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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor runt om i världen. 
Kvinnor får gå igenom svåra behandlingar som påverkar deras vardag. Diagnosen 
bröstcancer  kommer lika plötsligt för de anhöriga som för patienterna. Kvinnor med 
bröstcancer är i behov av olika former av stöd där sjuksköterskor har en viktig roll i 
stödjandet av den drabbade. 	
Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskor stödjer återhämtning hos kvinnor som drabbats av 
bröstcancer.	
Metod: En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes genomfördes av elva 
vårdvetenskapliga artiklar. 	
Resultat: Av det analyserade materialet resulterade det i tre teman och sex tillhörande 
subteman. Sjuksköterskor gav både skriftlig och muntlig information, skapade tillitsfulla 
relationer och var emotionellt närvarande. Sjuksköterskor bidrog med stöd både under 
sjukhusvistelen och efter hemgång.  
Slutsats: Sjuksköterskor behövde ha en informativ roll, både skriftlig och muntlig för att öka 
patientens förståelse kring sjukdomen. De behövde lära känna patienterna och skapa 
tillitsfullarelationer för att möta deras vårdbehov. Sjuksköterskorna var emotionellt 
närvarande där de lyssnade och utstrålade värme och såg till att bibehålla kontakten med 
patienterna på sjukhuset och efter hemgång. Dessa stödfaktorer var betydande för en god 
vård.  
 
Nyckelord: bröstcancer, patienter, sjuksköterskor, stöd, systematisk litteraturstudie, 
återhämtning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT  

Background: Breast cancer is the most common form of cancer among women around the 
world. Women have to go through difficult treatments that affect their daily lives. The 
diagnosis of breast cancer comes just as suddenly for the relatives. Women with breast cancer 
are in need of different forms of support where nurses have an important role in supporting 
the affected person.	
Purpose: To describe how nurses support recovery in women affected by breast cancer.	
Method: A systematic literature study with descriptive synthesis was carried out by eleven 
health science articles. 	
Result: Of the analyzed material, it resulted in three themes and six related sub-themes. 
Nurses provided both written and oral information, created trusting relationships and were 
emotionally present. Nurses contributed with support both in the hospital and after 
hospitalization.  
Conclusion: Nurses needed to have an informative role, both written and oral, in order to 
increase the patients' understanding of the disease. They needed to get to know the patients 
and create trusting relationships to meet their care needs. The nurses were emotionally 
present where they listened and radiated warmth and made sure to maintain contact with the 
patients in the hospital and after returning home. These support factors were significant for 
good care. 
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1 INLEDNING  

Idag drabbas allt fler kvinnor av bröstcancer runt om i världen vilket ställer stora krav på 
sjuksköterskans roll i stödjandet. Kvinnor får gå igenom svåra behandlingar som påverkar 
deras psykiska samt fysiska tillstånd. Sjukdomen resulterar i behandlingar som medför 
kroppsliga förändringar där bröstet bland annat opereras bort men även håravfall, ångest och 
brist på energi förekommer. Sjuksköterskorna finns hos patienterna genom hela sjukdomens 
gång och trots att patienterna får återvända hem efter sjukhusvistelsen finns det ändå en 
önskan om stöd från sjuksköterskor. Anhöriga får ta över omvårdnaden av sina närstående 
och känner sig inte alls förberedda på den plötsliga rollen som närståendevårdare, då de 
upplever bristande stöd från sjuksköterskorna. Sjuksköterskor ska ha en helhetssyn på 
patienter och ansvarar för att de ska uppnå välbefinnande samt livskvalitet fram till döden. 
Intresseområdet för det valda ämnet var självklart för författarna då vi jobbar på två enskilda 
onkolgiavdelningar och har därmed fått ta del av hur sjuksköterskor bemöter och stödjer 
patienternas lidande. Kunskapen kring stödjandet var bristande och bidrog med vårdlidande 
hos patienterna. En ökad förståelse och kunskap kring det valda området är viktig för att som 
blivande sjuksköterskor kunna erbjuda kvinnor som drabbats av bröstcancer stöd av en god 
vård kring deras återhämtningsfas. Intresset för detta ämne väcktes även efter att ha tagit del 
av berättelser från både familj och släkt som drabbats av bröstcancer, då de upplevde 
bristande stöd i sjuksköterskornas agerande. Som blivande sjuksköterskor anser vi att 
stödjandet har en central roll i patienternas återhämtningsfas vilket bör ses som något 
grundläggande för alla blivande och legitimerade sjuksköterskor. Av denna orsak valdes detta 
ämne, det vill säga hur sjuksköterskor kan stödja återhämtning hos patienter som drabbats 
av bröstcancer. Intresseområdet är inlämnat av två lärare som är verksamma på akademin 
för hälsa, vård och välfärd på Mälardalens högskola.  

2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med centrala begrepp för att öka förståelsen kring arbetets innehåll. 
Vidare beskrivs hur bröstcancer uppstår, vilka behandlingar som finns, samt hur drabbade 
patienter och anhöriga upplever sjukdomen. Sjuksköterskornas etiska kod, 
Kompetensbeskrivning, Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen tas upp för att 
beskriva hur sjuksköterskornas ansvar och arbete ser ut. Ett teoretiskt perspektiv presenteras 
där lidande är i fokus. Bakgrunden avslutas med en problemformulering.  
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2.1 Centrala begrepp 

I denna litteraturstudie används begreppet patient. Begreppet patient innebär en person som 
tar emot vård eller en person som är planerad att ta emot hälso- och sjukvård 
(Socialstyrelsen, 2007). I detta examensarbete betecknar begreppet patient kvinnor som har 
drabbats av bröstcancer. 
 
Eftersom fokus i arbetet ligger på sjuksköterskeperspektivet definieras begreppet 
sjuksköterska. Detta avser sjuksköterskor som jobbar inom hälso- och sjukvården 
(Socialstyrelsen, 2008). Begreppet sjuksköterska kommer att innefattas av 
allmänsjuksköterskors och onkologisjuksköterskors perspektiv.  
 
Enligt Socialstyrelsens termbank (2004) definieras begreppet anhörig som en person inom 
familjen eller bland de närmaste släktingarna. Begreppet valdes att ta med i litteraturstudien 
för att beskriva deras roll i vårdandet av en patient med bröstcancer. Begreppet 
anhörigvårdare förekommer i examensarbetet och innebär personer som vårdar närstående 
som är långvarigt sjuka (Socialstyrelsen, 2004) 

2.2 Bröstcancer 

Enligt Anothaisintawee, Wiratkapun, Lerdsitthichai, Kasamesup, Wongwaisayawan, 
Srinakarin och Teerawattananon (2013) är bröstcancer den vanligaste cancerformen bland 
kvinnor runt om i världen. År 2016 upptäcktes det 8923 bröstcancertumörer hos 7558 
kvinnor i Sverige. Medianåldern vid insjuknande är 66 år, dessutom är en av tio kvinnor i 
Sverige i riskzonen för att insjukna i bröstcancer innan 75 års åldern. Att bli botad från 
sjukdomen har ökat markant och dödligheten har därmed minskat betydligt de senaste tio 
åren jämfört med fyrtio år sedan. Den gemensamma nämnaren för detta att tumören 
upptäcks i ett tidigt stadium med hjälp av screening men även effektivare 
uppföljningsbehandlingar som exempelvis cytostatika- eller strålningsbehandlingar 
(Socialstyrelsen, 2018). 
 
Bröstcancerns etiologi utgörs av endast en enda cellförändring. Dessa celler finns överallt i 
kroppen och därför kan cancer uppstå varsomhelst i kroppen. Cancer kan vara benign, vilket 
innebär att den är godartad, eller malign, vilket innebär att cancern är elakartad. Om 
cancerceller lokaliserar sig till endast ett specifikt organ kan tumören både vara malign och 
benign. Om cancertumören skulle börja sprida sig till andra organ i kroppen kallas det då för 
en malign tumör. Celler som börjar dela sig okontrollerat snabbt i en bröstcell och uppnår 
malignitet kallas för bröstcancer. Dess ursprung är främst från mjölkkanaler i bröstet eller de 
mjölkkörtlar som är ansvariga för mjölkförsörjningen. Det är viktigt att känna till etiologin 
om bröstcancer för att kunna identifiera cancer hos kvinnor som är i riskzonen. 
Riskfaktorerna som föreligger för bröstcancer är fetma, alkoholkonsumtion, fysisk inaktivitet 
och hormonbehandling, men den främsta orsaken är ärftliga faktorer (Anothaisintawee et al., 
2013). Andra riskfaktorer som föreligger för bröstcancer är tidig menstruation, sen 
menopaus, äldre kvinnor och graviditet (Memon, Kanwal, Sami, Larik & Farooq, 2015), även 
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en oregelbunden menstruation (Balekouzou et al., 2016). Det som även ökar chansen till att 
drabbas av bröstcancer är användandet av läkemedel som består av de två hormonerna, 
östrogen och progesteron (Ellingjord- Dale et al., 2017).  
 
Bröstcancer diagnostiseras med trippeldiagnostik som består av klinisk undersökning, 
mammografi och ultraljud. En klinisk undersökning utförs av en läkare som känner efter 
knölar i bröstet, armhålorna och halsen. På en mammografi samt ultraljudsundersökning 
visas storleken på en tumör samt om den är elakartad eller godartad. Oftast tas biopsi för att 
säkerställa diagnosen (Cancerfonden, 2018).	
	
De vanligaste behandlingsalternativen är kirurgi, strålbehandling och cytostatikabehandling 
(Majeed, Aslam, Javed, Khaliq, Muhammad, Ali & Raza, 2014). Detta betonar även Cedolini 
et al. (2014) som menar att tack vare behandlingsalternativen upptäcks tumören i ett tidigt 
stadium och därmed behandlas. Tumörer som upptäcks i ett tidigt stadium behandlas med 
bland annat konservativ bröst- och axillär kirurgi, strålbehandling samt hormonbehandling.  
Behandlingen varierar beroende på om det är en kurativ behandling eller en palliativ 
behandling. Vid en kurativ behandling ges behandlingen i ett botande syfte och vid en 
palliativ behandling ges det i tumörkontrollerande och symtomlindrande syfte (Planck & 
Palmgren, 2016). Behandlingarna utsätter cancercellens DNA för skada som gör att tillväxten 
hämmas. Det är inte endast cancercellerna som tar skada utan även den friska vävnaden. 
Cancer kan börja behandlas redan innan operationen, detta görs i syfte att minska storleken 
på tumören för att sedan kunna komma åt den lättare under operationen. Detta kallas för 
neoadjuvant behandling och medför positiva kirurgiska resultat (Majeed et al., 2014).  Det 
finns det två former av bröstcancerkirurgier. Valet mellan dessa beror på cancertumörens 
storlek. Det ena alternativet heter sektorresektion som innebär att en bit av bröstet 
avlägsnas, en så kallad tårtbit. Om tumören är större utförs det andra kirurgiska alternativet, 
en så kallad mastektomi som innebär att hela bröstet och fettvävnad opereras bort 
(Franceschini, Martin Sanchez, Di Leone, Magno, Moschella, Accetta & Masetti, 2015). Efter 
operationen används adjuvant behandling i förebyggande syfte, exempelvis strål- eller 
cytostatikabehandling. Detta minskar risken för både spridning och återfall av sjukdomen 
(Majeed et al., 2014). 	
 
En del patienter som har bröstcancer kan ha drabbats av metastasering av maligna celler i 
armhålan och måste därför utföra en så kallad axillärutrymning. Det finns många risker med 
denna operation, bland annat smärta, lymfödem, minskad axelfunktion samt en lägre fysisk 
aktivitetsnivå (Sagen, Kåresen, Sandvik & Risberg, 2009). Patienterna upplever svåra 
biverkningar vid behandling av cytostatika, bland annat ångest, håravfall, muntorrhet, 
förstoppning, känsla av depression, tjock saliv, diarré, brist på energi, illamående, svårigheter 
att tugga och svårigheter att svälja (De Vries, Van den Berg, de Vries, Boesveldt, de Kruif, 
Buist & Winkels, 2017). Andra biverkningar som kan uppstå är viktuppgång, trötthet, 
sömnstörning och humörförändringar (Flanagan, Winters, Habin, & Cashavelly, 2012). 
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2.3 Kvinnors upplevelse av att drabbas av bröstcancer  

När patienterna erhållit provsvar från mammografin eller upptäckt en knöl i bröstet upplever 
de ofta att hela deras värld har förändrats och att deras kropp har svikit dem. Patienterna 
känner att de behöver ta snabba och många beslut på kort tid och inte hinner tänka igenom 
besluten (Boehmke & Dickerson, 2006). Sjukdomens förlopp beskrivs vara varierande och 
emotionell enligt patienterna (Sprung, Janotha & Steckel, 2011). Patienternas reaktioner 
kring sjukdomstillståndet beror på deras erfarenheter av depression, ångest, känslan av 
kontroll, kraft, tumörens storlek samt förtroende till sig själv för att kunna hantera 
sjukdomen. En del patienter uttrycker att de alltid har känt sig friska, även när de erhållit 
cancerdiagnosen. Under de olika behandlingarna uttrycker patienterna att de riskerar sina liv 
och att det är de olika behandlingarna som har gjort dem sjuka och inte sjukdomen i sig, 
exempelvis anses cytostatika som ett gift i blodet (Boehmke & Dickerson, 2006).	Patienter 
som har drabbats av bröstcancer känner inte igen sig själva efter de olika behandlingarna de 
går igenom. Sjukdomen och behandlingarna ses som en ”radering av sig själv”, då allt hår på 
kroppen faller av och både naglar och hud ser annorlunda ut. När en axillärutrymmning 
utförts upplever patienterna begränsningar och negativa effekter av deras vardagliga liv. Det 
blir svårt att delta i aktiviteter, och att inte kunna resa som tidigare eller delta i möten, då 
dyrbar tid går förlorad till tidskrävande behandlingar. Patienterna saknar sin gamla livsstil, 
känner sig inte lika attraktiva som förr och har svårt att socialisera på grund av sjukdomen 
(Burckhardt, Belzner, Berg & Fleischer, 2014). 	
	
Enligt Reitan och Schölberg (2003) är coping ett engelskt ord som handlar om individens 
möjlighet att klara sig själv, hantera eller övervinna svåra situationer, exempelvis att få ett 
cancerbesked. Ett cancerbesked medför ett stressigt tillstånd för människan och hanteringen 
av detta påverkas av olika faktorer så som ålder, kön, personliga förutsättningar och 
intressen, tidigare erfarenhet av stress, sociala nätverk och krisens tidsdimension. Det som 
motiverar dessa patienter till att fortsätta behandlingen är deras familjer och mammarollen 
enligt Boehmke och Dickerson (2006). De patienter som blivit friskförklarade har en 
konstant rädsla för att få tillbaka cancern och att behöva genomgå allt på nytt. Patienterna 
som fått en återkomst av maligna cancerceller uppleva en chock med många känslor på en 
och samma gång (Willis, Lewis, Ng & Wilson, 2015). Därför används coping strategier som 
innebär olika metoder för hur människan kan återfå kontrollen över sitt egna liv. Den första 
metoden presenteras som Känslomässigt orienterad coping och innebär hantering av 
känslor samt reaktioner av den egna situationen. Det används även som en 
försvarsmekanism för psykiska reaktioner, exempelvis ångest. Den andra metoden är 
Kognitiv coping som innebär att begripa situationen samt förbereda sig mentalt, då det 
stärker patienter till att kunna hantera situationen. Den sista metoden kallas för 
problemorienterad coping och handlar om att kunna anpassa sig samt lösa de problem som 
uppstår, exempelvis att få vardagen att fungera utifrån den ändrade livssituationen (Reitan & 
Schölberg, 2003). 	
	
Vården är en främjande faktor i återhämtningsprocessen då en trygg kommunikation mellan 
vårdpersonal och patienter effektiviserar behandlingen. Patienterna känner sig dock 
övergivna av hälso- och sjukvården och upplever att de inte får vara delaktiga i sin egna vård. 
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De upplever en frustration över att inte få vara med och ta beslut och när de ställer frågor till 
vårdpersonalen tycker patienterna att de håller tillbaka viktig information. När de inte får 
vara delaktiga i sin vård menar patienterna att de inte har någon koll på hur deras framtid ser 
ut och har ingen aning om hur många fler behandlingar de kommer få gå igenom (Flanagan, 
Winters, Habin, & Cashavelly, 2012).  
 
Enligt patienterna innebär förtroendebyggande terapi en lugn närvaro, att få gråta ut och att 
bli hörd. Dessa är viktiga faktorer som åsidosatts (Khoshnazar, Rassouli, Akbari, Lotfi-
Kashani, Momenzadeh, Rejeh och Mohseny, 2016). Patienterna upplever att vårdteamet ger 
både mindre stöd och information andra gången i förhållande till första gången de drabbats 
av bröstcancer (Willis, Lewis, Ng & Wilson, 2015). Patienterna vill se sjuksköterskorna vara 
tillgängliga, omtänksamma, kommunikativa, rörande och uppmärksamma. Genom att 
sjuksköterskorna sätter sig vid sängkanten skapar det trygghet, tillit och ömsesidighet för 
patienterna. Patienterna upplever sjuksköterskornas frånvaro som en känsla av ensamhet 
och ångest. Patienternas behov av vården beskrivs utifrån två olika kategorier. Den första 
kategorin benämns förtroendebyggande terapi och utgörs av tillit som är grundkärnan i alla 
förhållanden. En god relation mellan patienter och sjuksköterskor lindrar patienternas 
ångest och rädsla, vilket leder till att patienterna tillfredsställs och kan bevara sin ande. De 
patienterna främst förväntar sig av vårdpersonalen i processen genom kemoterapi är en 
sedvanlig etik samt en passande behandling. Patienterna behöver bemötas med glädje, 
uppriktighet och ett gott humör för att känna förtroende för vårdteamet. Den stora 
efterfrågan enligt patienternas är att vårdaren tror på patienternas smärta och obehag samt 
är emotionell gentemot dem. En annan kategori som benämns är en stödjande omgivning. 
Med detta menas att det är värdefullt för patienterna att få prata med andra människor med 
liknande händelser som kan få dem att acceptera och inse symtomen som de kommer att 
uppleva under sjukdomsförloppet. En patient beskriver att hon var tvungen att utföra en 
mastektomi vilket fick henne att känna sig desperat och vilja dö istället. Hon hade lättare att 
acceptera sin sjukdom efter att ha pratat med både andra patienter som var i samma 
situation som hon och genom stöd från sjuksköterskorna. Många patienter med bröstcancer 
upplever att bröstcancerorganisationer är stödjande. Att kunna dela sina erfarenheter, 
hjälpa, ge kraft och dela sin kunskap till andra är en oerhört viktig del i denna process 
(Khoshnazar et al., 2016). Detta betonar även Drageset, Lindström, Giske och Underlid 
(2016) samt Palmadottir (2010), och menar att patienternas känsla av gemenskap ökar. 
Patienterna upplever även att deras vilja till att fortsätta leva stärks när de följs upp på 
sjukhus och ser förändringar i deras förväntningar om framtiden (Bjorg-Landmark & Wahl, 
2002). 
	
Patienter med bröstcancer behöver en särskild uppmärksamhet och ett starkt stödsystem. 
Detta eftersom patienterna kan drabbas av depression vilket hindrar deras förmåga att 
hantera återhämtning samt behandling genom kemoterapin. Emotionellt stöd ska innehålla 
tre kategorier: familj, vänner och vårdpersonal. För att det emotionella stödet ska bli så 
optimalt som möjligt bör utbildning ges till både familjer och vårdpersonal, som förväntas ge 
och inneha en effektiv och varaktig inblandning. Patienterna tycker att det bästa stödet de 
kan få är information kring behandlingarna och dess biverkningar och regelbunden 
telefonkontakt med sjuksköterskorna (Yeon Hee, Kyung Sook, Kihye & Hae Won, 2018). 
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2.4 Att vara anhörig 

Enligt Hashemi-Ghasemabadi, Taleghani, Yousefy och Kohan (2016) har familjen en central 
roll i vårdandet och mer än hälften av patienternas behov uppfylls av deras anhöriga, dock är 
detta utmanande då det kommer plötsligt. Detta påpekar även Ávila, Brandao, Coimbra, 
Lopez och Matos (2016) som menar att det blir mycket känslor på en och samma gång och de 
anhöriga upplever en känsla av att vara oförberedda på att ta över omvårdnadsrollen. Vård 
som ges av anhöriga, släktingar samt vänner ges utan kostnad och definieras som informell 
vård. Att vara en vårdande anhörig förknippas med brist på stabilitet och förtroende. 
Dessutom upplever de anhöriga bristande stöd och uppmärksamhet samt att de inte fått 
tillräckligt med information om hur de ska behärska sin nya roll. Enligt Bjorg-Landmark och 
Wahl (2002) behöver hälso- och sjukvården bidra med professionellt stöd till de anhöriga för 
att de ska orka vårda och stödja den drabbade.  
 
Enligt Bjorg-Landmark och Wahl (2002) är anhörigas betydelse av stöd till en patient med 
bröstcancer viktigt, detta eftersom de anhöriga bidrar med närhet och värme. De ser även 
den friska människan bakom sjukdomen, lyssnar och finns till hands. För att den drabbade 
inte ska isolera sig själv från omvärlden uppmuntras patienterna av anhöriga att inneha ett 
socialt liv. Enligt Hashemi-Ghasemabadi, Taleghani, Yousefy och Kohan (2016) är det viktigt 
för de anhöriga att ge emotionellt stöd till de drabbade, dock kan detta bli en utmaning i 
längden. En son uttrycker att han ibland är upptagen, samtidigt som hans mamma har 
förväntningar och krav på honom, detta leder i sin tur till att sonen blir ledsen och irriterad 
då han känner att han är en oduglig närståendevårdare gentemot sin mamma. Som 
närståendevårdare kommer de anhöriga att uppleva begränsningar samt behöva uppoffra 
personliga aktiviteter. Att vara anhörig till någon med bröstcancer och vara en 
närståendevårdare har enligt Ávila, Brandao, Coimbra, Lopez och Matos (2016) visat sig ha 
negativa effekter på hälsan med minskad livskvalitet, där depression, ångest och fysiska 
problem uppstår, men där även de sociala relationerna blir lidande. De anhöriga som har ett 
starkare självförtroende och är bekväma i sig själva är mer motiverade och vågar möta sina 
partners emotionella behov och ta över omhändertagandet. Ålder, erfarenheter samt 
egenskaper har en påverkan på omsorgen.  
 
Anhöriga förväntas skapa en lugn och trygg miljö för att minska ångesten hos de drabbade. 
Deras viktigaste uppgift är att ge hopp och se till att de alltid finns där. Detta kan bli psykiskt 
påfrestande för närståendevårdarna då de upplever att de inte kan gråta framför de 
drabbade, istället gråter de i ensamhet. Anhöriga har olika upplevelser av att vårda patienter 
som har drabbats av bröstcancer. Åldern och livssituationen har en stor påverkan på 
vårdandet av de anhöriga. En man vars fru har drabbats av bröstcancer uttrycker att han har 
fått vara hemma för att vårda sin fru vilket har bidragit till att han har förlorat jobbet och till 
följd av detta har ekonomiska problem uppstått. Mannen är rädd över att bröstcancern 
kommer att ta fruns liv och orolig över hur deras dotter kommer att reagera på detta 
(Khanjari, Langius-Eklöf, Oskouie & Sundberg, 2014). En dotter fick avsluta sina studier för 
att vårda sin mamma. En annan dotter menar att hela hennes liv har förändrats efter att 
hennes mamma drabbats av bröstcancer eftersom hon fick ge upp mycket av sitt unga liv. Det 
innebär även en negativ påverkan på hälsan där stress och oro ger uppkomst till en rad olika 
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hälsoproblem (Hashemi-Hhasemabadi, Taleghani, Yousefy & Kohan, 2016). Detta belyser 
även Khanjari, Langius-Eklöf, Oskouie & Sundberg (2014). En anhörig uttrycker att hon 
under den vårdande tiden har utvecklat högt blodtryck, huvudvärk och sömnlöshet 
(Hashemi-Hhasemabadi, Taleghani, Yousefy & Kohan, 2016). 

2.5 Styrdokument och lagar 

Sjuksköterskornas etiska kod uppdelad i fyra områden som sammanfattar riktlinjer för etiskt 
handlande. Dessa ska främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 
De fyra områdena handlar bland annat om att sjuksköterskor ansvarar för att ge korrekt och 
tillräcklig information på ett kulturellt anpassat sätt, utföra sitt arbete med respekt, 
medkänsla, trovärdighet och integritet. Vid användandet av ny teknik och ny forskning i 
vårdarbetet behöver sjuksköterskor ta hänsyn till patienternas säkerhet, värdighet och 
rättigheter. Sjuksköterskor ska uppföra sig på ett sådant sätt att yrkets ryckte stärks och 
allmänhetens förtroende till sjuksköterskor ökar, dessutom ska de bidra till att främja ett 
etiskt förhållningssätt samt kunna hålla en öppen dialog. Sjuksköterskor ansvaret för att 
framställa och använda acceptabla riktlinjer inom omvårdnad, ledning, forskning och 
utbildning. Sjuksköterskor har ansvar för sitt yrke samt sin yrkeskompetens och ska verka för 
ett gott samarbete och respektera sina kollegor och medarbetare. I den etiska koden framgår 
det att sjuksköterskor aktivt ska utveckla och upprätthålla omvårdnadens värdegrund, men 
även ansvara för en hållbar miljö och vara medveten om miljöns betydelse för hälsa (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskornas kompetens handlar bland annat om 
patientnära arbete grundat i en helhetssyn på människor där sjuksköterskor ansvarar för att 
förbättra, upprätthålla och se till att patienter återfår hälsa. Det är inom sjuksköterskornas 
ansvar att hantera hälsoproblem, sjukdomar, patienternas funktionsnedsättning och se till 
att patienter uppnår välbefinnande samt livskvalitet fram till döden. Både medicinsk kunskap 
och beteendevetenskap är viktigt inom patienternas omvårdnad. Arbetet ska verkställas 
utifrån gällande lagar, författningar och andra styrdokument för hälso- och sjukvården. 
Sjuksköterskor ansvarar för jämlik vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30) ska patienter få vård av god kvalitet 
och för att möjliggöra detta ska det finnas personal och den utrustning som behövs. I lagen 
fastställs det att personalen ska vara lättillgänglig och både vårdare och vårdtagare ska ha en 
god relation till varandra. Vården ska även stödja goda kontakter mellan patienterna och 
hälso- och sjukvårdpersonalen, dessutom ska all vård ska ges med respekt och det ska tas 
hänsyn till patienternas integritet. Vården ska se till att tillfredsställa patienternas enskilda 
behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet.  

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) ska det ges sakkunnig och omsorgsfull hälso-
och sjukvård till patienten. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vården ska så långt det går 
utformas och fullföljas i samråd med patienten, även respekt och omtanke ska visas mot 
patienten. 
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2.6 Teoretiskt perspektiv 

Detta arbete handlar om hur sjuksköterskor ska vara ett stöd utan att orsaka ett lidande för 
patienter och dessutom lindra det lidande som redan finns. Teoretikern Eriksson (2015) har 
valts till detta examensarbete eftersom hon fokuserar på lidandet. Lidandet hör samman med 
människan och att det är människan som kan lindra någon annans lidande. Den lidande 
människan finns i vården och Eriksson (2015) menar att det är anledningen till varför 
vårdandet finns. Vårdandet utförs av en kraft av kärlek och i mötet med medlidande.	
	
Eriksson (1994) beskriver lidandets drama som syftar på människans möte med lidandet. 
Lidandets drama innefattar tre nivåer; att bekräfta lidandet, att få lida ut och att försonas 
med lidandet. Det är viktigt att se den lidande människan, vilket kan ske genom ögonkontakt, 
verbalt eller bara genom en klapp på axeln. Det är då människan känner en bekräftelse och 
förstår att han eller hon inte är ensam i sitt lidande. En lidande människa som ignoreras eller 
inte uppmärksammas kan känna ett ytterligare lidande och av den anledningen är det extra 
viktigt att visa och bjuda in sig själv i deras lidande. En lidande människa upplever många 
känslor på en och samma gång och velar mellan lidande och lust samt mellan hopp och 
kärlek. De behöver utrymme, tid, tröst men även hopp för att hålla igång och fortsätta 
kämpa. En lidande människa behöver gråta ut hos en kärleksfull famn och någon som både 
visar och ger kärlek. Medlidande samt kärlek anses vara grunden för vårdandet, dessutom 
tyder medlidandet på att vårdaren offrar en del av sig själv och visar på mod samt ansvar. 	
Hur människan uppnår försoning ser olika ut för varje individ men är av stor betydelse för att 
människan ska kunna gå vidare och vinna kampen, annars kan det drabba människans hälsa 
negativt, det kan exempelvis leda till hopplöshet eller döden. Försoning beskrivs som ett nytt 
kapitel eller ett nytt liv där människan ger lidandet en mening. När människan har försonats 
med sitt lidande kan hon uppleva gemenskap med andra vilket upplevs som en känsla av 
frihet (Eriksson, 1994). 
	
Det förekommer tre former av lidande; sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 
Sjukdomslidande är den formen av lidande som patienterna upplever i samband med 
sjukdom eller behandling. Vårdlidande uppstår inom hälso- och sjukvården och orsakas av 
att vårdaren inte uppmärksammar eller kränker patienterna. Den vanligaste formen av 
vårdlidande är när vårdaren kränker patienternas värdighet vilket kan ske på många olika 
sätt, bland annat genom en bristande etisk hållning, tilltal, vid personliga frågor, slarv eller 
genom att ignorera och inte se patienterna. Vårdlidande kan även uppstå vid makutövning 
där vårdaren får patienterna att känna sig maktlösa i sin egna situation, detta genom att 
vårdaren ignorerar de patienter som de upplever som jobbiga. Det förekommer även 
förnedring inom hälso- och sjukvården där vårdaren inte gör patienterna delaktiga och 
istället väljer vad som är rätt eller fel åt patienterna, vilket också klassas som ett vårdlidande. 
Den sista formen av lidande är livslidande som innebär ett lidande som omfattar människans 
hela situation och upplevs som ett hot mot människans tillvaro (Eriksson, 1994). 
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2.7 Problemformulering 

Bröstcancer är en allvarlig sjukdom som främst drabbar kvinnor runt om i världen. Patienter 
som drabbas av bröstcancer blir både psykiskt och fysiskt lidande och existentiella frågor som 
exempelvis ”vad ska hända nu” och ”hur kommer det att bli framöver” uppstår.  
Behandlingsformerna är intensiva och påfrestande, vilket påverkar varje enskild individ med 
svåra biverkningar som följd. Patienter med bröstcancer behöver en särskild uppmärksamhet 
och ett starkt stödsystem eftersom de kan drabbas av depression, vilket hindrar patienternas 
förmåga att hantera återhämtning från olika behandlingar. Anhöriga upplever att hälso- och 
sjukvården inte har bidragit med tillräcklig information och stöd kring deras roll som 
närståendevårdare. Sjuksköterskornas roll är att informera och stötta både patienter och 
anhöriga genom hela sjukdomsförloppet samt hjälpa patienterna att acceptera sjukdomen, 
lindra patienternas lidande och se till att patienterna försonas med sitt lidande. 
Sjuksköterskornas arbete kring stödjandet behöver dock tydliggöras. Detta examensarbete 
avser att ge ökad kunskap och förståelse kring hur sjuksköterskor kan stödja återhämtning 
hos kvinnor som har drabbats av bröstcancer. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva hur sjuksköterskor stödjer återhämtning hos kvinnor som drabbats av 
bröstcancer.  

4 METOD 

I examensarbetet kommer en kvalitativ ansats med utgångspunkt från en systematisk 
litteraturstudie att presenteras. Den kvalitativa metoden lämpar sig bäst då denna bidrar till 
ökad förståelse kring människans lidande och livssituation. Vidare skapas förståelse kring ett 
specifikt fenomen som bland annat handlar om sjuksköterskornas upplevelser, erfarenheter, 
förväntningar och behov. Det specifika fenomenet som undersöktes relaterades till en 
specifik patientgrupp eller vårdsammanhang (Friberg, 2017). 
	
De kvalitativa vetenskapliga artiklarna analyserades utifrån den analysmetod som Evans 
(2002) beskrivit. Denna analysmetod innehåller fyra steg. I det första steget “Insamling av 
material” bestämdes vilken typ av studie som skulle analyseras och detta dokumenterades 
därefter i ett separat dokument utifrån de inklusionskriterier som tagits fram. Därefter 
utfördes olika sökningar i de olika databaserna för att urskilja relevanta artiklar. Inklusions- 
och exklusionskriterier identifierades för att säkerställa att artiklarna var relevanta för 
examensarbetets syfte. I andra steget “identifiera nyckelfynd” lästes artiklarna upprepade 
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gånger för att få en ökad förståelse och helhetsbild av artiklarnas innehåll. Genom detta 
fångades det centrala i artiklarna upp och markerades som nyckelfynd. De viktigaste 
nyckelfynden dokumenterades i ett separat dokument. I det tredje steget “sammanställa 
studiers olika teman” togs likheter och olikheter upp från de elva vetenskapliga artiklarna. De 
nyckelfynd som var lika varandra vägdes samman och kategoriserades i “likhetsområden”. De 
nyckelfynd som var gemensamma bildade en helhet och utifrån dessa skapades det en 
förståelse kring fenomenet, dessa grundade examensarbetets teman och subteman. I det 
fjärde och sista steget “beskriva fenomenet” har de skapade teman och subteman 
presenterats i resultatet utifrån originalartiklarnas innehåll (Evans, 2002). 

4.1 Datainsamling och urval  

Sökningarna utfördes i databaserna Cinahl Plus och Pubmed. Pubmed är den största 
databasen och innehåller vetenskapliga artiklar inom bland annat medicin och omvårdnad. 
Cinahl plus är en annan databas som innehåller vetenskapliga artiklar inom bland annat 
omvårdnad, arbetsterapi, fysioterapi och medicin. Dessa databaser var väsentliga för att 
kunna besvara examensarbetets syfte eftersom de både innehåller sökord för upplevelser och 
bemötande samt är inriktade mot vårdvetenskap (Karolinska Institutet, 2018).  
	
Sökningarna inleddes med en testsökning. Detta för att få en överblick om hur många studier 
som har publicerats inom det valda området men även för att ta reda på vilka sökord som 
kunde användas i kommande sökningar. För att säkerställa att artiklarna var vetenskapliga 
användes IMRAD strukturen. Enligt Billhult och Henricson (2017) innebär detta att 
artiklarna ska innehålla en inledning, metod, resultat, analys och diskussion. Med hjälp av 
avgränsningsfunktioner kunde de artiklar som inte tillhörde intresseområdet sållas bort 
(Friberg, 2017). De avgränsningar som användes i databasen Pubmed var full text, engelska 
och publikationsår mellan 2008 och 2018. I databasen Cinahl plus användes 
avgränsningarna peer reviewed, full text, abstract, engelska och publikationsår mellan 2008 
och 2018. Kryssfunktionen peer review finns endast i databasen Cinahl plus och denna 
användes för att endast få fram vetenskapliga artiklar. Sökningarna har utgått ifrån de 
senaste fem åren, det vill säga från 2013 till 2018. Komplikationer uppstod dock då det inte 
fanns tillräckligt med artiklar som svarade an på studiens syfte. En del artiklar uppkom 
upprepade gånger vilket försvårade processen och därmed utökades årtalen i sökningarna ett 
år i taget. Av denna anledning redovisas en artikel från år 2006. En del av de vetenskapliga 
artiklarna har både ett patient- och sjuksköterskeperspektiv, i enlighet med arbetets syfte 
utfördes en analys endast utifrån sjuksköterskans perspektiv. Vissa artiklar innehåller även 
både kvalitativ och kvantitativ ansats, dock fokuserades det endast på de kvalitativa delarna 
på grund av valet av en systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002). 
	
Med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier identifierades antalet relevanta studier. 
Inklusionskriterierna bestod av kvinnor, eftersom examensarbetets syfte var att fokusera på 
sjuksköterskornas stödjande av kvinnors återhämtning med bröstcancer. 
Exklusionskriterierna omfattade män, patientperspektiv och kvantitativa studier. En del av 
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de vetenskapliga artiklarna var utifrån onkologisjuksköterskornas perspektiv eftersom det 
inte fanns tillräckligt många artiklar ur endast allmänsjuksköterskornas perspektiv. 	
	
Sökorden som ansågs vara relevanta för examensarbetet var bland annat bröstcancer, 
sjuksköterska och relation. I Karolinska institutets ämnesordlista (2019) ”Svensk MeSH” 
omvandlades ordet från svenska till engelska. Ordet “Bröstcancer” söktes och synonymordet 
som uppkom på engelska var exempelvis breast neoplasms eller breastcancer lymphedema. 
På Cinahl plus användes funktionen Cinahl subject headings vilket hjälpte till att hitta flera 
relevanta synonyma sökord. Detta medförde att fler vetenskapliga artiklar uppkom under 
sökningarna som motsvarade syftet. Sökningarna inleddes med hela meningar vilket inte 
visade sig vara tillräckligt för en relevant sökning. Därför ändrades sökningsprocessen genom 
att söka orden enskilt som gav ett mer hanterligt resultat. Sökorden som söktes i PubMed 
var: Breast neoplasm, nursing, caring, understanding, supportive care, breast cancer, nurse 
role, nurse attitudes, nursing practice, nurse perspective och nurse support. Sökord som 
söktes i Cinahl plus var: breast neoplasms, nurses’ experiences, caring, nurse-patient 
relationship, breast cancer, nursing practice, recovery och nurse-patient relations. Med hjälp 
av dessa sökord var det lättare att få relevanta träffar utifrån examensarbetets syfte. För att 
säkerställa att artiklarna hade ett bröstcancerperspektiv användes breast neoplasms eller 
bröstcancer som “exact major topic” i varje sökning. Detta för att utesluta vetenskapliga 
artiklar om allmän cancer. I PubMed nyttjades verktyget trunkering. Trunkering innebär att 
en sökning möjliggör att få fram artiklar som innehåller ordets alla olika böjningsformer 
(Friberg, 2017). Exempelvis användes orden care* och breast neoplasms*. Det som även gav 
inspiration och som gav upphov till flera sökord var att ta del av andra artiklars major subject 
(Cinahl plus) och keywords (PubMed). 	
	
Det som även var användbart att söka på var fraser. Fraser söktes genom att sätta citattecken 
vid sidan av orden, exempelvis “Breast cancer” eller “breast Neoplasms”. Genom denna typ 
av sökning hittades enbart artiklar där Breast och Cancer stod intill varandra just i den 
angivna ordningen. Därmed exkluderades artiklar där breast och cancer förekom i två 
separata ord (Karolinska Institutet, 2018). Ett annat verktyg som användes var Boohlesk 
söklogik som bestämmer vilket samband de valda sökorden har med varandra. Inom det 
boohleska systemet finns tre olika sökoperatorer AND, OR och NOT (Friberg, 2017). I 
sökningarna valdes AND och OR för att få fram vetenskapliga artiklar. Dock var det främst 
sökoperatorn AND som gav flest antal träffar. De elva valda artiklarna som kommer att 
användas i resultatdelen i detta examensarbete redovisas i en sökmatris (se bilaga A). I 
sökmatrisen redovisas vilka träffar samt kombinationer som ledde fram till de slutgiltiga 
artiklarna. 
	
För att få en uppfattning om huruvida artiklarna var relevanta för syftet lästes först artikelns 
titel. Sedan lästes artiklarnas abstract igenom för att bedöma om den motsvarade studiens 
syfte, om artikeln inte gjorde det sållades den bort. I databasen PubMed finns ett verktyg som 
heter “Format”, i denna kunde Abstract kryssas i, vilket innebar att alla träffar som uppkom i 
resultatsökningen inte endast visade artikelns titel utan även dess abstract. Detta bidrog till 
att det som ej var relevant sållades bort snabbare, vilket var tidseffektivt. 
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En individuell och en gemensam granskning av de vetenskapliga artiklarna har utförts som 
lett till ett gemensamt beslut av de elva inkluderade artiklarna. En kvalitetsgranskning av 
artiklarna har utformats enligt Friberg (2017) där 14 frågor om artiklarna ställdes (Se bilaga 
B). Kvalitetsgranskningsfrågorna handlade bland annat om huruvida artiklarna innehåller ett 
syfte, en metod och problemformulering. Frågorna besvarades genom att ta ut relevant text 
till varje fråga utifrån artiklarna, detta dokumenteras för hand på ett separat papper. 
Artiklarna tilldelades varsin poäng för varje fråga och beroende på antal poäng bedömdes om 
artiklarna var av låg, medel eller hög kvalitet. Maxpoäng som en studie kunde få var 14 
poäng. De artiklar som fick sex poäng eller mindre bedömdes ha låg kvalitet, artiklar som fick 
poäng mellan sju och nio bedömdes som medel kvalitet, och de artiklar som fick tio poäng 
och uppåt klassades som hög kvalitet. Nio av de vetenskapliga artiklarna har hög kvalitet och 
två av dem har medel kvalitet. Alla artiklar sammanställdes i en artikelmatris (Se bilaga C) 
med överrubrikerna tidskrift, titel, författare, år, land, syfte, metod, resultat och 
kvalitetspoäng för att få en överblick över de valda artiklarna.  

4.2 Analys  

För att få en fördjupad förståelse av artiklarnas innehåll översattes de från engelska till 
svenska. Artiklarna skrevs ut i pappersform, analyserades och en gemensam diskussion 
genomfördes kring artiklarnas innehåll. Det som svarade på examensarbetets syfte i 
artiklarnas resultatdel markerades med en överstrykningspenna och därmed identifierades 
nyckelfynden. De markerade nyckelfynden dokumenterades i ett enskilt worddokument och 
markerades med en siffra för att kunna hänvisa till originalartikeln. Varje nyckelfynd skrevs 
ut i pappersform, klipptes ut och tilldelades ett tillfälligt tema utefter det centrala i 
nyckelfyndet. Detta utfördes för att lättare kunna urskilja likheter och skillnader. Genom att 
jämföra teman och nyckelfynd kunde de slutgiltiga teman skapas och därefter lästes 
nyckelfynden på nytt för att kunna urskilja subteman. De nyckelfynd som hade likheter i 
varje tema fördes samman och på så sätt skapades subteman. Slutligen utformades en 
beskrivning av fenomenet.   
 
Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, subteman och teman 
 

Nyckelfynd Tema Subtema 
Being involved in explaining 
everything to them (5). 

 
 
 
 
 
 
 

Genom muntlig 
information 

 Adapt the medical language 
to the woman (4). 
The first theme centered on 
direct patient care, that is, 
care which could be 
delivered face to face or by 
phone in an inpatient, 
outpatient home setting (5). 
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Written information of 
treatment and treatment 
side effects (6) 

Att ge information om 
sjukdomen 

 Genom skriftlig 
information 

Informing them on their 
treatment and give them 
written information about it 
(1). 
Send them written 
information (1). 

 

4.3 Etiska överväganden 

CODEX består av en samling av regler och riktlinjer inom forskning som både forskare och 	
människor som är intresserade kan ta del av, dessutom krävs inga tidigare kunskaper för att 
nyttja CODEX. Alla forskare behöver följa regler och föreskrifter och grunden för all 
forskning är forskarens egna etiska överväganden. Forskaren behöver se till att det är av god 
kvalitet samt etiskt acceptabelt. I enlighet med CODEX får inte plagiering eller förvrängning 
av data förekomma (CODEX, 2017). I detta examensarbete kommer det tas hänsyn till 
CODEX regler och riktlinjer, författarna kommer att hålla sig så neutrala samt objektiva till 
ämnet som möjligt och dessutom ha ett kritiskt perspektiv till det valda ämnet. Språket 
kommer vara så nära det ursprungliga språket som möjligt, detta för att minska 
missförstånd. I sökandet efter vetenskapliga artiklar användes urvalet peer review för att 
styrka kvalitén i arbetet. I examensarbetet har det tagits hänsyn till APA (The American 
Psychological Association) där de inkluderade materialet hänvisas till originalkällan. 	

5 RESULTAT 

I denna litteraturstudie har elva vetenskapliga artiklar inkluderats vilket resulterade till 
examensarbetets slutgiltiga resultat. Det framkom tre teman och sex subteman. Det första 
temat var att ge information om sjukdomen med följande subteman: muntlig information 
och skriftlig information. Det andra temat presenteras som att vara närvarande i mötet med 
patienterna med följande subteman: tillitsfull relation och emotionell närvaro. Tredje temat 
var att bibehålla kontakten med patienterna med två subteman att följa upp patienterna på 
sjukhuset och att följa upp patienterna efter hemgång.  
 
Tabell 2. Översikt över teman och subteman 
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Tema Subtema 
Att ge information om sjukdomen Genom skriftlig information 

 
Genom muntlig information 
 

Att vara närvarande i mötet med 
patienterna 

Genom en tillitsfullrelation 
 
Genom emotionell närvaro 
 

Att bibehålla kontakten med patienterna Att följa upp patienterna på sjukhuset 
 
Att följa upp patienterna efter hemgång 

 

5.1 Att ge information om sjukdomen 

De subteman som kopplades till detta tema och resulterade till en del av resultatet var 
muntlig information och skriftlig information. Sjuksköterskorna upplevde att information var 
en viktig faktor i stödjandet för patienter med bröstcancer eftersom detta bidrog till ökad 
förståelse. 

5.1.1 Genom muntlig information 

Muntlig information var stödjande för patienter som drabbats av bröstcancer (Eley,Rogers-
Clark & Murray, 2008; Jiwa, Halkett, Deas, Ward, O’Connor, O’Driscoll & Weir, 2010; Jones, 
Leach, Chambers & Occhipinti, 2010; Lavin & Hyde, 2006; Nyholm, Halvorsen, Mygind, 
Christensen & Kristiansen, 2018). Ett stöd som identifierades som viktigt att uppmuntra i 
återhämtningen för patienter med bröstcancer var muntlig information. Den muntliga 
informationen gavs i det direkta mötet mellan sjuksköterskorna och patienterna, och ansågs 
särskilt betydelsefullt när patienterna hade erhållit sina diagnoser (Eley, Rogers-Clark och 
Murray, 2008). “An information and support service for woman once they’re diagnosed with 
breast cancer; and certainly from that point being involved in explaining everything to them” 
(Jones, Leach, Chambers & Occhipinti, 2010, s. 323). Genom att sjuksköterskorna bidrog 
med muntlig information kunde dem vara involverade i patienternas tillstånd och på så sätt 
bidrog de med väsentlig information som ökade patienternas kännedom kring sjukdomen 
(Jones, Leach, Chambers och Occhipinti, 2010; Nyholm, Halvorsen, Mygind, Christensen & 
Kristiansen 2018).”The key elements of direct patient care were providing people with breast 
cancer with information” (Jones, Leach, Chambers & Occhipinti, 2010, s. 323). Den muntliga 
kommunikationen i form av direktkontakt, var inte alltid möjlig. Därmed uttryckte 
sjuksköterskorna att telefonkontakt var en annan form av muntlig information som ansågs 
stödjande under återhämtningsprocessen (Jones, Leach, Chambers & Occhipinti, 2010). 
Genom telefonkontakt kunde sjuksköterskorna bidra med att informera om biverkningarna 
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som kemoterapin orsakade, om rehabiliteringstjänster som var aktuella efter 
sjukhusvistelsen samt alternativ kring egenvård (Lavin & Hyde, 2006; Nyholm, Halvorsen, 
Mygind, Christensen & Kristiansen 2018). Sjuksköterskorna uttryckte att ett anpassat 
språkbruk utefter varje enskild patient var av ytterst vikt. Detta eftersom det underlättade för 
sjuksköterskorna att få patienterna att förstå rätt kring sin egna sjukdom samt behandling 
(Jiwa, Halkett, Deas, Ward, O’Connor, O’Driscoll & Weir, 2010). 

5.1.2 Genom skriftlig information  

Sjuksköterskorna bidrog med stöd i form av skriftlig information till patienter med 
bröstcancer (Droog, Armstrong & MacCurtain, 2014; Jones, Leach, Chambers & Occhipinti, 
2010; Rayman & Edwards, 2010). Den skriftliga informationen som sjuksköterskorna gav var 
i form av brev, broschyrer eller mail, dessa innehöll information om bland annat 
behandlingar som var aktuella under sjukdomen (Droog, Armstrong & MacCurtain, 
2014).”To educate them on their treatment and gives them written information about it” 
(Droog, Armstrong & MacCurtain, 2014, s. 433-434). Den skriftliga informationen ansågs 
mer passande vid vissa situationer jämfört med den muntliga informationen. Detta eftersom 
patienterna kunde hamna i chocktillstånd när de erhöll sina besked kring diagnoserna. Den 
muntliga informationen kunde då glömmas bort eller inte tas in, därmed uttryckte 
sjuksköterskorna att de kunde skicka hem skriftlig information i form av mail eller brev till 
patienterna för att säkerställa att de tagit del av informationen (Jones, Leach, Chambers & 
Occhipinti, 2010). Den skriftliga informationen kunde ses som ett komplement till den 
muntliga. Den skriftliga informationen som skickades ut till patienterna var inte alltid 
självklar, och därför var sjuksköterskorna ett stort stöd genom att klargöra och förtydliga 
kring broschyrernas eller brevens innehåll (Rayman & Edwards, 2010). 

5.2  Att vara närvarande i mötet med patienterna 

Sjuksköterskornas upplevda känslor kring patienternas behov av stöd lade grunden för detta 
tema. Sjuksköterskorna bidrog med att tillbringa sin tid med patienterna i samband med 
deras sjukdom. Subteman som genom en tillitsfullrelation och genom en emotionell närvaro 
kommer att presenteras i detta tema.  

5.2.1 Genom en tillitsfullrelation 

Sjuksköterskorna påtalade att en tillitsfullrelation med patienterna är en viktig stödjande 
faktor för patienternas återhämtningsprocess (Jones, Leach, Chambers & Occhipinti, 2010; 
Luck, Chok, Scott & Wilkes, 2017; Maree & Mulonda, 2016; Rayman & Edwards, 2010). 
Sjuksköterskorna uttryckte att de utvecklade tillitsfulla relationer genom att närma sig 
patienterna med respekt samt genom att inneha ett tillvägagångssätt som var anpassat efter 
varje enskild patient (Rayman & Edwards, 2010; Luck, Chok, Scott & Wilkes, 2017). Detta 
betonar även Jones, Leach och Chambers (2010) som skriver att utvecklandet av en 
tillitsfullrelation är betydelsefullt för att sjuksköterskorna ska kunna lindra och stödja 
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patienternas behandling. “Nurses referred to the development of a close relationship with 
their patients during the facilitation and management of their treatment journey” (Jones, 
Leach, Chambers & Occhipinti, 2010, s. 325). Sjuksköterskorna beskrev att de under den 
tillitsfulla relationen förmedlade trygghet och förståelse samt tog del av patienternas 
berättelse och bekymmer (Rayman & Edwards, 2010). Sjuksköterskorna var ärliga och 
försökte hålla det som hade lovats gentemot patienterna. Genom den tillitsfulla relationen 
kunde sjuksköterskorna få patienterna att inse att deras liv var värda de utmaningar och 
frustrationer som uppkom under sjukdomsförloppet (Maree & Mulonda, 2016). “Good nurse-
patient relationship were able to establish the difference they made to the lives of the patients 
was worth the challenges and frustrations they experienced“ (Maree & Mulonda, 2016, s. 26). 
Genom den tillitsfulla relationen kunde sjuksköterskorna möta patienternas olika vårdbehov 
i stödjandet av bröstcancer (Jones, Leach, Chambers & Occhipinti, 2010). 

5.2.2 Genom emotionell närvaro 

Emotionell närvaro var en stödjande faktor (Firmino & Lós Alcântara, 2014; Jiwa et al., 2010; 
Kwast, Drossaert & Siesling, 2013; Lavin & Hyde, 2006; Nyholm, Halvorsen, Mygind, 
Christensen & Kristiansen, 2018; Rayman & Edwards, 2010). Emotionell närvaro grundar sig 
i att inneha ett holistiskt synsätt för varje enskild individ. Den emotionella närvaron innebar 
att sjuksköterskorna skulle finna tid för sina patienter samt vara lättillgängliga (Kwast, 
Drossaert & Siesling, 2013). Sjuksköterskorna skulle ha i åtanke att vara närvarande för 
patienterna genom att både lyssna samt uppmuntra patienterna till att vara aktiva i sina egna 
utmaningar (Jiwa et al., 2010). “The nurses provided emotional support and encouraged the 
women to be proactive in responding to challenges” (Jiwa et al., 2010, s. 147). Det var även 
viktigt att visa empati och låta sig själv bli känslomässigt påverkad i mötet med patienterna. 
Miljön hade en betydelse för den emotionella närvaron där sjuksköterskorna skapade en 
tryggmiljö som underlättade för patienterna att uttrycka sina känslor, kommunikationen blev 
bättre och relationen till patienterna utvecklades (Firmino & Lós Alcântara, 2014). 	

The professional technical and affective care measures, associated with the comfort of the 
environment and the spaces for expressing feelings and communication, are actions which 
contribute to the link between health professionals and their patients. Allowing oneself to be 
emotionally affected is an important part of the therapeutic meeting (Firmino & Lós Alcântara, 
2014, s. 301).	

Att vara vänlig och utstråla värme i mötet med patienterna var även av ytterst vikt för den 
emotionella närvaron (Firmino & Lós Alcântara, 2014). Sjuksköterskorna uttryckte att den 
emotionella närvaron ansågs som ett stöd eftersom det lindrade patienternas stress samt 
ångest och bidrog istället med hopp (Maree & Mulonda, 2016). ”Nurses helped patients 
develop hope, relieved their pain and anxiety” (Maree & Mulonda, 2016, s.26). 
Sjuksköterskorna visade att de vågade möta patienterna och var närvarande när de ville prata 
om sina bekymmer, oftast kring deras sexualitet då behandlingarna orsakade kroppsliga 
förändringar och psykiska påfrestningar (Lavin & Hyde, 2006). Det var i den emotionella 
närvaron som sjuksköterskorna kommunicerade med patienterna.  
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5.3 Att bibehålla kontakten med patienterna 

Sjuksköterskorna beskrev behovet av uppföljning hos patienter med bröstcancer, både under 
sjukhusvistelsen och efter hemgång. Sjuksköterskorna behövde inneha kontinuerlig kontakt 
med patienterna för att stärka kvaliteten av stödjandet.  

5.3.1 Att följa upp patienterna på sjukhuset 

Sjuksköterskorna följde upp patienterna på sjukhuset och det visade sig vara nödvändigt för 
att sjuksköterskorna skulle kunna bidra med rätt typ av stöd för att lindra patienternas 
lidande (Jones, Leach, Chambers & Occhipinti, 2010; Kwast, Drossaert & Siesling, 2013; 
Luck, Chok, Scott & Wilkes ,2017; Nyholm, Halvorsen, Mygind, Christensen & Kristiansen, 
2018). Ett utav stödfaktorerna som ansågs givande av sjuksköterskorna var att varje 
profession som var involverad i patienternas uppföljningsprocess skulle följa upp patienterna 
på egen hand (Kwast, Drossaert & Siesling, 2013). Sjuksköterskorna upplevde att de hade ett 
stort ansvar kring patienterna och var deras kontaktperson under uppföljningarna på 
sjukhuset. Sjuksköterskorna uttryckte att de samarbetade med andra professioner inom 
hälso- och sjukvården, detta för att patienternas uppföljning på sjukhuset skulle bli av så bra 
kvalité som möjligt. De såg bland annat till att patienterna kom i kontakt med kirurgläkaren, 
psykiateriläkaren, onkologiläkaren eller också stödgrupper (Luck, Chok, Scott & Wilkes 
,2017; Jones, Leach, Chambers & Occhipinti, 2010). Genom att varje profession var 
involverad i patienternas uppföljning kunde de övervaka biverkningarna som var väsentliga 
just för deras profession, dessutom utvärderades behandlingarna samt 
behandlingsbiverkningarna på sjukhuset av vårdpersonalen. Sjuksköterskorna upplevde att 
detta var positivt för deras profession då det resulterade i att kvalitén av stödjandet för 
bröstcancerdrabbade patienter utvecklades mot det bättre (Kwast, Drossaert & Siesling, 
2013). Sjuksköterskorna upplevde att de kunde stödja patienterna under uppföljningarna på 
sjukhuset, detta genom att bland annat hänvisa till olika rehabiliteringstjänster som var 
tillgängliga, samt betona de korta och långvariga rehabiliteringsbehoven som var aktuella 
(Nyholm, Halvorsen, Mygind, Christensen & Kristiansen, 2018). ”All nurses agreed upon the 
importance of addressing the short- and long-term rehabilitation needs of cancer patients” 
(Nyholm, Halvorsen, Mygind, Christensen & Kristiansen, 2018, s.1111). 

5.3.2  Att följa upp patienterna efter hemgång 

Att följa upp patienterna efter hemgång ansågs som en annan stödjande faktor av 
sjuksköterskorna (Droog, Armstrong & MacCurtain, 2014; Jiwa et al., 2010; Kwast, Drossaert 
& Siesling, 2013). Uppföljningarna kunde se olika ut beroende på patienternas tillstånd och 
var i behandlingen de befann sig (Kwast, Drossaert & Siesling, 2013). Jämfört med de andra 
professionerna var sjuksköterskorna de som hade mest tid för patienterna vilket resulterade i 
att de var ansvariga för patienterna under uppföljningen efter hemgång. Detta eftersom 
sjuksköterskorna kunde bibehålla kontinuerlig kontakt med samma patienter, från början till 
slutet av sjukdomen (Droog, Armstrong & MacCurtain, 2014).”Current efforts are being 
made to ensure that the patients have same chemotherapy nurses from their first 
chemotherapy visit through to the end of their care” (Droog, Armstrong & MacCurtain, 2014, 
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s. 433). Sjuksköterskorna uttryckte att patienterna kallades på återbesök efter hemgången, 
detta för kontroller av bland annat operationssår, uppföljning av årliga kontroller av 
mammografi samt palpation av bröst, hals och armhåla för att utesluta återkommande 
metastasering. Sjuksköterskorna uttryckte att en del patienter upplevde ångest och ensamhet 
vid tanken av att avsluta uppföljningen och därmed bidrog sjuksköterskorna med stöd genom 
att förlänga uppföljningstiden eller genom att ordna att patienterna kom i kontakt med 
stödgrupper (Kwast, Drossaert & Siesling, 2013).”Health professionals felt that patients 
prefer a more intensive or longer follow up” (Kwast, Drossaert & Siesling, 2013, s.756.) 

6  DISKUSSION 

Nedan presenteras metoddiskussion, resultatdiskussion samt etisk diskussion. 

6.1 Resultatdiskussion 

Utifrån examensarbetets syfte som var att beskriva hur sjuksköterskor kan stödja patienter 
som drabbats av bröstcancer i återhämtningen upptäcktes att sjuksköterskornas närvaro,  
information kring sjukdomen samt uppföljning både under och efter sjuhusvistelsen hade en 
stödjande effekt. Resultatet kommer att diskuteras mot bakgrunden, lagar och riktlinjer samt 
det vårdvetenskapliga teoretiska perspektivet som är Erikssons (1994) teori om lidande. 
 
I resultatet framkom det att sjuksköterskorna skulle inneha en informativ roll i mötet med 
patienterna. Informationen kunde ges muntligt eller skriftligt och var anpassad efter varje 
enskild patient. Den muntliga informationen gavs i det direkta mötet mellan patienterna eller 
via telefonkontakt och ansågs vara särskilt viktigt när patienterna nyligen fått beskedet kring 
sin diagnos. Resultatet visade att sjuksköterskorna under den muntliga informationen var 
involverade i patienternas tillstånd, anpassade sitt språkbruk och gav dem den informationen 
som krävdes för att patienterna skulle få ökad förståelse kring sjukdomen. Sjuksköterskorna 
informerade kring behandlingar, behandlingsbiverkningar, rehabiliteringstjänster och 
alternativ kring egenvård. Informationen som ges av sjuksköterskorna ska enligt 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ges i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
erfarenhet.  
 
Det framkom även i resultatet att muntlig information inte alltid var möjligt och vid sådana 
situationer använde sig sjuksköterskorna av skriftlig information. Med hjälp av skriftlig 
information kunde sjuksköterskorna säkerställa att patienterna inte gick miste om viktig 
information kring sin sjukdom. Skriftlig information kunde även ges som ett komplement till 
den muntliga informationen då sjuksköterskorna upplevde att patienterna hamnade i ett 
chocktillstånd vid mottagandet av sin diagnos. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) 
ansvarar sjuksköterskorna för att ge korrekt och tillräcklig information. Utifrån resultatet 
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kan författarna till detta examensarbete instämma om att informationsgivning är ett viktigt 
stödmoment för sjuksköterskorna. Patienterna upplever ett sjukdomslidande som enligt 
Eriksson (1994) innebär ett lidande som upplevs i relation till sjukdom och behandling. Detta 
på grund av att patienterna som erhållit diagnosen eller upptäckt en knöl i bröstet får en 
känsla av att hela deras värld har förändrats samt att deras kropp har svikit dem. Patienterna 
känner att de behöver ta snabba och många beslut på kort tid och att de inte hinner tänka 
igenom besluten (Boehmke & Dickerson, 2006). Patienterna tycker att det bästa stödet de 
kan få är information kring behandlingarna och dess biverkningar (Yeon Hee et al., 2018). 
Sjuksköterskorna behöver därför informera om de behandlingar som finns tillgängliga men 
även om de biverkningarna som behandlingarna orsakar. Enligt Ávila, Brandao, Coimbra, 
Lopez och Matos (2016) kan en bröstcancerdiagnos komma plötsligt både för patienterna och 
för deras anhöriga. Patienterna beskriver att vårdteamet ger både mindre stöd och 
information andra gången i förhållande till första gången de drabbats av bröstcancer (Willis, 
Lewis, Ng & Wilson, 2015). Detta kan även kopplas till de anhöriga som upplever att de inte 
får tillräckligt med information av vården om hur de ska behärska sin nya roll som vårdare. 
Enligt Eriksson (1994) kallas detta för vårdlidande vilket innebär att vården orsakar lidande 
genom exempelvis slarv, verbalt, bristande etisk hållning eller genom att ignorera 
patienterna. Det uppkommer även förnedring inom vården där vårdaren inte ”har lust” att 
samtala med en patient som de upplever svår. Om patienterna inte får rätt information av 
sjuksköterskorna är det lätt hänt att patienterna känner sig maktlösa (Eriksson, 1994). Detta 
betonar dessutom Bjorg-Landmark och Wahl (2002) som menar att hälso- och sjukvården 
även måste bidra med professionellt stöd i form av information till de anhöriga för att de ska 
orka vårda och stödja den drabbade. Utifrån resultatet kan det konstateras att vårdlidande 
har undvikits eftersom sjuksköterskorna har bidragit med tillräcklig information för att 
patienterna skulle få en djupare förståelse kring sjukdomen, både muntligt och skriftligt.   
	
I resultatet framkom det att sjuksköterskorna gjorde skillnad i patienternas välbefinnande, 
detta genom att lära känna patienterna och skapa en tillitsfullrelation. Enligt Svensk 
sjuksköterskeförening (2017) är det sjuksköterskans ansvar att se till att patienter uppnår 
välbefinnande samt livskvalité fram till döden. Resultatet visade att den tillitsfulla relationen 
innebar att sjuksköterskorna var ärliga och visade respekt i mötet med patienterna. 
Sjuksköterskorna förmedlade trygghet och tog del av patienternas livsberättelse och 
bekymmer. De hjälpte även patienterna att inse att deras liv var värda de utmaningar och 
frustrationer som uppkom under sjukdomsförloppet. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska all 
vård ges med respekt och vården ska se till att tillfredsställa patienternas enskilda behov av 
trygghet (HSL, SFS 2017:30). Detta belyser även Patientsäkerhetslagen (2010:659) som 
uppmärksammar att vårdpersonalen ska möta patienterna med respekt och omtanke. 
Khoshnazar et al., (2016) menar att tillit är grundkärnan i förhållandet mellan 
sjuksköterskorna och patienterna och är viktigt eftersom att patienterna vill bli hörda och vill 
kunna gråta ut. Enligt Eriksson (1994) är det även betydelsefullt att ha en kärleksfull famn 
och att ha någon att gråta ut till då kärlek utgör grunden i vårdandet. I Hälso- och 
sjukvårdslagen fastställs det att personalen ska vara lättillgänglig samt att både vårdare och 
vårdtagare ska ha en god relation till varandra (HSL, SFS 2017:30). Patienterna vill se 
sjuksköterskorna vara tillgängliga, omtänksamma, rörande och kommunikativa. Dessutom 
behöver de ett starkt stödsystem eftersom de kan drabbas av depression. Detta hindrar 
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patienternas förmåga till att hantera återhämtning från behandlingarna (Khoshnazar et al., 
2016). Eriksson (1994) tar inte upp återhämtning, det kan dock jämföras med försoning som 
ingår i lidandets drama. Människan behöver uppleva försoning för att kunna gå vidare i sitt 
liv och uppleva gemenskap med andra. Människan behöver känna sig fri från sitt lidande och 
ge det en mening. Detta kan ske genom att bekräfta en annan människas lidande genom 
bland annat ögonkontakt, verbalt eller en klapp på axeln, i detta fall av sjuksköterskor.  
 
I resultatet framkom det att emotionell närvaro var en stödjande faktor och innebar bland 
annat att sjuksköterskorna hade ett holistiskt synsätt, fann tid och var lättillgängliga för sina 
patienter. Detta kan kopplas till Hälso- och sjukvårdslagen där det beskrivs att vårdpersonal 
ska vara lättillgänglig för patienterna (HSL, SFS 2017:30) men kan även kopplas till Svensk 
sjuksköterskeförening (2017) som skriver att sjuksköterskornas kompetens bland annat 
handlar om patientnära arbete grundat i en helhetssyn på människor där sjuksköterskor 
ansvarar för att förbättra, upprätthålla och se till att patienter återfår hälsa. Resultatet visade 
även att sjuksköterskorna lyssnade och uppmuntrade patienterna till att vara aktiva i sina 
egna utmaningar. Att vara vänlig och utstråla värme utgjorde en del av den emotionella 
närvaron. Enligt Khoshnazar et al. (2016) upplever patienterna sjuksköterskornas frånvaro 
som en känsla av ensamhet och ångest. Detta kunde undvikas då det i resultatet framkom att 
den emotionella närvaron visade sig vara ett stöd eftersom det lindrade patienternas stress 
samt ångest och istället bidrog med hopp. Resultatet visade att sjuksköterskorna vågade 
möta och prata om patienternas oro kring deras sexualitet som behandlingarna hade 
påverkat till det negativa. Enligt De Vries, Van den Berg, de Vries, Boesveldt, de Kruif, Buist 
och Winkels (2017) upplever patienterna svåra biverkningar till följd av 
cytostatikabehandling exempelvis ångest, håravfall, känsla av depression, brist på energi och 
illamående. Efter behandlingarna upplever patienterna begränsningar då det blir svårt att 
delta i bland annat aktiviteter och möten. Patienterna känner inte sig lika attraktiva som förr 
(Burckhardt, Belzner, Berg & Fleischer, 2014). Enligt Reitan och Schölberg (2003) hamnar 
patienterna i en krissituation och behöver återfå kontrollen av sitt liv, detta genom att 
använda sig av olika copingstrategier och dessa är bland annat känslomässigt orienterad 
coping, kognitiv coping och problemorienterad coping.  
 
Vidare i resultatet framkom det att sjuksköterskorna följde upp patienterna på sjukhuset och 
samarbetade med andra professioner inom hälso- och sjukvården för att patienternas 
uppföljning på sjukhuset skulle bli av så bra kvalité som möjligt. Under uppföljningarna var 
sjuksköterskorna patienternas kontaktperson som hjälpte patienterna att komma i kontakt 
med andra professioner, bland annat kirurgläkaren, psykiatriläkaren, onkologläkaren men 
även stödgrupper. Detta kan kopplas till Svensk sjuksköterskeförening (2017) som belyser att 
sjuksköterskor ansvarar för att samarbeta med sina kollegor och medarbetare. Hälso- och 
sjukvårdlagen [HSL] (SFS 2017:30) styrker detta som uppmärksammar att vården ska stödja 
goda kontakter mellan patienterna och vårdpersonal och även tillfredställa patienternas 
enskilda behov av kontinuitet. Detta utfördes av sjuksköterskorna som visade ett stöd under 
uppföljningarna på sjukhuset där de bland annat hänvisade patienterna till olika 
rehabiliteringstjänster som var tillgängliga och såg till att varje profession under 
uppföljningarna övervakade de biverkningar som hade uppstått samt utvärderades de olika 
behandlingarna. I tidigare forskning uppmärksammas att patienterna upplever att deras vilja 
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till att fortsätta leva stärks när de följs upp på sjukhus och ser förändringar i deras 
förväntningar om framtiden (Bjorg-Landmark & Wahl, 2002). 
 
I resultatet framkom det att uppföljning efter hemgång var en stödjande faktor. Det framkom 
att sjuksköterskorna var de som hade mest tid för patienterna och var mest lämpade till att ta 
ansvaret för uppföljning efter hemgång. Sjuksköterskorna uttryckte att patienterna kallades 
på återbesök för kontroll av bland annat operationssår, årliga kontroller av mammografi 
samt palpation av bröst, hals och armhåla för att utesluta spridning av cancern. I resultatet 
framkom det även att sjuksköterskorna förlängde uppföljningstiden och ordnade att 
patienter kom i kontakt med stödgrupper. Eriksson (1994) belyser vikten av att inte 
bortförklara eller ignorera en annan människas lidande då det kan skapa ett ytterligare 
lidande för människan. Detta kunde undvikas då det i resultatet framkom att 
sjuksköterskorna bidrog med stöd genom att förlänga uppföljningstiden för patienter som 
upplevde rädsla för ensamhet men även genom att ordna att dessa patienter kom i kontakt 
med stödgrupper. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) ansvarar sjuksköterskor för en 
hållbar miljö och är medveten om miljöns betydelse för hälsa. Stödgrupper har visat sig vara 
väldigt stödjande för många drabbade patienter eftersom det är där de kan dela sina 
erfarenheter, hjälpa andra, ge kraft och dela sin kunskap till andra. Detta ökar patienternas 
känsla av gemenskap (Khoshnazar et al., 2016; Drageset, Lindström, Giske & Underlid, 
2016). Även Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) styrker detta och påpekar att vården ska 
så långt det går utformas och fullföljas i samråd med patienten. Utifrån resultatet kan 
författarna hålla med om att uppföljning efter hemgång är nödvändigt då kontakten enligt 
Khoshnazar et al. (2016) mellan patienter och sjuksköterskor lindrar patienternas ångest och 
rädsla, vilket leder till att patienterna tillfredsställs och kan bevara sin ande. Det som styrker 
detta ytterligare är att anhöriga upplever att de offrar mycket av sitt egna liv när de vårdar 
någon med bröstcancer. Anhöriga får negativa effekter på hälsan där depression, ångest och 
fysiska problem uppstår (Khoshnazar et al., 2016), och av den anledningen är det positivt att 
sjuksköterskor har kontakt med patienterna efter hemgång och kallar in dem på återbesök.  

6.2 Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie valdes som metod. Denna ansågs vara mest lämplig i 
förhållande till examensarbetets syfte, dock hade andra kvalitativa metoder kunnat 
användas, exempelvis en empirisk metod. Att utföra en empirisk undersökning kräver både 
intervjuer med sjuksköterskor samt ett godkännande från en etisk kommitté, vilket ansågs 
vara tidskrävande.  
 
Utgångspunkten för detta examensarbete var att fokusera på cancer allmänt. Snabbt insåg 
författarna att det var ett brett ämne och att det behövdes inriktas på en typ av cancerform. 
Utifrån testsökningarna som utfördes på databaserna Cinahl plus och PubMed upplevdes 
bröstcancer som ett intressant område med riklig information. Författarnas släktingar som 
drabbats av bröstcancer gjorde det ännu mer självklart att skriva om bröstcancer då deras 
upplevelser och berättelser kring sjuksköterskornas stödjande väckte ett stort intresse.  
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Enligt Polit och Beck (2017) innebär giltighet att examensarbetet är välgrundad och är av god 
kvalitet. Sökningarna utfördes i databaserna Cinahl plus och Pubmed då dessa innehåller 
vetenskapliga artiklar inom bland annat medicin och omvårdnad. Detta resulterade i fem 
artiklar från Pubmed och sex vetenskapliga artiklar från Cinahl plus. Till en början användes 
13 vetenskapliga artiklar, men 8 av dessa svarade inte an på examensarbetets syfte. Detta 
bidrog till att författarna fick söka efter nya artiklar, och på grund av tidsbegränsning 
hittades inte 13 nya artiklar utan istället redovisades 11 vetenskapliga artiklar. Under 
sökningsprocessen och vid skrivandet av arbetet hade författarna alltid syftet i åtanke. De 
svenska orden söktes på Mesh termer för att få fram de engelska synonymorden. Med hjälp 
av Mesh och passande sökord kunde sju nya artiklar hittas. Mesh termerna underlättade 
sökningarna och flera artiklar kunde väljas ut utifrån examensarbetets syfte. Verktygen AND 
och OR bidrog med flera sökträffar. Den första operatorn AND innebär att två sökord 
kopplas samman som gör att databasen söker på bägge orden samtidigt, exempelvis 
sjuksköterska AND utbildning. Sökoperatorn OR innebär att man får en sökträff på det ena 
eller det andra sökordet. Dessa sökord ska vara synonymord, exempelvis diabetes OR 
sockersjuk (Friberg, 2017). För att få fram ytterligare giltiga och trovärdiga artiklar 
kontaktades en bibliotekarie på Mälardalens högskola som hjälpte till att hitta väsentliga 
vetenskapliga artiklar som svarar an på examensarbetets syfte. För att hålla det så jämställt 
som möjligt strävade författarna efter att ha lika många vetenskapliga artiklar från de olika 
databaserna. Detta resulterade i fem vetenskapliga artiklar från PubMed och sex 
vetenskapliga artiklar från Cinahl plus.  
 
Svårigheter som uppkom under sökningsprocessen var att samma artiklar återkom 
upprepade gånger trots ändrade sökord. Detta anses inte som något negativt då det innebär 
att sökningarna är trovärdiga och giltiga. Andra svårigheter som uppkom var att icke 
relevanta artiklar dök upp trots bra sökord och inklusions- samt exklusionskriterier.  
Det har även varit svårt att få fram tillräckligt med material för att besvara uppsatsens syfte, 
detta eftersom artiklarna har bestått av både kvalitativ och kvantitativ del samt patient- och 
sjuksköterskeperspektiv, vilket har begränsat materialet ännu mer. Detta är orsaken till ett 
tunt resultat.  
 
Trovärdighet enligt Billhult och Henricson (2017) innebär att författarna ska övertyga läsaren 
om att innehållet i examensarbetet är giltigt och trovärdigt. Enligt Karolinska Institutet 
(2018) innebär peer review att vetenskapliga publikationer läses och granskas av 
ämnesexperter innan artiklarna publiceras. Detta anses vara en form av kvalitetsgranskning 
och bevisar att forskningen håller en hög standard. För att öka analysens trovärdighet gjordes 
en kvalitetsgranskning som grundats utifrån Friberg (2017) och redovisas på bilaga B. 
Granskningen som utfördes av de elva valda artiklarna var en utmaning för författarna då de 
aldrig gjort något sådant tidigare och inte har den kunskapen. Detta kan därför bidra till att 
bedömningen av kvalitetsgranskningen inte är fullt korrekt. Majoriteten av artiklarna som är 
publicerade i databaserna är skrivna på engelska, därför utfördes en översättning av 
artiklarna till svenska eftersom författarnas modersmål inte är engelska. I översättningen 
användes verktyg som google translate och ett engelsk-svenskt lexikon. Google-translate 
anses inte som en trovärdig källa då många misstolkningar kan ske samt kvaliteten på 
resultatet kan svikta, dock användes det som ett verktyg då det upplevdes göra det lättare att 
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förstå innehållet. De vetenskapliga artiklarnas innehåll översattes med google translate och 
originaltexten bevarades nära till hands för att på så sätt kunna gå tillbaka och jämföra med 
den svenska texten. Ett engelskt-svenskt lexikon användes i syfte att översätta enstaka ord 
som inte begripits av författarna tidigare. Dessa verktyg underlättade översättningen samt 
gjorde det tydligare att förstå budskapet i texten.  
 
Enligt Billhult och Henricson (2017) bör överförbarhet diskuteras av författarna med hänsyn 
till om resultatet går att överföra till andra grupper eller situationer. Artiklarna som har 
inkluderats i detta examensarbete och analyserats är från olika länder: fyra artiklar är från 
Australien, två från Irland, en från Brasilien, en från Nederländerna, en från Zambia, en från 
Danmark och en från USA. Detta kan påvisa en viss överförbarhet eftersom 
sjuksköterskornas stöd kan jämföras mellan de olika länderna, dock kan detta bli svårt om 
ländernas kulturer och traditioner skiljer sig åt. Författarna till detta examensarbete vill 
påpeka att denna litteraturstudie inte syftar till att beskriva skillnaderna mellan länderna 
utan syftar till att beskriva hur sjuksköterskor kan stödja kvinnor med bröstcancer vid 
återhämtningen.  
 
Onkologisjuksköterskornas perspektiv har inkluderats i examensarbetet trots att författarna 
är medvetna om att det är en specialisering inom professionen. Det har varit en stor 
utmaning att endast få fram artiklar utifrån den allmänna sjuksköterskans perspektiv. Detta 
beror främst på att onkologisjuksköterskor innehar specialistkunskaper som efterfrågas av 
patienter på onkologiavdelningar (i detta fall bröstcentrum). En annan utmaning i 
examensarbetet var sjuksköterskeperspektivet. Trots relevanta sökord uppkom det 
vetenskapliga artiklar som varken besvarade examensarbetets syfte eller perspektiv. Det 
uppkom främst vetenskapliga artiklar utifrån patientperspektivet. 
 
Detta examensarbete skrevs av två personer vilket har både styrkor och svagheter. Svagheter 
med att vara två författare var att det oftast uppstod delade tankar kring arbetet och för att få 
sin vilja och delaktighet igenom krävdes att båda parter skulle mötas i mitten. Fördelen med 
att vara två författare var att det upplevdes tidseffektivt då ett examensarbete tar lång tid att 
skriva. Detta kan ses som en styrka då båda författarna hjälptes åt med arbetet, kunde dela 
upp arbetet i sökandet efter vetenskapliga artiklar samt diskutera sina tankar och idéer med 
varandra.  
 
Med hjälp av reflektion och en tillbakablick över examensarbetet har författarna till detta 
examensarbete kommit fram till att det finns ett antal förbättringsmöjligheter. Att ändra 
syftet från sjuksköterskeperspektiv till patientperspektiv hade föredragits. Detta eftersom 
sökningsprocessen hade resulterat till flera bidragande artiklar vilket hade påverkat 
examensarbetets resultat kraftfullt. Författarna till examensarbetet är trots motgångarna och 
svårigheterna ändå nöjda med det slutglitliga resultatet. 
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6.3 Etikdiskussion  

I detta examensarbete har målet varit att inneha en så korrekt och tydlig referenshantering 
som möjligt. För att kunna uppfylla detta mål har APA-manualens (American Psycological 
Association) riktlinjer kring referenshantering fullföljts. De valda vetenskapliga artiklarna 
har varit peer reviewed vilket innebär att de har granskats av ämnesexperter innan 
publicering. Detta bevisar att forskningen håller en hög standard (Karolinska Institutet, 
2018). Ett annat mål var att författarnas förståelse kring fenomenet inte skulle påverka 
resultatet, utan dessa förförståelser lades åt sidan för att minimera risken för feltolkning av 
resultatet. I detta examensarbete har citat inkluderats för att både styrka resultatet samt 
betona att det är sjuksköterskornas upplevda erfarenheter. Även CODEX riktlinjer har följts 
under hela arbetets gång för att hålla sig så neutral, kritisk och objektiv till ämnet som 
möjligt (CODEX-regler och riktlinjer för forskning, 2017). CODEX har även använts för att 
minimera riskerna för plagiering av data och förvrängning av forskningsprocessen. För att 
läsaren ska så enkelt som möjligt kunna följa upp data som använts har i detta 
examensarbete en sökmatris och artikelmatris tagits fram. Detta bidrar till att information 
samt källor som valdes att ta med inte ska kunna undanröjas. En stor del av materialet har 
varit på engelska vilket betyder att översättningar har behövt utformas till svenska. Enligt 
Friberg (2017) kan det ske feltolkningar och missförstånd vid översättningar. För att 
minimera dessa risker har innehållet granskats upprepade gånger grundligt av 
examensarbetets författare i flera omgångar. Något etiskt tillstånd har inte behövts tas fram 
eftersom examensarbetet utgått från tidigare forskning som sammanställts till ett nytt 
resultat. Vetenskapliga artiklar som blivit godkända och publicerats valdes att ta med, 
därmed har inga etiska konflikter uppkommit. 

7 SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet var att beskriva hur sjuksköterskor stödjer återhämtning hos 
kvinnor som drabbats av bröstcancer. I resultatet framkom det att sjuksköterskor behöver ha 
en informativ roll. Den informativa rollen innebar muntlig information eller skriftlig 
information. Vidare framkom det att sjuksköterskor ville lära känna patienterna och skapa en 
tillitsfullrelation för att kunna möta patienternas olika vårdbehov i stödjandet. 
Sjuksköterskorna var emotionellt närvarande där de var vänliga, lyssnade och utstrålade 
värme i mötet med patienterna. Att bibehålla kontakten med patienterna både under och 
efter sjukhusvistelsen ansågs som ett stöd. Dessa stödfaktorer behöver beaktas av 
sjuksköterskor för att bidra med vård av en god kvalite för varje enskild patient som drabbats 
av bröstcancer. 
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8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

I detta examensarbete framkom det att sjuksköterskorna har en viktig roll i stödjandet under 
återhämtningsfasen hos kvinnor som drabbats av bröstcancer. Stödjandet är anpassat efter 
patienternas tillstånd då varje patient är unik. Sjuksköterskeperspektivet visade sig vara 
väldig begränsat då majoriteten av de kvalitativa vetenskapliga artiklarna utgår utifrån 
patientperspektiv, därför är ett förslag för vidare forskning att forska utifrån ett 
sjuksköterskeperspektiv. Ett annat förslag för vidare forskning föreslås inom 
allmänsjuksköterskornas kunskapsområde, eftersom de flesta vetenskapliga artiklarna 
innehar onkologisjuksköterskornas perspektiv. Slutligen rekommenderas flera empiriska 
undersökningar inom det valda ämnet för att utveckla kunskapen inom vården och därmed 
minska vårdlidande för patienterna.  
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