska 

kontaktsjuksköterskan fungera som ett stöd patienten och behöver därför finnas tillgänglig. 

Kontantsjuksköterskan ska även upprätthålla kontakter med andra yrkesgrupper som kan 

vara iblandade i patientens vård. Kontaktsjuksköterskan ska finnas tillgänglig på den 

kliniken där patienten vårdas för sin cancer (Cancercentrum, 2018).  

2.6 Styrdokument och lagar 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017a) ska sjuksköterskan verka för en god relation till 

och arbeta för att förbättra patientens hälsotillstånd genom att lindra lidande och främja 

hälsa. Om patientens hälsotillstånd inte går att förbättra bör sjuksköterskan arbeta för att 

minska patientens lidande och se till att patienten får relevant information om sin sjukdom 

och behandling. Sjuksköterskan ska i samråd med patienten planera för vården utifrån behov 

och önskemål och det är viktigt att sjuksköterskan gör patienten delaktig i sin egen vård. För 

att uppfylla detta bör sjuksköterskan skapa en god relation till patienten för att kunna 

optimera omvårdnaden. Sjuksköterskan ska arbeta utifrån personcentrerad vård där både 

patient och närstående bemöts som unika individer med individuella behov, resurser och 

värderingar. Det innebär att tillsammans med patient och närstående ge förutsättningar för 

patienten att kunna prioritera och fatta beslut om vårdens innehåll, mål och uppföljning. 

Sjuksköterskan ska även värna om patientens rättigheter, behov och möjligheter för att skapa 

förutsättningar för kontakt och kontinuitet i vårdkedjan.  

I Patientlagen (SFS, 2014:821) anges att den som söker vård bör delges information som är 

individuellt anpassad till patientens ålder, mognad, erfarenheter eller annat som kan påverka 

funktionen att ta emot information. Om patienten talar ett utländskt språk har patienten rätt 

att få informationen via en tolk och även skriftligt. Patienten ska få information om sin egen 

vård och ha möjlighet att förstå det som händer under vårdtiden. Sjuksköterskan bör 

försäkra sig om att patienten har förstått den givna informationen som lämnas ut skriftligen, 

om patienten har nedsatt förmåga att ta emot muntlig information. Information om 

patientens vård får inte utelämnas till patientens närstående utan godkännande från 

patienten. Patientlagen fastställer dessutom att patienter har rätt till en fast vårdkontakt. 

Enligt ICN:s etiska kod är sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområden att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande. Sjuksköterskan ska verka för att 

vårda med respekt för mänskliga rättigheter vilket även innefattar kulturella rättigheter samt 

bemöta människor med respekt och värdighet. Människan har även rätt till sitt eget liv och 

egna val vilket även det ska respekteras. Sjuksköterskan har ansvar över att ge information på 

ett sätt som är korrekt, tillräcklig och lämplig och ska vara kulturellt anpassad som grund för 

att patienten ska kunna ge sitt samtycke till vård och behandling (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b).  
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2.7 Sjuksköterskans upplevelser av att förmedla information 

 

Sjuksköterskor upplever att patienter med bröstcancer har behov av information under sin 

sjukdomstid, men att det inte alltid finns tid att samtala med dessa patienter. Patienters 

behov av information uppskattas som stort av sjuksköterskor men att de inte själva alltid kan 

svara på patienters frågor. Sjuksköterskor upplever att de kan vara ett stöd för patienter, trots 

att de kan känna sig otillräckliga när de fick frågor om patienters sjukdom och dess vård 

(Ödling, Norberg & Danielsson, 2002).  

Klevos et al. (2017) menar att sjuksköterskor upplever sig ha nyckelroll i vårdandet av 

patienter som drabbats av onkologiska sjukdomar och sjuksköterskan upplever sig spendera 

mycket tid tillsammans med patienter vilket upplevs som ett stöd för att kunna stärka 

patienter emotionellt. Vidare upplever sjuksköterskan att hennes roll kan vara förbisedd, 

men att sjuksköterskan har en stor inverkan på hur samarbetet med patienten blir. Redan 

innan planerad mastektomi samtalar sjuksköterskan med patienter om vad de kan förvänta 

sig efter sin kirurgi och informerar om vikten att utföra träningsövningar för att förhindra 

framtida obehag som lymfödem. Enligt sjuksköterskorna önskar patienter att få veta den 

förväntade återhämtningstiden efter kirurgin. Sjuksköterskan upplever att det är fördelaktigt 

att ha samtal med patienter innan de genomgår en operation så att det kan hjälpa patienten 

att fatta viktiga beslut inför den postoperativa vården.  

Kirshbaum (2008) fann att sjuksköterskor kan uppleva en avsaknad av kunskap om faktorer 

som kan påverka återhämtningen hos bröstcancerpatienter, bland annat kunskap om hur 

motion kan reducera patienters utmattning efter sjukdomen. Sjuksköterskan upplever att 

motion skulle föreslås mer frekvent om kunskapen om vilka fysiska begränsningar som 

patienter med bröstcancer kan stå inför var mer utbredd.  

Sjuksköterskor erfar att patienter som genomgår bröstcancer behöver få regelbundet med 

information om sin sjukdom och behandling. Att verka som ett stöd genom att delge 

information samt fungera som ett känslomässigt stöd är uppgifter som sjuksköterskan ansåg 

som viktiga, men upplever även ett ansvar att kontakta patienter efter 

bröstcancerbehandlingen och följa upp om patienten behöver ytterligare information eller 

stöd. Sjuksköterskor uttrycker att patienter ofta har frågor om sina fysiska förändringar och 

besvär. Även psykosociala bekymmer som en förändrad självbild och utmaningar i relationer 

kan förekomma. För att stödja patienten används ett häfte som bland annat handlar om 

bröstcancer, vilka känslor som kan uppstå och vad anhöriga kan vara behjälpliga med för att 

underlätta för patienters återhämtning. Patienter blir även ombedda att ringa till 

mottagningen vid eventuella frågor. Pågående kontakt och vård kan vara alltifrån tre 

månader till fem år både, vilket kan ske både genom telefonkontakt och fysiska möten 

(Harding, 2015; Browall, Forsberg & Wengström, 2017; Trevillion, Singh-Carlsson, Wong & 

Sheriff, 2015; Jones, Leach, Chambers & Occhipinti 2010). 
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Sjuksköterskor finner att det är frustrerande inte ha tillräcklig kompetens för att kunna 

undervisa patienter genom information. Detta upplevs av sjuksköterskor som en risk att 

informationen blir bristfällig och på så sätt påverkar patientens vård negativt. 

Sjuksköterskor lyfte fram att de har flera olika roller i vården av patienter som bland annat 

innebär att ge rådgivning samt att kunna etablera en vårdande relation. Detta var positivt för 

sjuksköterskans del eftersom att det ger sjuksköterskan en känsla av personlig prestation 

(Maree & Mulonda, 2016). Luck, Chok Ng, Scott och Wilkes (2016) menar att andra 

sjuksköterskor däremot kan uppleva att de har tillräckliga kliniska kunskaper och 

professionella erfarenheter vilket gör att de känner sig kompetenta att ge information till 

patienter. Sjuksköterskan menar att undervisning är nödvändigt för patienter och att delge 

patienten kunskap om sitt tillstånd kan ses som en integrerad del av deras roll. De är ofta den 

konstanta resursen för patienterna inom bröstcancervård som kan hjälpa till att klargöra 

komplexiteten av medicinska och kirurgiska interventioner. Stephens, Osowski, Fidale och 

Spagnoli (2007) nämner att sjuksköterskan anser att det är viktigt att identifiera 

kunskapsbehov och orosmoment hos patienter med bröstcancer i förloppet innan kirurgi. 

Sjuksköterskan ansåg att det då var lättare att anpassa informationen angående patientens 

behov samt förklara och lugna patienten angående dennes oro.  

2.8 Teoretiskt perspektiv 

Att få diagnosen bröstcancer och genomgå kirurgi kan medföra ett stort lidande för 

patienten. Därför har Erikssons (2015a) teori om lidandet använts som teoretiskt perspektiv. 

En patient med bröstcancer kan drabbas av sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 

Patienter som genomgår bröstcancer kommer att behöva få någon form av vård för sin 

sjukdom, därmed ansågs även Erikssons (2014) teori om vårdande som relevant för 

examensarbetet. I vårdandet valdes därmed begrepp som självvård, vårdrelationen samt 

helhetssyn.  

2.8.1 Lidande enligt Eriksson 

 

Sjukdomslidande är det lidande sjukdomen för med sig. Kroppslig smärta är en vanlig orsak 

till lidande i samband med sjukdom. Den kroppsliga smärtan centreras oftast till en bestämd 

del av kroppen som upptar människans uppmärksamhet och på så sätt förlorar människan 

en del av sin förmåga att övervinna lidandet. Att ha en sjukdom eller genomgå en behandling 

kan även ge ett själsligt och andligt lidande och bör därför lindras så gott det går. Känslor av 

skuld och skam relaterat till människans sjukdom och behandling kan upplevas som ett 

själsligt och andligt lidande och det kan vara patientens egna erfarenheter från tidigare vård 

eller attityder från vårdpersonal. (Eriksson, 2015a). 

 

Vårdlidande kan ses som ett onödigt lidande för patienten då det är orsakat av vården. 

Brister i god etik och god vård gör att patienten kan känna ett lidande både under och efter 

sin vårdtid. Den vanligaste förekommande formen av vårdlidande är kränkning av patientens 
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värdighet som kan ske genom att nonchalera patienten vid tilltal, inte värna om den 

personliga integriteten eller att inte se patienten.  

Maktutövning kan vara både direkt och indirekt. Att utöva makt i vården kan innebära att 

patienter blir tvingade att genomföra handlingar de egentligen inte orkar med eller att 

vårdpersonal håller hårt på rutiner. En patient som inte tas på allvar kan uppleva maktlöshet 

vilket också är en maktutövning. Utebliven vård är en annan typ av maktutövning och även 

det en kränkning mot patienten. Vårdaren kan ha bristande kunskaper och oförmåga att se 

och bedöma vad patienten behöver. Fördömelse och straff är en andra former av vårdlidande 

som kränker patientens värdighet. Det kan innebära att inte orka samtala med en patient 

som upplevs krävande och besvärlig (Eriksson, 2015a).  

 

Livslidande är det lidande som är relaterat till allt vad det kan innebära att leva. En 

människas livssituation kan förändras. Ett fysiskt lidande och en svår smärta påverkar 

människan på flera plan. En plötslig förändring som är påtvingad gör att människans 

livssituation går emot det naturliga, vilket gör att människan behöver hitta ett nytt 

meningssammanhang. Att få ett diagnosbesked kan innebära att ens existens som människa 

hotas vilket kan resultera i ett livslidande (Eriksson, 2015a).  

2.8.2 Vårdande enligt Eriksson 

Självvård är ett begrepp som Eriksson (2014) använder. Det innebär att hjälpa patienten att i 

så hög grad som möjligt använda sin anpassningskapacitet för att uppnå optimal kapacitet att 

förverkliga sig själv. Det är vårdarens uppgift att visa vägen till hälsa för patienten men inte 

ta över patientens förmåga att ta sig dit. En förutsättning för självvård är att patienten själv 

känner till sina psykiska och fysiska resurser, men det är även nödvändigt att känna till de 

resurser som finns i ens omgivning. Problem med självvård kan uppstå bland annat på grund 

av nedsatta fysiska krafter, bristande kunskap om samband mellan sjukdom och hälsa eller 

en orealistisk syn på sig själv och sin egen situation. Patienten bör inte lämnas ensam i sin 

självvård utan det är vårdarens ansvar att kompensera och hjälpa till med de brister som 

uppstår i självvården.  

Vårdrelationen beskriver Eriksson (2014) som relationen mellan patient-vårdare och utgör 

grunden i vårdandet och vårdprocessen. Patienten ska få utrymme att uttrycka sina aktuella 

begär, behov och problem till vårdaren utan att vårdaren påskyndar relationen. Den 

relationen som ses mellan patient och vårdaren benämns som ett vårdförhållande som syftar 

till att stödja patientens hälsoprocesser. Vårdförhållandet är professionellt och grundar sig på 

kunskap och uppfyller etiska krav. Det är viktigt att kontinuiteten i vårdförhållandet 

upprätthålls, då kontinuitet förutsätter att patientens hälsoprocesser ostört kan utvecklas 

mot optimal hälsa.  

Helhetssyn på människan är en central del i vårdvetenskapens människobild. Människan 

består inte bara av en kropp utan även av själ och ande. Genom att ha en helhetssyn på 

människan ses alla aspekter i patientens liv som viktiga och inte bara det som ger patienten 

ohälsa. Människan är unik i sig själv och ska behandlas som sådan med individuellt anpassad 

vård. Vården bör bygga på respekt och en tilltro till människans egna möjligheter till växt och 

utveckling. Människan ses även som levande och inte endast i biologisk mening, en levande 
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människa som aktivt vill skapa sitt eget liv och har tankar, känslor, tro och hopp (Eriksson, 

2014). 

 

2.9 Problemformulering  

Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Ett bröstcancerbesked kan 

vara skrämmande och chockartat. Att dessutom behöva genomgå behandling som kan kräva 

mycket både fysiskt och psykiskt gör att det finns risk att patienter känner ett lidande.  

Dessutom kan det finnas krav att efter behandlingen komma tillbaka till en fungerade tillvaro 

och få ett fungerade liv även efter behandlingen är slutförd. Eriksson (2014) beskriver att 

själsligt och andligt lidande kan uppkomma vid sjukdom eller behandling, där plötsliga 

förändringar i livssituationen hotar människans existens och ett nytt meningssammanhang 

behöver hittas. I tidigare forskning framkommer det att sjuksköterskan har en viktig roll i att 

delge dessa patienter information men att de ofta saknar kunskap om vilken information som 

är relevant för patienter med bröstcancer. Detta trots att det finns reglerat i lagstiftningen att 

patienter har rätt att få all nödvändig information om sin egen vård och behandling. 

Patienter med bröstcancer återgår till hemmet en kort tid efter att behandlingen är slutförd 

och därmed får dessa patienter ett stort ansvar för att själva hantera sin återhämtning. Det 

har visat sig i tidigare forskning att sjuksköterskan saknar ibland tillräckligt med kunskap för 

att kunna undervisa patienter med bröstcancer att själva kunna hantera sin återhämtning för 

att minska risken för komplikationer och lindra lidandet. Vårdförhållandet mellan patient 

och vårdare syftar till att stödja patientens hälsoprocesser. I vårdförhållandet kan vårdaren 

hjälpa patienten att få kunskap om sin sjukdom och minska risken för att patienten drabbas 

av onödiga komplikationer och får lida ytterligare. Därmed behövs mer fördjupad kunskap av 

att beskriva patienters upplevelser av information vid bröstcancer. 

 

 

 

 

3 SYFTE  

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av information vid bröstcancer 
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4 METOD 

Examensarbetet har utförts enligt en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes 

enligt Evans (2002). Metoden lämpar sig väl när det är kvalitativa artiklar som ska 

analyseras. Eftersom det är upplevelser som är i fokus för examensarbetet så är en 

litteraturstudie ett lämpligt val av metod (Friberg, 2017a). Enligt Evans (2002) består 

litteraturstudie av fyra steg. I första steget bestäms urvalet av studier. I andra steget 

identifieras nyckelfynd i varje studie genom att studierna läses igenom. För att identifiera 

nyckelfynden är studiens resultat i fokus och läses igenom ett flertal gånger. I det tredje 

steget görs en jämförelse mellan likheter och skillnader i artiklarnas resultat för att få en 

sammanfattning av det material som ska användas till det nya resultatet. Subteman 

identifieras som sedan bildar teman. Resultatet som beskriver teman och subteman beskrivs 

med exempel från originalartiklarna. I fjärde och sista steget ska teman och subteman 

analyseras mot resultatet från originalartiklarna för att säkerhetsställa resultatet. Därefter är 

analysen färdig och de fenomen som hittats kan bildas till en syntes av tidigare 

forskningsresultat.  

4.1 Urval och datainsamling  

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av information vid bröstcancer. Artiklarna 

söktes i CINAHL Plus och Medline eftersom att dessa sökbaser inriktar sig på vårdvetenskap. 

Vid sökningen användes ord som bröstcancer, information och patient eftersom att dessa ord 

var relevanta för examensarbetets syfte. Därefter översattes ordet bröstcancer till engelskans 

breast cancer. MESH termer användes för att få till andra sökord vid översättning från 

svenska till engelska. Ordet bröstcancer visades sig via MESH sökning bli breast neoplasms 

och detta sökord ingick vid flera av sökningarna. Ord som information och patient krävde 

ingen översättning eftersom dessa ord har samma betydelse både inom det svenska och 

engelska språket. Dessa sökord kombinerades sedan för att få tillgång till fler artiklar som 

svarar an på examensarbetets syfte. Även andra sökord kombinerades såsom needs, 

postoperative, recovery, mastectomy, symtoms, nurse och support. En boolesk sökning 

användes med olika kombinationer av sökord. AND användes när två sökord skulle finnas 

tillsammans i en artikel som breast cancer AND postoperative information. OR användes för 

få träffar enbart på ett sökord som information OR informing. 

Inklusionskriterier innebär att artiklarna innefattar kriterier för att kunna användas till 

examensarbetet. Exklusionskriterier innebär att artiklarna innehåller material som ska 

uteslutas i sökningen (Friberg, 2017a). Inklusionskriterierna inriktar sig på att studierna är 

vetenskapligt granskade, publicerade mellan 2002–2018, är tillgängliga i full text samt utgå 

ifrån en kvalitativ metod. Exklusionskriterier är artiklar av kvantitativ ansats och 

anhörigperspektiv. Varje författare granskade 5 artiklar var. Då kom det fram att två av 

artiklarna var av både kvantitativ och kvalitativ ansats och valdes därmed bort. 

Vid sökningen av artiklar fanns en del artiklar inte att tillgå i full text, därmed togs beslutet 

att inte ta med dessa analysen. Det fanns en risk att missa allt för mycket viktig information i 
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artiklarna då dessa inte fanns i full text. När sökningen pågått under längre tid återkom flera 

artiklar igen trots nya sökord och nya kombinationer. Det gjordes då ett urval i årtalet, som 

innebär att inte alla artiklar är sökta mellan samma årtal. Ambitionen var att artiklarna helst 

inte skulle vara över tio år gamla. Det fanns svårigheter att hitta relevanta artiklar som 

svarade på syftet, därav bokades ett möte med en bibliotekarie för att få hjälp med 

sökningen. Genom mötet kom det fram att inte exkludera artiklar som inte fanns i full text på 

sökbaserna, utan kontrollera via Google Scholar om de fanns i full text. Två artiklar som 

motsvarade utvalda inklusions- och exklusionskriterier hittades. All den sökning som 

genomförts har förts in i en sökmatris där det finns en översikt över databas, urval, träffar, 

antal lästa abstracts samt utvalda artiklar. Se bilaga A, Sökmatris. 

Sökningen resulterade i totalt 131 träffar. 94 artiklar exkluderas eftersom att titeln inte var 

relevant för examenarbetes syfte. I och med detta kvarstod 37 artiklar där abstract lästes 

igenom för att kontrollera om de innehöll utvalda inklusionskriterierna samt inte omfattade 

exklusionskriterierna. Det visade sig att 27 artiklar fick exkluderas i och med att dessa inte 

omfattade examensarbetets inklusionskriterier. I och med detta kvarstod 10 stycken artiklar. 

Se bilaga C, Artikelmatris.  

Utvalda artiklar kvalitetsgranskades utifrån en kvalitetsgranskningsmall där enligt Friberg, 

(2017b) 14 frågor besvarades. Frågorna besvarades med ja eller nej. Ett ja gav 1 poäng. Nej 

gav 0 poäng. Poängen räknades sedan samman för att kontrollera kvaliteten (Friberg, 2017b). 

0–4 poäng innebar att artikeln har en låg kvalitet. 5–9 poäng innebar att artikeln hade en 

kvalitet som ligger på medel. Artiklar som uppnått 10–14 poäng har en hög kvalitet. Studiens 

utvalda artiklar hamnade som lägst på 10 poäng, vilket innebar att artiklarna har en hög 

kvalitet. Se Bilaga B, kvalitetsgranskning för ingående granskning av varje artikel samt vilka 

frågor som besvarats.  

4.2 Genomförande och analys 

Analysen började genom att artiklarna lästes i sin helhet för att få en helhetsbild. Även här 

delades artiklarna upp och varje författare läste 5 artiklar var för att finna nyckelfynd. Det 

som ansågs som nyckelfynd var meningar och citat som motsvarade examensarbetets syfte. 

De nyckelfynd som var relevanta markerades med överstrykningspenna. Sedan fördes en 

dialog om varandras nyckelfynd. Detta gjorde att trots att artiklarna blev uppdelade på två 

läsare så fick båda författarna en ökad förståelse för fynden. Först lästes 5 stycken artiklar var 

sedan byttes de ut med varandra. Detta gjorde att nya nyckelfynd kunde hittas och ingå i 

analysen. Totalt framkom 124 stycken nyckelfynd. Dessa skrevs sedan ned i ett gemensamt 

dokument och sammanställdes. Vid en ytterligare genomgång av nyckelfynden kunde 14 

nyckelfynd exkluderas eftersom att dessa var inte var relevanta för examensarbetets syfte. De 

kvarvarande 110 nyckelfynd som var relevanta för syftet sorterades sedan upp enligt likheter 

och skillnader. Detta gjordes genom att koordinera likheter och skillnader i olika färger. På så 

vis kunde subteman och senare teman urskiljas. Dessa sammanställdes sedan i det tredje 

steget av analysen. Fyra subteman identifierades av de 110 nyckelfynd som hittats. Dessa fyra 

subteman resulterade sedan i två teman. I det fjärde steget sammanställs synteser som 
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framkommit under analysens gång. Resultatet presenterades sedan under olika rubriker, i 

enhet med utvalda subteman. För att förtydliga resultatet användes citat ur 

originalartiklarnas resultat. 

Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, teman och subteman. 

 

 

 

Nyckelfynd Tema Subtema 

I knew nothing about breast 

cancer. So even though the 

doctor said after the 

treatment that I was clear of 

the cancer, I continued to 

worry about recurrence and I 

wanted to know the 

symptoms I should look for. 

It is important to have 

information about expected 

side effects of treatment and 

about what is normal... Every 

little ache and pain made me 

constantly nervous 

and anxious for a long time. 

(Kwok & White, 2016) 

Informationens betydelse Att få personcentrerad 

information för att kunna 

återhämta sig 

 

When you come to an 

appointment, they just deal 

with the breast, they don’t 

ask me… They’re just dealing 

with the body, yes. But we 

need more people to deal 

with the person” (Tompkins 

et al., 2016) 

Informationens betydelse 
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4.3 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik innebär att tänka på att forskningsetiska överväganden uppfylls både innan 

och under genomförandet av ett vetenskapligt arbete. I ett vetenskapligt arbete ska det alltid 

finnas i åtanke att inte skada eller utnyttja de deltagare som ingår i studien. I ett 

vetenskapligt arbete är ärlighet en komponent som alltid ska finnas med. Resultatet får 

varken förvrängas eller plagieras. Det är viktigt att tydligt använda sig av referenser och citat 

vid användandet av andra källor (Kjellström, 2017). Det är forskarens eget etiska ansvar att 

se till att följa aktuella regler och riktlinjer (CODEX, 2018a). Genom examensarbetets 

utförande har forskningsetiska överväganden tagits i beaktande för att kunna framföra ett 

rättvist resultat. När resultatet har presenterats har det beskrivits och inte tolkats, vilket gör 

att resultatet inte förvägrats eller framställts på ett sätt som inte är rättvist. Dessutom är alla 

artiklarna publicerade i vetenskapliga tidskrift. Enligt Östlundh (2017) är en artikel som är 

publicerad i en vetenskaplig tidskrift granskad av andra forskare innan publicering.  

 

5 RESULTAT  

Resultatet kommer svara an på syftet som var att beskriva patienters upplevelser av 

information vid bröstcancer. 

Under analysprocessen har två teman och fyra subteman framkommit. Informationens 

betydelse med subtema att få personcentrerad information för att kunna återhämta sig samt 

att få positiva upplevelser om information. Andra temat som framkom var när livet vänds 

upp och ner, med subtema att behöva stöd samt att behöva uppföljning.  

Tabell 2. Översikt över teman och subteman 

Tema Subteman 

Informationens betydelse 

 

Att få personcentrerad information för att 

kunna återhämta sig 

Att få positiva upplevelser av information 

 

När livet vänds upp och ner Att behöva stöd 

Att behöva uppföljning 
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5.1 Informationens betydelse 

Under temat informations betydelse framkom två subteman, att få personcentrerad 

information för att kunna återhämta sig samt att få positiva upplevelser av information. 

5.1.1 Att få personcentrerad information för att kunna återhämta sig 

Patienter beskrev att de ofta inte var medvetna om sin egen risk att drabbas av postoperativa 

komplikationer efter bröstcancerkirurgi (Suplee et al. 2015). Patienter beskrev att de önskade 

mer information kring komplikationer som extrem trötthet, sömnsvårigheter, viktuppgång, 

påverkad sexlust samt tecken på återfall i sjukdom (Cappiello et al., 2007). Riskerna för att få 

lymfödem önskade patienter att de blivit mer informerade om. Patienter som upplevde sig ha 

fått bristfällig information hade mer allvarliga symtom än patienter som upplevt att de fått 

adekvat information, ett starkt behov av att få särskild information om tecken på återfall i 

cancersjukdom fanns också som inte alltid bemöttes. De beskrev även en osäkerhet av hur 

psykiskt och fysiskt påfrestande återhämtningen kunde vara och hur lång tid en normal 

återhämtning kunde ta. Detta var något som inte alltid togs upp av sjuksköterskan men som 

patienter efterfrågade (Hovind, Bredal & Fihle, 2012; Murray, Turner, Rehan & Kovacs, 2014; 

Tsuchyia, Horn & Ingham, 2011; Kwok & White, 2014).  

 

I knew nothing about breast cancer. So even though the doctor said after the treatment 

that I was clear of the cancer, I continued to worry about recurrence and I wanted to 

know the symptoms I should look for. It is important to have information about 

expected side effects of treatment and about what is normal... Every little ache and 

pain made me constantly nervous and anxious for a long time. (Kwok & White, 2016 p. 

2654)  

 

 

Det fanns även de patienter som beskrev att de hade fått tillräcklig information om risken att 

drabbas av komplikationer som lymfödem, vilket gjorde att de kände sig bättre förberedda. 

Patienterna som upplevde att de hade fått tillräcklig information och inte tyckte att deras 

symtom var så allvarliga, upplevde lymfödem som något acceptabelt (Tsuchiya et al., 2011).  

Patienter beskrev att de lämnades med obesvarade frågor som när de kunde återvänta till 

arbetet och hur de skulle gå vidare i livet. Patienter upplevde att besöken var så förhastade att 

de kände sig obekväma eller inte hade möjlighet att ställa dessa frågor. Patienter fick ibland 

skriftlig information från sjuksköterskan men det framkom att patienterna föredrog en 

kombination av både muntlig och skriftlig information (Tompkins et al. 2016). I den akuta 

fasen beskrev patienter att de enbart fick information om prognosen och själva kirurgin 

(Hovind et. al 2012). Patienter som genomgått bröstrekonstruktion i samband med 
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borttagande av tumör hade behov att få mer information om vilket resultat de kunde förvänta 

sig. Patienter uttryckte att om de fått information om hur bröstet kunde se ut efter deras 

bröstrekonstruktion så skulle de kunna hantera situationen bättre (Murray et al. 2014).  

Patienter beskrev att de ibland blev sedda som enbart patienter eller objekt istället för att 

bemötas som en unik individ (Drageset et al. 2016; Suplee et al. 2015). Patienter saknade 

relevant information som var anpassad till deras individuella behov (Drageset et al., 2016). 

 “When you come to an appointment, they just deal with the breast, they don’t ask me… 

They’re just dealing with the body, yes. But we need more people to deal with the person” 

(Tompkins et al., 2016, p .7). 

Det framkom att patienter upplevde kulturella skillnader vid kommunikationen mellan 

patienter och sjuksköterskan. Patienter från minoritetsgrupper önskade mer information 

som var anpassad till deras religion och kultur. Patienter av olika etniciteter ansåg det viktigt 

att få språkligt anpassad information. Informationen skulle även vara kulturellt anpassad för 

att på så sätt kunna hantera bieffekterna av behandlingen och främja återhämtningen (Kwok 

& White, 2014; Tompkins et al., 2016). 

 

I and my family knew nothing about cancer. After being given the diagnosis, we of course 

wanted as much information as possible about its treatment and everything else. Yes, the 

doctor did give us many pamphlets, but they were all in English so we couldn’t understand 

them. There was nothing in Chinese you know. It was so frustrating. I was made anxious 

enough by the diagnosis, but the worst part was the feeling of losing control because of the lack 

of information? I couldn’t read it and didn’t understand it at all. I felt at a total loss in the 

situation (Kwok & White, 2014, p. 2654) 

 

5.1.2  Att få positiva upplevelser av information 

 

Vissa patienter beskrev att de hade fått tillräckligt med adekvat information. De hade även 

möjlighet att kontakta sjukhuset vid behov och uppskattade när sjukhuset erbjöd att ringa 

upp patienterna för ett uppföljningssamtal vilket upplevdes tryggt (Drageset et al. 2016; 

Hovind et al. 2012). Patienter uppskattade att få information när deras sjuksköterska 

kontaktade de via telefon, patienter beskrev att de hade möjlighet att ställa frågor eller ta upp 

funderingar (Tompkins et al. 2016). ”It felt good to talk to a nurse who explained and 

provided information when you needed it” (Drageset et al., 2012, p. 43). Patienter fick med 

sig broschyrer från sjukhuset som visade sig vara hjälpfulla (Drageset et al., 2016). ”I used 

that information daily after surgery. It was really informative and gave results´” (Drageset 

et al., 2016, p. 343). 

 

Till kontrast till detta rapporterade patienterna även om positiva upplevelser där 

vårdpersonal kunde dela med sig om egna erfarenheter och var empatiska. Patienter önskade 

att de enbart hade kontakt med en sjuksköterska under sin sjukdom. De hade inte behov av 

att träffa sjuksköterskan varje vecka eller ens varje månad, det räckte enbart med att 
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sjuksköterskan kände till patienten som person (Lawler, Spathonis, Masters, Adams & Eakin, 

2011). 

5.2 När livet vänds upp och ner  

Under temat information för att ge stöd kommer två subteman presenteras, att behöva stöd 

samt att behöva uppföljning.  

5.2.1 Att behöva stöd 

För patienter var stöd en faktor som påverkade deras förmåga att hantera 

återhämtningsprocessen. Att försöka hantera och återhämta sig efter en bröstcancerkirurgi 

berodde på patienters resurser av stöd. Patienter upplevde att de behövde ytterligare stöd 

efter kirurgin och särskilt under återhämtningsperioden. Det fanns skillnader i var och hur 

patienter sökte stöd. Patienter hade behov av att sjuksköterskan skulle förmedla socialt stöd. 

Detta komplicerades av bristen på kontinuitet i vårdkontakten med sjuksköterskan vilket 

gjorde det svårare för patienten att vara bekväm med att ställa frågor och få svar på sina 

funderingar. Patienten hade behov av att sjuksköterskan skulle visa sig och vara mer 

tillgänglig (Murray et al., 2014).  

Patienter blev positivt överraskade av stöd från sin närmsta familj, vänner och kollegor.  I 

chocken av att få en cancerdiagnos upplevde patienter det svårt att komma ihåg all 

information som nämndes. Det upplevdes skönt att ha med sig någon som stöd eftersom att 

patienten inte alltid upplevde sig kapabel att ta in all information själv (Drageset et al., 2012). 

Det sociala stödet från familjemedlemmar upplevdes av patienter som ovärderligt och inget 

det kunde tänka sig att klara sig utan. Patienter upplevde att rollerna ibland blev ombytta och 

att de fick fungera som ett stöd till familjemedlemmar som kämpade med att acceptera 

patientens cancerdiagnos (Murray et al., 2014). 

 

You need somebody that knows about breast cancer… that can help people deal with how they 

are feeling but who at the same time has an understanding of what you are going through… so 

they can help a little bit physically and emotionally. (Murray et al., 2014, p. 587) 

 

Patienter längtade efter kontakt med andra som förstod vad de gick igenom eftersom detta 

gjorde att de kände sig mindre isolerade och fick bättre förståelse för att deras upplevelser 

inte var ovanliga (Murray et al., 2014). Patienter upplevde det positivt att få stöd från andra 

patienter som överlevt sin bröstcancer och få möjlighet att utbyta viktig information med de 

som genomgått en liknande resa som dem själva. De upplevde att det var skönt att prata med 

någon som verkligen var intresserad och sökte upp lokala stödgrupper för att dela sin 

historia. Andra patienter använde internet för att gå med att chatta med andra som drabbats 

av bröstcancer (Drageset et al., 2016; Lawler, Spathonis, Masters, Adams & Eakim, 2010).  
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5.2.2 Att behöva uppföljning 

Patienter uppskattade om de efter sin behandling fick gå på ett uppföljningssamtal som 

anordnades av en sjuksköterska. Under dessa uppföljningssamtal fanns det patienter som 

berättade för sjuksköterskan om sina komplikationer, men de upplevde att sjuksköterskan 

inte tog dessa komplikationer på allvar (Lawler et al., 2010). Patienter önskade ett besök som 

enbart inriktade sig på information efter att behandlingen avslutats. Patienterna kunde få 

informationen i samband med att behandlingen avslutats, vilket gjorde att patienterna 

upplevde att de var svårt att ta in all information i den stunden (Capiello et al., 2007). 

Patienter upplevde att det fanns ett behov av ett hembesök några veckor efter att kirurgin var 

utförd (Hovind et al., 2012). 

You know, the doctors are still following us, but they’re like, ´OK, see you in three months.´And 

it’s like, well what about my joint pain? And what about this and that? And, you know, I just feel 

like there’s a lack of stuff about that. (Suplee et al., 2015, p. 414) 

Patienter upplevde sig missnöjda med uppföljningen efter utförd kirurgi. Patienter saknade 

information om kost samt information om hur och när de skulle kunna återuppta sin fysiska 

aktivitet. När behandlingen var avslutad upplevde patienter känslor som plötslig ensamhet 

och frågor om hur de skulle hantera sin nya tillvaro. Färdigbehandlade patienter upplevde sig 

isolerade när livet antogs återgå till livet som det var innan beskedet om bröstcancer (Suplee 

et al., 2015; Cappiello et al, 2007). Patienter upplevde att sjuksköterskan i kontrast till detta 

kunde vara ett stort stöd genom att kontakta patienterna via telefon för att ringa och 

kontrollera hur de mår (Tompkins et al., 2016). 

6 DISKUSSION 

I resultatdiskussionen presenteras teman som framkommit och diskuteras mot tidigare 

forskning samt den vårdteoretiska utgångspunkten. Metoddiskussionen baseras på 

begreppen trovärdighet, giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet samt för- och nackdelar 

med vald metod. Etikdiskussionen behandlar etiska överväganden.  

6.1 Resultatdiskussion  

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av information vid bröstcancer. 

Resultatdiskussionen utgår från tidigare forskning inom ämnet, vårdvetenskapligt perspektiv 

samt sjuksköterskans ansvar reglerat i styrdokument. Resultatdiskussionen är uppdelad 

utifrån de två teman som bildades, informationens betydelse samt när livet vänds upp och 

ner.  
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6.1.1 Informationens betydelse 

Patienter upplevde att de hade behov av att få mer information om återhämtningen efter ett 

kirurgiskt ingrepp, då den tog längre tid än vad de hade förväntat sig och bidrog till ett 

lidande. Detta var särskilt tydligt hos de patienter som beskrev att de inte fått tillräckligt med 

information, då komplikationer som uppstod var oförväntade och förlängde 

återhämtningsprocessen. Tidigare forskning beskriver att sjuksköterskan kan ha svårigheter 

att förmedla information som påverkar hur patienter hanterar sin återhämtning. Bland annat 

saknade sjuksköterskan tillräcklig kunskap om hur motion kan vara ett verktyg för patienten 

för att minska risken att drabbas av utmattning (Kirshbaum, 2008). Sjuksköterskan ska 

kunna förmedla nödvändig information kring patientens sjukdom och behandling och arbeta 

för att förbättra patientens hälsotillstånd genom att lindra lidande och främja hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a). 

Enligt Eriksson (2015a) är sjukdomslidande det lidande som sjukdomen för med sig, vilket 

kan vara kroppslig smärta som kan uppta människans uppmärksamhet och därmed 

försämrar förmågan att hantera lidandet. I och med sjukdomslidandet kan det vara svårare 

för patienter att återgå till en tidigare tillvaro, vilket kan försvåras ytterligare om 

sjuksköterskan inte innehar kunskap om förebyggande åtgärder. Genom att sjuksköterskan 

kan ha svårt att förmedla information på ett sätt som täcker patientens informationsbehov 

för återhämtning kan det utvecklas till ett vårdlidande för patienten. Patienter kan uppleva 

ett onödigt och till och med livslångt lidande till följd av bristande information. Verktygen 

som patienten kan använda sig av själv kan utebli och påverka resultatet av återhämtningen.  

Ett vårdlidande kan i sin tur leda till patienten har svårt att återgå till en stabil tillvaro vilket 

kan leda patienten in i ett livslidande (Eriksson 2015a). Eriksson (2014) menar att 

e4vårdaren ska kunna hjälpa patienten att nå hälsa genom självvård. Genom att 

sjuksköterskan ger information i syfte att påverka patientens hälsoprocess så denne kan 

utföra självvård och minska risken för komplikationer bidrar det till en bättre vårdrelation. 

Detta styrker vikten av att sjuksköterskan har en väsentlig roll i att stödja patienten och 

därmed minska patientens lidande. 

Patienter lämnades ibland med obesvarade frågor och funderingar över hur livet skulle bli 

efter avslutad behandling. Tidigare forskning visar att sjuksköterskan upplever patientens 

behov av information som stort och att sjuksköterskan kan känna sig otillräcklig när de inte 

kan besvara patientens frågor om dennes sjukdom och vård (Ödling, Norberg & Danielsson, 

2002). Enligt Eriksson (2015a) kan obesvarade frågor lämna patienten fylld med känslor av 

ängslan och oro – vilket kan leda till ett vårdlidande. Vårdlidandet är ett onödigt lidande som 

inte bör förekomma. Obesvarade frågor kan härledas till att det finns brister i vilken 

information som ges och hur den framställs av sjuksköterskan.  

Det fanns dock patienter som upplevde att deras behov av information var tillgodosett. 

Patienter beskrev att de fick information om möjligheten att kontakta sjukhuset vid behov. 

Enligt Patientlagen (SFS, 2014:821) har patienten har rätt till att få all nödvändig 

information om sin vård och behandling. Även Svensk sjuksköterskeförening (2017a) menar 

att det är sjuksköterskans ansvar att ge patienten all den information som är nödvändig för 

patientens vård. I resultatet framkom det att vissa patienter saknade information som var 
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anpassad till deras individuella behov. Sjuksköterskan ska identifiera kunskapsbehov och 

orosmoment hos patienten så informationen kan anpassas till patientens behov samt förklara 

och lugna patienten (Stephens et al., 2007). Även Patientlagen (SFS, 2014:821) styrker vikten 

av att anpassa informationen individuellt. Detta kan ses som att det är en viktig faktor att 

sjuksköterskan anpassar informationen till varje enskild patient istället för att ge generell 

information till alla patienter. Sjuksköterskan bör ta i beaktande att det kan finnas skillnader 

i hur mottaglig patienten är för informationen beroende på mognad, ålder, tidigare 

erfarenheter eller annat som kan påverka patientens förmåga att ta emot information. 

Dessutom bör sjuksköterskan ta i beaktande att man kan reagera starkt vid ett besked om 

bröstcancer och därmed inte kan ta in all den information som lämnas ut. 

Patienter från minoritetsgrupper önskade att sjuksköterskan kunde ge skriftlig information 

på deras språk. Det var även önskvärt att informationen var anpassad för deras religion och 

kulturella preferenser gällande bieffekter av behandling och återhämtning. Detta styrks av 

ICN:s etiska kod som styrker att sjuksköterskan ska ge patienten kulturellt anpassad 

information (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Patienter upplevde ibland att de sågs 

som patienter istället för som en egen individ. Enligt Eriksson (2015b) ska vårdaren se på 

patienten med en helhetssyn vilket innebär att sjuksköterskan ser ett samspel mellan kropp, 

själ och ande. Sjuksköterskan bör ta hänsyn till hela människan för att kunna vårda 

patienten. Det innebär att sjuksköterskan ska se bakom det som är sjukt hos patienten och 

lägga mer fokus på patienten som individ. Svensk sjuksköterskeförening (2017a) nämner att 

sjuksköterskan ska arbeta utifrån personcentrerad vård. 

6.1.2 När livet vänds upp och ner 

Patienter beskrev att information och vårdrelationen kan utgöra ett socialt stöd som var 

väsentligt för att kunna hantera återhämtningsprocessen. Enligt tidigare forskning visade det 

sig att sjuksköterskor såg sig själva ha ett ansvar att både ge information och fungera som ett 

känslomässigt stöd i vårdandet av patienter (Jones, Leach, Chambers & Occhipinti, 2010). 

Det fanns ett samband mellan patienters nöjdhet av vårdrelationen med sjuksköterskan och 

hur denne kunde förmedla ett känslomässigt stöd. Något som även påverkade vårdrelationen 

var om kontakten med sjuksköterskan var bristfällig vilket gjorde att patienter inte upplevde 

att de kunde dela med sig av sina funderingar och frågor. Sjuksköterskor upplever att 

patienter med bröstcancer har ett stort informationsbehov men att tiden inte alltid räcker till 

att samtala med dessa patienter. Detta bidrar till upplevelser av otillräcklighet hos 

sjuksköterskor när de inte kan svara på frågor gällande patientens vård och behandling 

(Ödling, Norberg & Danielsson, 2002). Eriksson (2014) nämner att vårdrelationen kan 

variera i djup och intensitet. Vårdaren bör ge patienten utrymme att uttrycka sina begär, 

behov och problem. Även Svensk sjuksköterskeförening (2017a) nämner vikten av en god 

relation mellan sjuksköterskan och patienten. Vårdrelationen kan ha en betydande roll för att 

patienten ska känna trygghet och att det inte alltid uppfylls av sjuksköterskan.  

Ödling, Norberg och Danielsson (2002) beskriver att sjuksköterskan kan uppleva sig 

otillräcklig både i kompetens och att det inte finns tid att uppfylla patienters behov av stöd. 

Eriksson (2014) menar att interaktioner skiljer sig från vårdrelationen som är mer vårdande. 
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Interaktioner är mer av teknisk natur och kan vara utbytandet av information eller utförande 

av olika aktiviteter. Det finns en risk i att patientvårdarelationen kan bli mer mekanisk 

istället för av vårdande karaktär när sjuksköterskan på grund av olika faktorer inte kan 

uppfylla patienters behov av stöd. Det kan i sin tur påverka patientens hälsoprocess. Enligt 

Eriksson (2014) är ett bra vårdförhållande det som syftar till att stödja patientens 

hälsoprocesser där kontinuitet kan ses som en framgångsfaktor. Det kan då ses som att 

sjuksköterskan har en nyckelroll att stödja patienten under sin vård och behandling, där 

information kan vara ett sådant stöd. Enligt Cancercentrum (2018) har alla patienter som 

behandlas för cancer i Sverige rätt till en kontaktsjuksköterska. Kontaktsjuksköterskans 

ansvarar dels för att informera om de olika stegen i behandlingen och ge stöd till patienten. 

Patienterna uppskattade även stöd från sin familj och vänner. Stödet upplevdes som viktigt 

och inget patienterna kunde tänka sig att vara utan.  Patienter hade en längtan efter någon 

som förstod vad de gick igenom. Patienter beskrev att om det fanns stödgrupper tillgängliga 

hade patienternas känt att deras upplevelser inte var ovanliga. Patienter hade gått med i 

stödgrupper för bröstcancer för att kunna dela sin historia. Patienter hade önskat att 

sjuksköterskan kunde bistå med mer information om hur man kan hitta till dessa 

stödgrupper. Patienter upplevde sig isolerade och ensamma efter avslutad behandling. 

Tidigare forskning visar att sjuksköterskan har ett ansvar att hålla fortsatt kontakt med 

patienter som avslutat sin behandling. Det kan vara via uppföljningssamtal men 

sjuksköterskan kan även hålla fortsatt kontakt via telefon för att visa sitt stöd (Harding, 2015; 

Browall, Forsberg & Wengström, 2017; Trevillion, Singh-Carlsson, Wong & Sheriff, 2015). 

Det här visar att patienter ofta upplever ett lidande även efter att behandlingen är slutförd. 

Patienter kan till följd av den sjukdom de genomgått drabbas av förändringar i livet. Detta 

benämns ofta som ett livslidande – det inträffar när livet tar en vändning som inte motsvarar 

patientens förväntningar (Eriksson, 2014).  

6.2 Metoddiskussion 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av information vid bröstcancer. En kvalitativ 

litteraturstudie med beskrivande syntes har använts. Att genomföra en litteraturstudie har 

både svagheter och styrkor. Artiklarna som valdes ut har varierande antal med deltagare, där 

en del studier har så få som åtta deltagare medan den artikeln med högst antal deltagare 

innehåller 66 stycken deltagare. I en litteraturstudie kan resultatet påverkas av varje artikel 

kan ha få deltagare och detta kan göra att resultatet inte blir lika trovärdigt som en studie 

som genomförts mot en större population. Dock har detta arbetes resultat framkommit av 

totalt tio stycken artiklar, med 215 deltagare vilket gör att examensarbetet har fått ett större 

underlag med deltagare och kan ge ett mer rättvist resultat. En annan svaghet som 

upptäcktes under examensarbetet gång var att artiklarna delades upp sinsemellan 

författarna, vilket innebär att det fanns risk att viktiga nyckelfynd kunde missas. Ett beslut 

togs som innebar att det blev ett byte och innebar att alla artiklar blev genomlästa av båda 

författare. I och med detta kunde nya nyckelfynd upptäckas som fick ingå i analysen. 
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Enligt Friberg (2017b) kan artiklar analyseras för att skapa förståelse för upplevelser och 

förväntningar. De artiklar som valdes ut speglade det fenomen som skulle undersökas. I detta 

avsnitt kommer begreppen trovärdighet, giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet att 

diskuteras i relation till resultatet.  

Trovärdighet innebär hur sanningsenligt studiens resultat är. Resultatet ska ligga så nära 

artiklarnas resultat som möjligt och inte påverkas av någon typ av förförståelse (Polit & Beck, 

2012). Evans beskrivning av litteraturstudie användes och innefattar fyra steg (Evans, 2002). 

Artiklarna som användes var publicerade på engelska. Det finns en viss risk att tolkning skett 

i den delen av processen vid läsning och analys av artiklarna. Egen språkkunskap har använts 

och översättningsverktyg som lexikon. Översättningsverktyg användes endast vid enstaka ord 

som inte uppfattades och inte för att översätta hela texter. Författarna upplevde det positivt 

att skriva examensarbetet i par. Att vara två författare innebär att det ger utrymme till 

diskussion under examenarbetets gång.   

Giltighet menas med studiens kvalitet samt att studiens resultat ska presentera det som 

verkligen sagts av deltagarna i studien utan att ha förvrängts (Polit & Beck, 2012). När 

artiklar sökts har vårdvetenskapliga databaser som CINAHL Plus och Medline används. 

Artiklar hittades genom att använda passande sökord för syftet. Artiklarna som valts till 

examensarbetet var peer reviewed vilket innebär att de är vetenskapligt granskande. Arbetet 

kvalitetsgranskades utifrån Fribergs (2017a) mall om kvalitetsgranskning. Alla artiklar som 

genomgått granskningen finns redovisad för läsaren, se Bilaga B. De artiklar som valdes ut 

till arbetet stod alla för en hög kvalitet vilket förstärker giltigheten. Citat valdes ut för att 

styrka resultatet i examensarbetet.  

Tillförlitlighet är ett mått på om resultatet är hållbart och om det kan repeteras med samma 

sorts deltagare i liknande kontext i framtiden (Polit & Beck, 2012). Artiklarna som används i 

resultatet hade ett tidsintervall mellan åren 2006–2016 vilket innebär att det är relativt ny 

forskning, vilket ökar tillförlitligheten.  

Överförbarhet innebär om resultatet har potential att appliceras på andra grupper eller 

användas i andra miljöer (Polit & Beck, 2012). Till detta examensarbete har artiklar från flera 

länder så som Australien, Norge, Storbritannien och USA granskats. Artiklarna som har valts 

ut har gett ett liknande resultat vid patienters upplevelser av information vid bröstcancer.  

6.3 Etikdiskussion 

Alla utvalda artiklarna är peer-reviewed och sedan publicerade i vetenskapliga tidskrifter. I 

alla de artiklar som valts ut till examensarbetet nämns inga namn på deltagarna. Eftersom 

artiklarna redan är publicerade så förutsätts det att deltagarna gett sitt godkännande till att 

delta i studien. Artiklarna har även genomgått en kvalitetsgranskning. Under 

examensarbetets gång har det förts en diskussion om förförståelse. Det framkom att den 

finns en förförståelse om ämnet bröstcancer men mindre förförståelse om kirurgi som 

behandlingsmetod och vad detta ingrepp kan innebära för patienten. Detta har gjort att den 

information som framkommit har hanterats som ny information. I och med detta har ett 
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resultat kunnat redovisas som är trovärdigt och inte påverkats av egna tolkningar. 

Examensarbetet innehåller ett flertal olika referenser som alla är skrivna utifrån 

referenssystemet APA. Detta underlättar för läsaren att finna den källa som används i texten. 

Trovärdiga källor har använts. Alla citat som är utskrivna i examensarbetet innehar 

citattecken och är skrivna ordagrant samt att källan har angivits. CODEX (2018b) nämner att 

god sed i forskning bör has i åtanke. Detta innebär att man genom sin forskning inte ska 

fabricera, stjäla eller förvränga det forskningsresultat som framkommit.  

 

 

7 SLUTSATSER 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av information vid bröstcancer. Att som patient 

få ett bröstcancerbesked kunde upplevas som en chock vilket även påverkade förmågan att ta 

in information. Detta kan i sin tur ha påverkat uppfattningen om den givna informationen. 

Patienter upplevde både att de fått bristfällig information medan andra ansåg att de hade fått 

tillräcklig information. Hos de patienter som fått bristfällig information fanns det en ökad 

risk att drabbas av komplikationer medan de som fått tillräcklig information kände sig trygga 

att lämna sjukhuset efter avslutad behandling. Patienter som upplevt informationen som 

bristfällig önskade mer information kring risken att drabbas av komplikationer efter kirurgin, 

dessutom framkom det att patienter upplevde sig osäkra på vad som kunde räknas som en 

normal återhämtning efter bröstcancerkirurgin. De patienter som genomgått rekonstruktion 

av bröstet efter borttagandet av tumören önskade mer information om vilket resultat de 

kunde förvänta sig. Patienter uttryckte att de skulle ha lättare att hantera situationen efter 

rekonstruktionen om de visste vilket resultat som väntades. De patienter som ansåg sig ha 

fått tillräckligt med information kunde lättare acceptera de komplikationer som kunde 

tillkomma och utföra handlingar för att förbättra hälsan.  

Patienter efterfrågade ett förhållningssätt där de blev bemötta som individer istället för bara 

patienter. De lyfte även upp avsaknaden av information som var anpassad till deras 

individuella behov. Patienter av andra etniciteter upplevde att informationen inte alltid 

anpassades till deras språk, de fick oftast muntlig information från sjuksköterskan men 

önskade även att få skriftlig information anpassad till deras språk.  

Patienter upplevde att de hade behov av stöd och önskade att sjuksköterskan kunde ge 

känslomässigt stöd. Dock fanns det ofta ingen kontinuitet i kontakten med sjuksköterskan 

vilket bidrog till att patienter inte kände sig bekväma med att ställa frågor eller få ytterligare 

information. Patienter inhämtade socialt stöd från annat håll så som familj, anhöriga och 

kollegor vilket upplevdes som värdefullt och att deras återhämtning förbättrades av detta. 

Dessutom visade det sig att stödgrupper med patienter som genomgått bröstcancer 

upplevdes värdefullt och att patienter fick möjlighet att utbyta information med likasinnade. 
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Patienter uttryckte en avsaknad av sjuksköterskans ansvar att hänvisa till dessa stödgrupper 

vilket på så sätt kunde underlätta uppsökandet av dessa. Andra patienter använde sig av 

internet för att få tillgång till chattforum för patienter med bröstcancer. Det framkom att 

patienter hade ett stort behov av uppföljning efter att behandlingen var avslutad.  

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Patienter kan uppleva sig nedstämda vid tiden mellan beskedet om bröstcancer och 

behandling. Dessutom kan patienter som är färdigbehandlande uppleva sig ensamma och 

isolerade med svårigheter att anpassa sig till sin nya vardag. Författarna har funnit en del 

som inte varit relevant för examensarbetets syfte men som ändå väckt frågor och 

funderingar. Det visade sig att flera patienter inte kunde återfå en fungerande vardag förrän 

efter flera år. Enligt Eriksson (2014) har vårdaren ett ansvar att hjälpa patienten att lära 

denne att kunna hantera sin nya livssituation. Resultatet i examensarbetet visade på att 

patienter önskade känslomässigt stöd från sjuksköterskan, även efter att behandlingen var 

slutförd. Det vore därför intressant att få fördjupad kunskap om hur sjuksköterskan kan 

hjälpa patienter kan få tillbaka en fungerande vardag och få tillbaka livskraften. Det vore 

intressant att själva få genomföra intervjuer med dessa patienter och få en fördjupad 

kunskap om hur kvinnorna upplever livet efter avslutad behandling.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 25  

REFERENSLISTA: 

Artiklar som ingår i resultatet * 

Boniface, J., Frisell, J., Andersson, Y., Bergkvist, L., Ahlgren, J., Rydén, L., Olofsson Bagge, 
R., Sund, M., Johansson., H. & Lundstedt, D. (2017) Survival and axillary recurrence 
following sentinel node-positive breast cancer without completion axillary lymph 
node dissection: the randomized controlled SENOMAC trial. BMC Cancer 17(1) 1-7. 

 
 
Browall, M., Forsberg, C. & Wengström, Y. (2017). Assessing patient outcomes and cost-

effectiveness of nurse-led follow- up for women with breast cancer – have relevant 
and sensitive evaluation measures been used? Journal of Clinical Nursing 26(13-14), 
1770-1786. 

Bäcklund, J., Sandberg, M. & Åhsberg, K. (2016). Bröst- och plastikkirurgi. I Kumlien, C. & 

Rystedt, J. Omvårdnad och kirurgi (s.346–360). Lund: Studentlitteratur.  

Cancercentrum. (2018). Kontaktsjuksköterska. Hämtad 2019-02-15 från 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-

narstaende/kontaktsjukskoterska/ 

Cancerfonden. (2018) Bröstcancer. Hämtad 2019-02-15 från 

https://www.cancerfonden.se/om-cancer/brostcancer 

Cancerfonden. (2018) Mammografi. Hämtad 2019-02-15 från 

https://www.cancerfonden.se/om-cancer/mammografi 

Cancerfonden. (2016). Vad är cancer? Hämtad 2018-11-15 från 

https://www.cancerfonden.se/om-cancer/vad-ar-cancer  

*Cappiello, M., Cunningham., Knobf, M & Erdos, D. (2007). Breast cancer survivors: 

information and support after treatment. Clinical Nursing Research. 16(4), 278–293. 

Carr, T. L., G, Grott., D, Cochan & Holtslander, P. (2018). Patient information needs and 

breast reconstruction after mastectomy. A qualitative meta-synthesis. Cancer 

Nursing. 

CODEX. (2018a). Forskningsetiska principer inom humanistisk -samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad 2018-11-26 från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

CODEX. (2018b). Oredlighet i forskning. Hämtad 2018-12-06 från 

http://www.codex.vr.se/etik6.shtml 

*Drageset, S., Lindstrom., Giske, T., & Underlid, K. (2012). The support i need – Women’s 

experience of social support after having received breast cancer diagnosis and 

awaiting surgery. Cancer Nursing. 35(6), 39-47. 

*Drageset, S., Lindstrom., Giske, T., & Underlik, K. (2016). Womens experience of social 

support during the first year following primary breast cancer. Scandinavian Journal 

of Sciences. 30, 340-348. 



 26  

Eriksson, K (2015b). Vårdandets ide. Liber: Stockholm: Liber. 

Eriksson, K. (2014). Vårdprocessen. (5:e upplagan). Stockholm: Liber. 

Eriksson, K. (2015a). Den lidande människan. Stockholm: Liber.  

Evans, D. (2002). Systematic reviews of interpretavite research: interpretive data synthesis of 

processed data. Australian Journal of Advanced Nursing. 2, pp. 22–36. 

Forren, J-O. & Wesmiller, S. (2017). Managing symptoms: enhanching patient’s 

selfmanagement knowledge and skills for surgigal recovery. Seminars in Oncology 

Nursing. 33 (1) 52–60.  

Friberg, F. (2017a). Tankeprocessen under examenarbetet. I F. Friberg (Red.) Dags för 

uppsats – vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s. 37–48). Lund: 

Studentlitteratur. 

Friberg. F. (2017b). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ 

forskning. I F. Friberg (Red.) Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. (s. 129-139). Lund: Studentlitteratur. 

Harding, M. (2015). Effect of nurse navigation on patient care satisfaction and distress 

associated with breast cancer.  Clinicial journal of oncology nursing, 19(1), 15–20. 

*Hovind, I. L., Bredal, I. S., Dihle, A. (2013) Women’s experience of acute and chronic pain 

following breast cancer surgery. Journal of Clinical Nursing. 22(7/8) 1044–1052.  

Hälso- och sjukvårdslag (SFS 1982:763). Hämtad från Riksdagens webbplats 2018-11-19 

http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Hals

o–ochsjukvardslag- 1982_sfs-1982-763/?bet=1982:763 

Jones, L., Leach, L., Chambers, S. & Occhipinti, S. (2010). Scope of practice of the breast 

cancer nurse: A comparison of health professional perspectives. European Journal of 

Oncology Nursing.  (14) 322-327.  

Kirshbaum, M. (2008). Translation to Practice: A Randomised, Controlled Study of an 

Evidence-Based Booklet for Breast-Care Nurses in the United Kingdom. Worldviews 

on Evidence-Based Nursing. 5(2), 60–74. 

Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod. 

(s. 57–80).  Lund: Studentlitteratur. 

Klevos, A. M., Ezuddin, S. N., Vinyard, A., Ghaddar, T., Gort, T., Alumna, A., & Abisch, A. 

(2017). A Breast Cancer Review: Through the Eyes of the Doctor, Nurse, and Patient. 

Journal of Radiology Nursing (36), 158-165. 

*Kwok, C. & White, K. (2014). Perceived information needs and social support of Chinese-

Australian breast cancer survivors. Support Care Cancer. 22, 2651-2659. 



 27  

*Lawler, S., Spathonis, K., Masters, J., Adam, Jones & Eakin, E. (2011). Follow-up care after 

breast cancer treatment: experiences and perceptions of service provision and 

provider interactions in rural Australian Women. Support Care Cancer. 19, 75-82 

Lilliehorn, S., Hamberg, K., Kero, A. & Salander. P. (2013). Meaning of work and the 

returning process after breast cancer: a longitudinal study of 56 women. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences. 27(2), 267-274. 

Luck, L., Chok Ng, H., Scott, N. & Wilkes, L. (2016). The role of the breast care nurse in 

patient and family care. Journal of Clinical Nursing. 26, 3422-3429.  

Maree, J.E & Mulonda, J.K. (2016). Caring for Patients with Advanced Breast Cancer: The 

Experience of Zambian Nurses. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing, 4(1). 

Mathers, A.S., McKenzie, G.A & Robertson, E. (2013). ‘It was daunting’: Experience of 

women with a diagnosis of breast cancer attending for breast imaging. Radiography. 

19, 156-163. 

Meade, E & Dowling, M. (2012). Early breast cancer: diagnosis, treatment and survivorship. 

British Journal of Nursing, 21(17), 4-9. 

*Murray, C.D., Turner, A., Rehan, C. & Kovacs, T. (2014). Satisfaction following immediate 

breast reconstruction: Experiences in the early post-operative stage. British Journal 

of Health Psychology. 20, 579-593.  

Ochalek, K., Gravalski, T., & Partsch, H. (2017) Preventing Early Postoperative Arm Swelling 

and Lymphedema Manifestation by Compression Sleeves after Axillary Lymph Node 

Interventions in Breast Cancer Patients: A Randomized Controlled Trial. Journal of 

Pain and Symptom Management. 54(3), 346–354. 

Patientlagen (SFS 2014:821). Hämtad från Riksdagens webbplats 2018-12-03  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821 

Polit, D. F & Beck, C. T. (2012). Qualitative data analysis. Nursing research: Generating and 

Assessing Evidence for Nursing Practice. Philadelphia: Lippincott Williams’s & 

Wilkins. 

Rosén, H. & Cornelius, M. (2016). Dagkirurgi. I Kumlien, C. & Rystedt, J. Omvårdnad och 

kirurgi. (s.167-170). Lund: Studentlitteratur.  

Sammarco, A. & Konecny, L. (2010). Quality of Life, Social Support, and Uncertainty among 

Latina and Caucasian Breast Cancer Survivors: A Comparative Study. Oncology 

Nursing Forum, 37 (1), 93–99. 

Socialstyrelsen. (2018). Screening för bröstcancer – Rekommendation och 

bedömningsunderlag. Hämtad 2019-02-11 från 

https://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/screening-brostcancer-

rekommendation.pdf  



 28  

Stephens, P.A., Osowski, M., Fidale, M.S. & Spagnoli, C. (2007). Identifying the educational 

needs and concerns of newly diagnosed patients with breast cancer after surgery. 

Clinical journal of oncology nursing, 12(2), 253–258. 

*Suplee, P.D., Jerome-D´Emilia, B. & Boiler L.K., J. (2015). Women’s Educational Needs and 

Perceptions About Survivorship Following Bilateral Mastectomy. Clinical Journal of 

Oncology Nursing. 20 (4) 411–418.  

Svensk sjuksköterskeförening. (2017a). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Hämtad 2018-11-15 från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017b). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 2019-

01-08 från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf  

*Tompkins, C., Scanlon, K., Scott, E., Ream, E., Harding. S & Armes, J. (2016). Survivorship 

care and support following treatment for breast cancer: a multi-ethnic comparative 

qualitative study of women’s experience. BMC Health Services Research, 16:401 

Trevillion, K., Sing-Carlson, S., Wong, F & Sherrif. C. (2015). An evaluation report of the 

nurse navigator services for the breast cancer support program. Canadian Oncology 

Nursing Journal. 25(4).  

*Tsuchiya, M., Horn, S. & Ingham, R. (2011). Information provision and problem-solving 

procesess in Japanese breast cancer survivors with lymphoedema symptoms. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences. 26, 53-60.   

Ödling, G., Norberg, A., & Danielsson, E. (2002). Care of women with breast cancer on a 

surgical ward: nurses’ opinions of the need for support for women, relatives and 

themselves. Journal of Advanced Nursing. 39(1), 77–86. 

Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (Red.) Dags för uppsats: Vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten. (s. 59–82). Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 



 1  

BILAGA A - SÖKMATRIS 

Databas Sökord Urval Träffar Antal lästa 

abstract 

Valda artiklar 

Cinahl Plus Post-operative 

care AND 

breast cancer 

AND recovery 

Full text, peer 

reviewed. 

2008-2018 

 

16 9 Satisfaction following immediate breast reconstruction: 

Experiences in the early post-operative stage 

Cinahl Plus Educational 

needs AND 

women’s, AND 

mastectomy 

Full text, peer 

reviewed, 

2005-2018 

 

5 3 Women’s Educational Needs and Perceptions About Survivorship 

Following Bilateral Mastectomy 

Cinahl Plus Information 

provision AND 

breast cancer 

AND 

symptoms 

Full text, peer 

 reviewed, 

2007-2018 

7 4 Information provision and problem-solving processes in Japanese 

breast cancer survivors with lymphedema symptoms 



 2  

Cinahl Plus Breast cancer 

AND after 

surgery OR 

postoperative 

AND 

information 

OR informing 

OR advising 

OR education 

AND after 

treatment 

Full text, peer 

reviewed, 2015-

2018 

 

22 2  Women’s experience of social support during the first year 

following primary breast cancer  

Cinahl Plus Breast cancer 

AND survivors 

AND after 

treatment OR 

post treatment 

AND 

information 

AND support 

AND patient 

Peer reviewed, 

2011-2018 

13 4 Follow-up care after breast cancer treatment: experiences and 

perceptions of service provision and provider interactions in rural 

Australian women 

Cinahl Plus Need AND for 

AND 

information 

AND 

postoperative 

AND breast 

Full text, peer 

reviewed, 

2010-2018 

10 2 Women’s experience of acute and chronic pain following breast 

cancer surgery 



 3  

Cinahl Plus Patient AND 

experience 

AND after 

breast cancer 

surgery AND 

information 

Peer reviewed, 

2012-2018 

15 4 The support I need - Women’s experience  of social support after 

received breast cancer diagnosis and awaiting surgery 

Cinahl Plus Breast cancer 

AND survivors 

AND after 

treatment AND 

information 

AND support 

Full text, peer 

reviewed, 

2010-2018 

19 5 Survivorship care and following treatment for breast cancer: a 

multi-ethnic comparative study of women’s experiences 

 

Cinahl Plus Breast cancer 

AND survivors 

AND after 

treatment AND 

information 

AND support 

Full text, peer 

reviewed, 

2007-2018 

21 2 Breast Cancer Survivors Information and Support After Treatment 

Medline Recovery AND 

informational 

needs AND 

breast cancer 

Full text, peer 

reviewed, 

2005-2018 

3 2 Perceived information needs and social support of Chinese-

Australian breast cancer survivors 
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BILAGA B – KVALITETSGRANSKNINGSMALL 

Utvalda artiklar kvalitetsgranskades utifrån en kvalitetsgranskningsmall där enligt Friberg, (2017b) 14 frågor besvarades. Frågorna 

besvarades med ja eller nej. Ett ja gav 1 poäng. Nej gav 0 poäng. Poängen räknades sedan samman för att kontrollera kvaliteten 

(Friberg, 2017b). 0–4 poäng innebar att artikeln har en låg kvalitet. 5–9 poäng innebar att artikeln hade en kvalitet som ligger på 

medel. Artiklar som uppnått 10–14 poäng har en hög kvalitet. Studiens utvalda artiklar hamnade som lägst på 10 poäng, vilket 

innebar att artiklarna har en hög kvalitet.   

 

Frågor: 

1. Finns ett tydligt problem formulerat? 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

3. Finns det något omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? 

4. Är syftet klart formulerat? 

5. Är metoden beskriven? 

6. Är deltagarna beskrivna? 

7. Har data analyserats? 

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

9. Visas ett resultat? 

10. Har författarna tolkat studiens resultat? 

11. Förs det fram några argument? 

12. Förs det några etiska resonemang? 

13. Finns en metoddiskussion? 

14. Sker en återkoppling till teoretiska resonemang? 
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Frågor: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Poäng: 

Artikel 1: JA JA NEJ JA JA JA JA JA JA JA JA JA NEJ NEJ 11/14 

Artikel 2: JA JA NEJ JA JA JA JA JA JA JA JA NEJ NEJ NEJ 10/14 

Artikel 3: JA JA NEJ JA JA JA JA JA JA JA JA NEJ NEJ NEJ 10/14 

Artikel 4: JA JA NEJ JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA NEJ 12/4 

Artikel 5: JA JA NEJ JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA NEJ 12/14 

Artikel 6: JA JA NEJ JA JA JA JA JA JA JA JA JA NEJ NEJ 11/14 

Artikel 7: JA JA NEJ JA JA JA JA JA JA JA JA NEJ NEJ NEJ 10/14 

Artikel 8: JA JA NEJ JA JA JA JA JA JA JA JA NEJ NEJ NEJ 10/14 

Artikel 9: JA JA NEJ JA JA JA JA JA JA JA JA JA NEJ NEJ 10/14 

Artikel 10: JA JA NEJ JA JA JA JA JA JA JA JA JA NEJ NEJ 11/14 
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BILAGA C – ARTIKELMATRIS 

Författare, 

årtal, 

tidskrift, land 

Titel Syfte 

 

Metod Resultat 

 

Kvalité 

1. 

Inger L Hovind, 

Inger S Bredal 

& Alfhild Dihle. 

2013.  

Journal of 

Clinical 

Nursing.  

Norge. 

Women’s 

experience of 

acute and chronic 

pain following 

breast cancer 

surgery 

To gain knowledge about 

how women experience 

pain and pain 

management after breast 

cancer surgery and to 

identify areas of pain 

management that they 

believe may be improved 

Kvalitativ studie baserad 

på semistrukterade 

intervjuer  

Analysmetod: 

Innehållsanalys 

n=8 

The participants had expected pain during the 
acute postoperative period, but had not 
expected pain to remain. None of the women 
could remind you of having received 
information about pain. 
 

Hög 

2.  

Sheleigh 

Lawler, Kym 

Spathonis, Jane 

Masters, Jon 

Adams & 

Elisabeth 

Eakin. 2011.  

Support Care 

Cancer.  

Australien.  

Follow-up care 

after breast cancer 

treatment: 

experiences and 

perceptions of 

service provision 

and provider 

interactions in 

rural Australian 

women 

This study aims at 

investigating experiences 

and perceptions of 

follow-up care after 

active breast cancer 

treatment among women 

living outside of major 

Australian cities. 

Kvalitativ studie baserad 

på semistrukturerade 

telefonintervjuer samt 

frågeformulär 

Analysmetod: 

Deskriptiv tematisk 

analys 

n=25 

Many women experienced major differences in 

quality and duration in their follow-up talks. 

Several women felt that too many professions 

were involved in their follow-up talks, which 

the women felt unnecessary. The women 

lacked psychological support. 

Hög 
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3. 

Michelle 

Cappiello, 

Regina S. 

Cunningham, 

M. Tish Knobf 

& Diane Erdos. 

2007.  

Clinical Nursing 

Research.  

Usa 

Breast cancer 

survivors – 

information and 

support after 

treatment 

The purpose of this study 

was to describe the 

information and support 

needs of early breast 

cancer women after 

treatment as a basis for 

developing specific 

interventions that better 

meet the needs of this 

population. 

Kvalitativ studie 

baserade på 

semistrukturerade 

intervjuer 

 Analysmetod: 

Innehållsanalys 

n=20 

The women identified the need for information 

on long-term treatment side effects, emotional 

distress and lifestyle changes, consistent with 

published literature. The findings show that 

survivors often feel unprepared for the side 

effects that remain after treatment. 

Hög 

4. 

Sigrunn 

Drageset, 

Thorill 

Christine 

Lindstrom, 

Tove Giske & 

Kjell Underlid. 

2016.  

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences.  

Norge.  

Women’s 

experience of 

social support 

during the first 

year following 

primary breast 

cancer surgery. 

The purpose of this 

qualitative follow-up 

study was to describe the 

woman's individual 

experiences of social 

support the first year 

after primary breast 

cancer surgery 

Kvalitativ studie baserad 

på semistrukturerade 

intervjuer  

Analysmetod: 

Deskriptiv tematisk 

analys 

n=10 

Mutual sharing of experiences is an important 

part of social support. Continuity, availability, 

information and respect were essential aspects 

of experienced professional support 

Hög 
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5. 

Charlotte 

Tompkins, 

Karen Scanlon, 

Emma Scott, 

Seeromanie 

Harding & Jo 

Armes. 2016.  

BMC Health 

Services 

Research.  

England. 

Survivorship care 

support following 

treatment for 

breast cancer: a 

multi-ethnic 

comparative 

qualitative study 

of women’s 

experiences 

This study investigated 

the experiences and 

expectations of a 

multiethnic selection of 

post-treatment breast 

cancer patients to 

understand potential 

barriers to care and to 

inform about new models 

for surviving care. 

Kvalitativ studie baserad 

på semistrukturerade 

intervjuer 

 Analysmetod: 

Fenomenologisk ansats 

n=66 

66 women participated and reported 

expectations and needs were unmarked in 

follow-up. While it was more common in 

experience, significant differences, especially 

with ethnicity and age, were identified in 

relation to three main themes: emotional 

responses to transition to follow-up; challenges 

communicating with healthcare staff in follow-

up; and challenges to find and access 

information and support services to address 

unsolicited needs. 

Hög 

6. 

Sigrunn 

Drageset, Torill 

Lindström, 

Tove Giske & 

Kjell Underlid. 

2012.  

Cancer Nursing. 

Norge. 

The support I need 

– Women’s 

experience of 

social support 

after having 

received breast 

cancer diagnosis 

and awaiting 

surgery 

The purpose of the study 

was to describe the 

women's individual 

experiences of social 

support after diagnosing 

breast cancer and waiting 

for surgery. 

Kvalitativ studie baserad 

på semistrukturerade 

intervjuer 

Analysmetod: 

Tematisk analys 

 

n=21  

Results were presented in five themes: 
available support, information and advice, 
nursing care and a balance between proximity 
and distance. Knowing that both family and 
healthcare professionals were present and 
caring gave a sense of security. Social support 
gave strength. 

Hög 

7. 

Craig 

D.Murray, 

Alexandra 

Satisfaction 

following 

immediate breast 

reconstruction: 

Experiences in the 

The study aimed to 

achieve an understanding 

of women’s experiences 

of immediate breast 

reconstruction following 

Kvalitativ studie baserad 

på semistrukturerade 

intervjuer 

Analysmetod: 

Four themes were generated: Seeking and 

receiving information; coping with the outcome 

of reconstruction; the need for on-going 

support and a new life after surgery.  

Hög 



 9  

Turner, Claire 

Rehan & Tibor 

Kovacs. 2014.  

The British 

Psycological 

Society.  

Storbritannien.  

early post-

operative stage 

mastectomy, to better 

understand the factors 

influencing patient 

satisfaction.  

 

Tematisk analys 

n=9 

 

8. 

Patricia D. 

Suplee, Bonnie 

Jerome-

D´Emilia & 

Jennifer L.K 

Boiler. 2015.  

Clinical Journal 

of Oncology 

Nursing.  

Storbritannien.  

Women’s 

Educational Needs 

and Perceptions 

About 

Survivorship 

Following Bilateral 

Mastectomy 

 

The study aimed to 

explore  women’s 

educational needs and 

perceptions about 

survivorship following 

bilateral mastectomy as a 

treatment for unilateral 

breast cancer.  

 

Kvalitativ studie baserad 

på semistrukturerade 

intervjuer 

Analysmetod: 

Tematisk analys 

n=23 

Two themes were identified that adressed 

education and survivorship: ”If they prepare 

you enough, you will know what to expect” and 

”I’m not a survivor yet.” Women voiced their 

concerns about the inadequacy of information 

they received prior to and after surgery.  

Hög 

9. 

C. Kwok & K. 

White. 2014.  

Support care 

cancer. 

Australien. 

Perceived 

information needs 

and social support 

of Chinese-

Australien breast 

cancer survivors. 

The study aimed to 

explore te perceptions of 

information needs and 

social support among 

Chinese-Australian 

breast cancer survivors 

and how these resources 

impacted their cancer 

Kvalitativ studie baserad 

på 

fokusgruppsintervjuer  

Analysmetod: 

Innehållsanalys 

 

n= 23 

Themes for information needs were identfied 

as (1) using linguistically appropiate 

information, (2) the need for culturally 

sensitive information for the management of 

expected side effects and promotion of recovery 

and (3) the need for information on signs and 

symptoms of recurrence.   

Hög 



 10  

experience.  

10. 

Miyako 

Tsuchiya, 

Sandra Horn & 

Roger Ingham. 

2012.  

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences.  

Storbritannien. 

Information 

provision and 

problem-solving 

processes in 

Japanse breast 

cancer survivors 

with 

lymphoedema 

symptoms. 

 

The aim of the study was 

to explore how the 

provision of medical 

information by doctors 

affected the problem-

solving processes of 

Japanse BC survivors 

with lymphoedema 

symptoms.  

Kvalitativ studie baserad 

på 

fokusgruppdiskussioner 

Analysmetod: 

Induktiv tematisk analys 

n=10  

 

Analysis identified two phases during which 

participants attempted to address problems 

with managing their lymphoedema symptoms 

– a help – seeking phase and a evulution phase. 

Perceptions of information provision affected 

emotional responses to the onset and cognitive 

appraisals of lymphodema symptoms (seen as 

accepted or a burden).  

Hög 
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