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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer som drabbar kvinnor i Sverige. 

Sjuksköterskor upplever svårigheter med att vårda patienter som lider av bröstcancer. Det 

resulterar i att sjuksköterskor tar avstånd från patienterna. Det framgår att närstående till 

kvinnorna med bröstcancer upplever svårigheter att kunna samtala med den berörda 

kvinnan. En känsla av ensamhet upplevs på grund av att kvinnan skapar en distans mellan 

sig och sin närstående. Syfte: Syftet är att beskriva patientens upplevelser i samband med 

kirurgisk behandling vid bröstcancer. Metod: En kvalitativ litteraturstudie med beskrivande 

syntes användes. Totalt har tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod analyserats. 

Resultat: Två teman med två respektive tre subteman var identifierades. Det första temat 

som identifierades var Lida av ohälsa, med tillhörande subteman Den förändrade kroppen, 

Den förlorade identiteten samt Det bristande stödet. Det andra temat som identifierades var 

Finna livskraft, med tillhörande subteman Närståendes betydelse för välbefinnande samt 

Hälso- och sjukvårdens betydelse för välbefinnande. Slutsatser: Det framkom att 

patienternas upplevelser i samband med kirurgisk behandling av bröstcancer är individuella 

samt emotionella. Kontinuitet bland vårdpersonal samt stöd från närstående upplevdes 

betydelsefullt.  

Nyckelord: Bröstcancer, kirurgisk behandling, kvinnor, omvårdnad, upplevelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Breast cancer is the most common form of cancer that affects women in 

Sweden. Nurses experience difficulties in caring for patients suffering from breast cancer. As 

a result, nurses distance themselves from the patients. It appears that the relatives of women 

with breast cancer experiences difficulties in being able to converse with the woman 

concerned. A feeling of loneliness is experienced because the woman creates a distance 

between herself and her loved ones. Purpose: The purpose is to describe the patient's 

experiences in connection with surgical treatment in breast cancer. Method: A qualitative 

literature study with descriptive synthesis. Ten scientific articles with qualitative method 

have been analyzed in total. Results: Two themes with two and three subthemes were 

identified. The first theme identified was Suffering from Illness, with associated subthemes 

The Changing Body, The Lost Identity and The Lack of Support. The second theme that was 

identified was Finding Strength, with the related subthemes of the The importance of family 

and friends for well-being, as well as The importance of Health care system for well-being. 

Conclusions: The result concludes that the patients' experiences in connection with the 

surgical treatment of breast cancer are individual as well as emotional. Continuity among 

healthcare staff and support from close relatives was perceived as significant. 

Keywords: Breast cancer, experiences, nursing, surgical treatment, women. 
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1 INLEDNING  

Bröstcancer är en av de vanligare formerna av cancer som drabbar kvinnor världen över och 

en behandling av detta sker i form av kirurgi. Detta innebär att den grundutbildade 

sjuksköterskan behöver en gedigen kunskap gällande omvårdnad av kvinnor som genomgått 

kirurgisk behandling i samband med bröstcancer. Det har uppmärksammats vid 

undersökningar och omvårdnadssituationer under verksamhetsförlagd utbildning att det 

förekommer en osäkerhet hos vårdpersonal gällande patientens upplevelser i samband med 

kirurgisk behandling av bröstcancer. Ett behov har identifierats hos patienten av att behöva 

förklara sitt kroppsliga utseende inför vårdpersonal. Genom att få en inblick i patienters 

upplevelser är förhoppningen att sjuksköterskors förståelse för patienternas livssituation kan 

fördjupas och därmed bidra till en bättre omvårdnad för patienten. Med en djupare förståelse 

för patienters upplevelser kan sjuksköterskor underlätta patientens återhämtning i 

anslutning till kirurgisk behandling av bröstcancer och personcentrerad omvårdnad 

underlättas. Förhoppningsvis bidrar resultatet till att både vårdkvalitén samt livskvalitén för 

patienterna förbättras och att hälso- och sjukvården kan minska möjligt lidande. Detta 

examensarbete kommer att undersöka upplevelser i samband med kirurgisk behandling av 

bröstcancer ur ett patientperspektiv. Intresseområdet har baserat på en efterfrågan om “Som 

sjuksköterska och/ eller närstående/anhörig stödja patienters återhämtning” från Lena 

Wiklund Gustin och Margareta Asp vid Mälardalens högskola i Västerås och tidigare kliniska 

erfarenheter. Under verksamhetsförlagda utbildning samt tidigare kliniskt arbete har det 

uppmärksammat att många kvinnor har genomgått någon form av kirurgisk behandling av 

brösten på grund av cancer. Detta resulterade i att ett intresse väcktes angående vad 

patienter upplever i förhållande till att förlora en del av sig själv. 

2 BAKGRUND 

De begrepp som är bärande och återkommande i detta examensarbete är Bröstcancer, 

kirurgiskbehandling vid bröstcancer, närstående, partner samt patient. De presenteras och 

tydliggörs nedan. Därefter redogörs relevanta Styrdokument och lagar. Det teoretiska 

perspektiv som har valts till arbetet är Katie Erikssons caritativa vårdteori som presenteras 

under Vårdteoretiskt perspektiv. Vidare redogörs för tidigare forskning. Slutligen 

presenteras examensarbetets problemformulering. 



 

 

2 

2.1 Bröstcancer 

Statistiken påvisar att cirka 20 kvinnor per dag insjuknar i bröstcancer vilket innebär att 

denna cancerform är den vanligaste och mest frekventa formen av cancer som drabbar 

kvinnor. Män kan drabbas av bröstcancer, dock är det ovanligt. Varje år drabbas cirka 60 

män av bröstcancer i Sverige (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2018). Det är essentiellt att 

bröstcancer upptäcks i tid för att förbättra utfallet samt överlevnad. Idag används främst två 

typer av strategier för att upptäcka bröstcancer; tidig diagnos och screening. En tidigt 

fastställd diagnos fokuserar på att ge ökad tillgång till cancerbehandling genom att underlätta 

samt förbättra möjligheten för individen att få tillgång till diagnostjänster. Screening innebär 

att kvinnor inom riskgrupper erbjuds regelbundna kontroller i syfte att öka möjligheten att 

upptäcka eventuell malignitet innan uppträdandet av symtom. Olika metoder som används 

är mammografi, klinisk bröstundersökning samt patientutbildning i syfte att öka kvinnors 

möjligheter för att självständigt undersöka brösten (Bäcklund, Sandberg &, Åhsberg, 2016; 

Liedtke, Jackisch, Thill, Thomssen, Müller, & Janni, 2018; Socialstyrelsen & Cancerfonden, 

2018). 

2.1.1 Kirurgisk behandling vid bröstcancer 

Bröstcancer behandlas främst genom kirurgiskbehandling i kombination med cytostatika. 

Det vanligare ingreppet innebär att den del av bröstet som innehåller tumören avlägsnas och 

benämns bröstbevarande kirurgi. I majoriteten av fallen är det inte essentiellt att hela bröstet 

avlägsnas. Däremot avlägsnas hela bröstet vid större samt flera tumörer i bröstet eller om 

patienten önskar att avlägsna hela bröstet (Bäcklund et al., 2016; Socialstyrelsen & 

Cancerfonden, 2018). Mastektomi (MAS) kallas det kirurgiskt ingrepp där hela bröstet 

avlägsnas på grund av cancertumörer i bröstvävnaden. Partiell mastektomi (LUMP) benämns 

det kirurgiska ingreppet som är bröstbevarande (Bäcklund et al., 2016). 

2.2 Närstående  

Närstående definieras som den enskilde anser sig ha en nära relation till (Socialstyrelsen, 

2004). I examensarbetet används begreppet närstående gällande individer som har en nära 

relation till kvinnan om inget specifikt definieras i den löpande texten. 

2.2.1 Partner 

Partner definieras som en person som tillsammans med en annan individ bildar en 

parrelation eller samarbetar tillsammans, exempelvis ett kärlekspar (Nationalencyklopedin, 

u.å). I detta examensarbete används begreppet partner och syftar på partnern till patienten 

med bröstcancer som kommer att diskuteras. I examensarbetet är de partners som nämns 

män på grund av att det är det perspektivet som framhålls i tidigare vårdvetenskaplig 

forskning.  
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2.3 Patient  

Socialstyrelsen (2007) definierar begreppet patient som en person som erhåller eller är 

registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård samt exkluderar ledsagare och nyfött friskt 

barn. I examensarbetet tillämpas begreppet patient eller dennes könstillhörighet på grund av 

att det perspektivet framhålls i den aktuella forskningen.  

2.4 Styrdokument och lagar 

Omvårdnaden är den specifika kompetens som den legitimerade sjuksköterskan besitter 

samt dennes huvudansvar. Det är dennes ansvar att fatta beslut som stärker, förbättrar eller 

bibehåller patientens hälsa. Sjuksköterskan har även ett ansvar att etablera en god relation 

med både patienten och närstående. I samråd och partnerskap med dessa ska den 

legitimerade sjuksköterskan fastställa ett beslut om utformandet av omvårdnaden som även 

ska omfatta möjliga delmål och mål (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017b). Personcentrerad 

vård beskrivs av Svensk Sjuksköterskeförening (2016) som att se hela patienten med hennes 

andliga, existentiella, sociala och psykiska behov i samma omfattning som de fysiska 

behoven. Personcentrerad vård innebär även att bekräfta människans egen uppfattning om 

sjukdom och ohälsa utan att överföra sina egna värderingar som sjuksköterska. 

Sjuksköterskan ska även ta hänsyn till patientens uppfattning angående utformning av 

omvårdnaden och ge dennes perspektiv lika mycket utrymme i omvårdnadsplaneringen som 

det professionella perspektivet. I vårdarbetet främjar och ansvarar sjuksköterskan för att 

patienten får korrekt samt tillräcklig information som möjliggör att patienten tillsammans 

med sjuksköterskan kan enas i ett gemensamt beslut för hur behandling och omvårdnad ska 

utformas. Svensk sjuksköterskeförening (2017a) poängterar att ansvaret inkluderar även att 

omvårdnaden ska främjas av en miljö som respekterar mänskliga rättigheter, värderingar, 

enskilda trosuppfattningar samt sedvänjor. Sjuksköterskan ska vara professionell i sitt 

bemötande av människor genom att visa respekt, medkänsla samt att vara lyhörd. 

Inom hälso- och sjukvården finns grundläggande regler och lagar som anger vad 

sjuksköterskan har för skyldigheter att erbjuda patienten. All vård ska ges på lika villkor med 

en gedigen respekt för alla människors lika värde (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 

1982:763) vilket styrks av Svensk Sjuksköterskeförening (2017b). I enlighet med HSL (SFS 

1982:763) ska goda kontakter mellan patient och ansvarig sjukvårdspersonal förekomma. I 

HSL (SFS 1982:763) fastställs även att vården ska uppfylla krav på kvalitet där hänsyn tas till 

patientens individuella behov. Lagarna berör bland annat behandling, rehabilitering samt 

habilitering för personer i behov av dessa insatser. 

I samtliga vårdsituationer ska patientens integritet, autonomi och delaktighet hörsammas 

(Patientlagen, [PL], SFS 2014:821). PL (SFS 2014:821) innehåller även krav på att vården 

ska kunna tillgodose patientens behov av information angående sitt tillstånd, förväntade 

biverkningar, eventuella hjälpmedel etcetera. Patientens delaktighet ska beaktas och ges 

utrymme i utformandet av vården där hänsyn ska tas till individuella behov och önskemål.  
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I samband med upprättandet av en omvårdnadsplan har vårdpersonalen en skyldighet att 

dokumentera i individens patientjournal (PL, SFS 2008:355). Patientsäkerhetslagen (PSL, 

SFS 2010:659) framhåller att sjuksköterskan ska utföra arbetsuppgifter utifrån 

evidensbaserad erfarenhet samt beprövad vetenskap för att tillgodose en säker omvårdnad 

för patienten. Omvårdnaden ska präglas av ett omsorgsfullt och respektfullt förhållningssätt 

där patienten ges inflytande över omvårdnadens utformning. PSL (SFS 2010:659) framhåller 

även ett skydd gentemot vårdskada och innehåller krav på vårdgivarna för att säkerställa en 

god vård till patienten.  

2.5 Vårdteoretiskt perspektiv 

Katie Erikssons Caritativa omvårdnadsteori utgör grunden för examensarbetes 

vårdteoretiska perspektiv. Perspektivet valdes även för att tydliggöra vikten av att se till 

människan som helhet och att sjuksköterskor samt övrig vårdpersonal inte enbart kan 

uppmärksamma den fysiska ohälsan. 

2.5.1 Hälsa och lidande 

Människan är en omätbar enhet bestående av dimensionerna kropp, själ och ande och ska 

bemötas med kärlek och tillägnas kunskap (Eriksson, 2000b). De två kroppsliga 

dimensionerna utgörs av den fysiska kroppen och själen som representerar individens inre 

balans samt individens relation till livet och andra människor. Den tredje dimensionen, 

anden, relateras till människans förmåga att uppfatta de mest meningsfulla i livet, det som 

ger individen mening och en möjlighet till utveckling. Obalans i relation till dessa tre 

dimensioner; kropp, själ och ande, kan resultera i att hälsoproblem uppstå. Hälsa är ett 

koncept som inte kan ges till patienten men däremot kan sjuksköterskor samt medmänniskor 

skapa möjligheter samt goda förutsättningar för hälsa, sundhet och välbefinnande. Hälsa är 

följaktligen inte en frånvaro av sjukdom utan ett integrerat tillstånd av fysiskt, psykiskt som 

socialt välbefinnande men även sundhet. Helheten hälsa är ett relativt koncept och upplevs 

olika för varje unik individ. Hälsa är inte ett statiskt och konstant tillstånd utan definieras 

som en dynamisk rörelse mellan tre olika hälsonivåer; görande, varande och vardande. 

Rörelsen manifesterar sig i människans upplevelse av olika problem, behov eller begär. 

Görandenivån innebär att individens hälsa bedöms utifrån yttre objektiva kriterier, på 

varandenivån eftersträvas en form av balans och harmoni och på den tredje nivån, vardande, 

är människan inte främmande för lidande (Eriksson, 2000a).  

Människan anses inte vara förmögen att på djupet uppskatta sin hälsa förrän hon upplevt 

lidande. Lidande kan frambringa en ny betydelse av hälsan för individen genom att 

människan blir medveten om kontraster och de olika möjligheter det gäller hennes egna inre 

resurser i förhållande till de två koncepten. Hälsa beskrivs som en inre kraft som trots 

lidande och vacklande alltid finns inom människan. När upplevelsen av hälsa sviktar sker 

från dennes omgivning den allra svåraste form av omvårdnad, nämligen att stödja en annans 

vilja. Lidandets centrala delar består av en gemensam nämnare; individen är i något 

avseende, avskuren från sig själv samt sin egen helhet. Om den dynamiska rörelsen betraktas 
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som hälsa och en helhet innebär lidandet att denna helhet har skiftat. De grundläggande i 

hälsoprocessen är lidande och kärlek. Det är individens djupaste och innersta och består av 

själens och andens rörelsemönster. Lidande kan uppfattas i olika nivåer i relation till hälsans 

nivåer nämligen att ha-, att vara- samt att varda i lidandet. Att ha ett lidande innebär att vara 

främmande för sig själv och egna inre begär och därmed även för egna möjligheter. Att vara i 

lidandet innebär att människan upplever oro i en tillsynes rofylld situation eller process. 

Varande upplevs periodvis för ett tillstånd av hälsa men är dock inte tillräckligt för att 

långsiktigt uppleva sann hälsa. Lidandet kan upplevas som outhärdligt oberoende av på 

vilken nivå det uppträder. Lidande och hälsa utgör två sidor av människan, de integrerar med 

varandra och är konstant närvarande. Beroende på omständigheterna upplever människan 

varierande grad av lidande och hälsa (Eriksson, 2000b).  

I många fall har vården istället för att lindra lidande, orsakat ett lidande för patienten, 

nämligen ett vårdlidande. Inom den västerländska hälso- och sjukvården finns det idag tre 

olika typer av lidande; livslidande, sjukdomslidande samt vårdlidande. Livslidande upplevs i 

relation till det unika livet och individens egna uppfattningar. Sjukdomslidande är det 

lidande som upplevs i relation till sjukdom samt behandling. Vårdlidande uppstår i relation 

till individens vårdsituation (Eriksson, 2015). 

Livslidande orsakas av att sjukdom, behandling och en förändrad livssituation berör hela 

människans existens. Det livet som tagits förgivet tas nu ifrån individen och påverkar även 

den sociala existensen i relation till människans omgivning. Sjukdom och behandling kan 

åstadkomma lidande för patienten, framförallt genom smärta. Smärta, ofta ren fysisksmärta, 

är en orsak till lidande i samband med sjukdom och behandling. Däremot behöver inte 

sjukdom eller behandling nödvändigtvis medföra smärta, och smärta behöver inte upplevas 

som lidande för individen. Dock är relationen mellan smärta och lidande ett centralt fenomen 

inom sjukdomslidande och smärtan bör lindras med adekvat smärtlindring. Kroppslig 

smärta kan upplevas outhärdligt samt driva människor till en själslig och andlig död, detta 

eftersom människan består av en helhet. Det själsliga och andliga lidande som sjukdom samt 

behandling kan medföra är en direkt följd av sjukdomslidandet. Lidandet förorsakas av de 

upplevelserna av förnedringskam och/eller skuld som människan erfar i relation till sjukdom 

eller behandling. Det förekommer flertalet former av vårdlidande och varje människas 

upplevelse är unik men det kan förorsakas av till exempel ensamhet, bekymmer, osäkerhet, 

rädsla samt väntan på vård (Eriksson, 2015). 

2.6 Tidigare vetenskaplig forskning  

Nedan presenteras tidigare forskning utifrån närståendes och sjuksköterskans perspektiv.  

2.6.1 Närståendes perspektiv 

Det framkommer att partner till kvinnorna upplever svårigheter att kunna samtala om 

situationen och de känner en djup oro angående behandlingens påverkan på kvinnans 

välmående (Catania, Sammut Scerri, & Catania 2019; Nasiri, Taleghani, & Irajpour, 2016). 
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Partnern till kvinnan som genomgår kirurgisk behandling till följd av bröstcancer utvecklar 

en högre stressnivå, vilket är vanligt förekommande hos yngre män. Partnern menar att 

stressen orsakas av att bevittna kvinnan genomgå kirurgisk behandling vid bröstcancer samt 

den smärta ingreppet och sjukdomen kan innebära för kvinnan. Partners som kan diskutera 

sjukdomen och upplevelser i samband med bröstcancer leder till en viss försoning angående 

situationen. Öppen kommunikation tillsammans med kvinnan leder till ömsesidigt stöd 

(Rowland & Metcalfe, 2014). Partnern upplever även en djup oro över möjligheten att 

kvinnan kan avlida som resultat av sjukdomen (Nasiri et al., 2016; Rowland & Metcalfe, 

2014). Det framkommer att rädslan främst orsakas av problematik angående biverkningar till 

följd av behandling, fysiska förändringar på grund av kirurgisk behandling, möjligheten att 

behandling inte har effekt på sjukdomen samt återfall i sjukdom (Nasiri et al., 2016). Det 

framkommer att partnern finner styrka i tro på Gud (Catania et al., 2019; Nasiri et al., 2016). 

Partners till kvinnor som genomgår kirurgisk behandling i samband med bröstcancer uppger 

att de känner sig ensamma. Flera upplever att kvinnan skapar distans och de känner sig 

utestängda ur kvinnans liv (Catania et al., 2019). Vid tillfällen upplever partners att de bär 

bördan själva och vågar inte tala om situationen med kvinnan i syfte att skydda henne för att 

inte öka hennes oro (Catania et al., 2019; Rowland & Metcalfe, 2014). Majoriteten av 

partnerna avstår även att prata med familj och vänner eftersom de är oroliga för att bli 

bemötta med missnöje (Rowland & Metcalfe, 2014). Partnerna önskar stötta kvinnan i 

hennes sjukdom men att de saknar kunskap om hur, vilket kan resultera i att kvinnan inte får 

det stöd hon behöver från sin partner (Gürsoy, Koçan, & Aktuğ, 2017). Information från 

hälso- och sjukvården angående sjukdom, behandling samt konsekvenser efterfrågas för att 

underlätta situationen. Detta för att kunna vårda och stötta kvinnan (Rowland & Metcalfe, 

2014). Många av partnerna menar även att genomgå sjukdomsförloppet tillsammans 

förstärker relationen och gör paret starkare än tidigare (Catania et al., 2019; Gürsoy et al., 

2017; Rowland & Metcalfe, 2014). Livets prioriteringar förändras och flera utvecklar en 

bättre förståelse angående de upplevda känslorna (Catania et al., 2019). Förhållandet är 

viktigare än kvinnans fysiska utseende. Det upplevs betydelsefullt att fortfarande vara 

partners och hantera problemen tillsammans (Gürsoy et al., 2017). 

Däremot menar flera av de intervjuade partnerna att även om kvinnans välmående är det 

grundläggande, upplever flera av de en känsla av sorg efter kvinnans tillfrisknande över de 

fysiska förändringarna i utseendet efter operation (Gürsoy et al., 2017; Rowland & Metcalfe, 

2014). Däremot beskriver flera partners att de fysiska förändringarna inte resulterar i en syn 

på kvinnan som mindre attraktiv (Rowland & Metcalfe, 2014). Partnerna beskriver att lusten 

och frekvensen av sexuellt umgänge minskar efter att fruarna genomgår kirurgisk behandling 

till följd av de kroppsliga förändringarna (Nasiri, Taleghani, & Irajpour, 2012). Samlivet 

förändras och flertalet uppger att de inte längre önskar se kvinnan naken (Gürsoy et al., 2017; 

Rowland & Metcalfe, 2014). Flera partners beskriver att de medvetet undviker fysisk närhet 

på grund av känslor av obehag och sorg samt religiösa anledningar, bland annat att det 

uppfattas som omoraliskt att idka sexuellt umgänge med frun under sjukdom. Andra 

partners beskriver att fysisk närhet minskar på grund av att kvinnan upplever obehag och 

lidande till följd av behandlingen (Nasiri et al., 2012). Däremot anger flertalet av partnerna 

att kvinnans bröst inte är ett oumbärligt organ och att hälsan är av betydligt större vikt. De 
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övriga partnerna uppger att de efter sjukdomsförloppet betraktar sin fru som en syster och 

att den sexuella attraktionen inte längre är en del av relation mellan parterna (Gürsoy et al., 

2017). 

Partnerna är av uppfattningen att en kvinnas bröst ses som en symbol för kvinnlighet, 

åtråhet, moderskap samt sexualitet (Gürsoy et al., 2017). Delade upplevelser råder kring 

kvinnornas förändrade fysiska utseende, några är tacksamma att de inte behöver se 

operationärren medan andra uttrycker en önskan angående att se ärren för att uppleva 

involvering i kampen mot bröstcancer. Däremot bekräftar flera partners kvinnans skönhet 

samt berör hennes kropp (Rowland & Metcalfe, 2014). Den första anblicken av kvinnans 

förändrade kropp efter kirurgisk behandling präglas av smärta, sorg och rädsla hos flertalet 

partners (Gürsoy et al., 2017; Rowland & Metcalfe, 2014). Det råder delade uppfattningar hos 

partnerna kring om huruvida kvinnan bör genomgå en bröstrekonstruktion (Rowland & 

Metcalfe, 2014). 

Flera partners uppger att de tar ett utökat ansvar för familjens ekonomi. Att arbeta kan leda 

till skuldkänslor över att lämna kvinnan ensam hemma, men kan även verka hälsofrämjande 

för partnerna eftersom det bidrar till en känsla av normalitet (Catania et al., 2019). Partnerna 

upplever ekonomiska svårigheter till följd av minskad arbetstid och ökade 

sjukvårdskostnader (Nasiri et al., 2016). 

Sjukdom och behandling påverkar hela familjen, inklusive barn och föräldrar till kvinnan 

(Catania et al., 2019; Ginter & Radina, 2019). Majoriteten av partnerna uppger att det 

uppfattas viktigt att tala med barnen vid rätt tillfälle om sjukdomen och uttrycker en djup oro 

om påverkan på barnen. Oron orsakas av tankar på barnens psykologiska och emotionella 

välmående samt skolresultat (Catania et al., 2019). Mödrar till kvinnor som genomgår 

kirurgisk behandling i samband med bröstcancer uppger att de upplever chock och 

förvåning. Det upplevs som en stressfylld och traumatisk situation. Relationen mellan dotter 

och moder förändras, dottern intar en modersroll i avseende att lindra oro. Efter den 

kirurgiska behandlingen har kvinnor svårigheter att sköta personlig hygien och 

hushållssysslor vilket medför att mödrarna tar ett större ansvar och hjälper kvinnorna 

(Ginter & Radina, 2019). Närstående beskriver upplevelsen som livsomvälvande. 

Prioriteringar och synen på livet förändras (Catania et al., 2019; Ginter & Radina, 2019). 

Erfarenheten från sjukdom och behandling leder till att familjen värderas högre än tidigare 

(Nasiri et al., 2012). 

2.6.2 Sjuksköterskans perspektiv  

Sjuksköterskor beskriver upplevelsen av att vårda patienter med bröstcancer som 

utmanande. Det framkommer att det upplevs svårt att bevittna patienters lidande. Att 

bevittna smärta, sorg och förlorat hopp orsakar emotionella påfrestningar hos sjuksköterskor 

(Maree & Mulonda, 2017). Ökad kunskap efterfrågas angående omvårdnad av patienter som 

lider av cancer (Chen & Raingrubers, 2014; Maree & Mulonda, 2017; Talegahani, Ashouri, 

Memarzadeh, & Saburi, 2018). Flertalet sjuksköterskor beskriver att de saknar kunskap om 

cancervård vilket bidrar till att omvårdanden upplevs bristande (Maree & Mulonda, 2017). 

Kunskap angående att diskutera känsliga frågor tillsammans med patienten saknas. 
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Möjligheten att ge psykosocial omvårdnad upplevs begränsad. Det beror dels på grund av att 

patienter och närstående inte värderar det i samma utsträckning som omvårdnad relaterad 

till den fysiska sjukdomen (Chen & Raingrubers, 2014). Utökad utbildning kring hur 

patientens existentiella frågor kan bemötas samt verktyg för att uttrycka empati skulle 

underlätta sjuksköterskornas arbete (Talegahani et al., 2018). 

En god vårdrelation beskrivs som centralt i omvårdaden av patienter som lider av cancer 

(Luck, Chok, Scott, & Wilkes, 2017; Maree & Mulonda, 2017). En relation utvecklas med 

patienter och närstående vilket utgör ett stöd under sjukdomsförloppet (Luck et al., 2017). 

Sjuksköterskor värderar en god vårdrelation med patienten samt uppskattning från patient 

och närstående högt. Den goda vårdrelationen kan växa fram ur det emotionella stöd och 

rådgivning som sjuksköterskor ger till patienter. Trots svårigheter och utmaningar som 

upplevs i omvårdnaden av denna patientkategori upplever flera sjuksköterskor att 

omvårdnaden av patienter som lider av cancer är givande. Det upplevs betydelsefullt att 

lindra patientens lidande genom samtal, smärtlindring samt omvårdnad (Maree & Mulonda, 

2017). Däremot förekommer det att sjuksköterskor med avsikt tar avstånd från patienten vid 

vårdande av patienter med som genomgår cancerbehandling. Rädsla för att patienter ska 

avlida och den smärta det skulle åsamka sjuksköterskorna resulterar i en utebliven relation 

till patienten samt brist på medkänsla gentemot patienten (Talegahani et al., 2018). 

Sjuksköterskorna upplever att de inte får de förutsättningar som behövs från organisationen 

för att tillhandhålla en gedigen kvalité på omvårdnaden till patienterna och riktar kritik mot 

ledningen. Personalbrist orsakar ökad arbetsbörda vilket resulterar i uppgiftsorienterad 

omvårdnad istället för en personcentrerad vård (Talegahani et al., 2018). Brist på energi 

försämrar möjligheter att ge patienter en säker omvårdnad (Chen & Raingrubers, 2014; 

Talegahani et al., 2018). Sjuksköterskor beskriver att de har en samordningsfunktion och 

hjälper patienten med tidsbokningar, förmedlar kontakt med andra professioner etcetera. De 

besitter även ett utbildningsansvar gentemot patienten och närstående, information 

angående sjukdom och behandling förmedlas i syfte att öka förståelse. Rollen beskrivs som 

patientens advokat för att säkerställa att patientens behov av omvårdnad tillgodoses (Luck et 

al., 2017). Sjuksköterskor upplever att patienter och närstående inte värderar kompetensen 

som tillhör professionen besitter angående omvårdnad i förhållande till den medicinska 

kompetensen (Chen & Raingrubers, 2014). Ansvaret gällande omvårdnaden av patienten som 

genomgår kirurgisk behandling i samband med bröstcancer inkluderar att vara en klinisk 

expert på den specifika omvårdnaden som behövs. Detta innebär även att vara uppdaterad 

den senaste forskningen för att omvårdnaden av patienten ska hålla en god kvalitet (Luck et 

al., 2017). 

2.7 Problemformulering 

Tidigare forskning påvisar det faktum att närstående till den insjuknande patienten kan 

uppleva svårigheter med att bearbeta känslor kring sjukdomen vilket beror på en önskan att 

inte belasta patienten. Sjukdomsbeskedet påverkar närstående i patientens närhet. Samlivet i 

parrelationen förändras. Sjuksköterskor upplever svårigheter med att skapa en relation till 
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patienter som lider av cancer på grund av rädsla för den smärta som kan uppstå om 

patienten avlider. Sjuksköterskor upplever att det resulterar i mindre medkänsla gentemot 

patienterna. Utökad kompetens för att kunna bemöta patienter som lider av cancer 

efterfrågas av sjuksköterskor. Styrdokument och lagar framhåller att sjuksköterskan har en 

central roll i att möta, ge information samt samtala med patienten för att försöka förbättra 

patientens livskvalité och kunna tillgodose patientens omvårdnadsbehov. Det vårdteoretiska 

perspektivet framhåller betydelsen av att sjuksköterskan inte enbart ser till den sjuka 

kroppen utan även till patientens själ och ande, därmed är en helhetssyn på patienten 

essentiellt. Trots detta påvisar den tidigare forskningen att sjuksköterskor upplever 

svårigheter med att bemöta och skapa en relation till patienterna. Det riskerar att resultera i 

bristfällig vård och orsaka onödigt lidande hos patienterna. Kunskap angående patientens 

upplevelser som genomgår kirurgisk behandling i samband med bröstcancer krävs för att 

sjuksköterskor ska kunna främja patientens väg till välbefinnande och återhämtning. Detta 

examensarbete avser att bidra med kunskap om patientens upplevelser vid kirurgisk 

behandling i samband med bröstcancer i syfte att kunna tillgodose patientens behov. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva patientens upplevelser i samband med kirurgisk behandling vid 

bröstcancer. 

4 METOD OCH MATERIAL 

I syfte att beskriva patienters upplevelse i samband med kirurgisk behandling vid bröstcancer 

valdes en kvalitativ systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002). Metoden syftar till att 

systematiskt bearbeta tidigare kvalitativa forskningsresultat för att framställa ett nytt 

resultat. Friberg (2017a) beskriver att genom kvalitativa studier kan efterfrågade behov samt 

upplevelser presenteras. Motiv för kvalitativ forskning kan vara att öka förståelsen för ett 

fenomen, skapa en ny helhet av tidigare forskning eller använda vetenskapliga 

forskningsresultat i en praktisk kontext. Motivet kan även vara att skapa en ny helhet av 

tidigare forskning eller att utforma en riktning för fenomenet i praktisk verksamhet. Nedan 

följer en beskrivning av urval och datainsamling, genomförande och analys samt etiska 

överväganden.  
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4.1 Urval och datainsamling  

I enlighet med en systematisk litteraturstudie med en beskrivande syntes enligt Evans (2002) 

genomfördes analysen i fyra steg. Evans (2002) beskriver att det första och inledande steget i 

analysprocessen utgörs av att insamla relevant datamaterial som besvarar litteraturstudiens 

syfte inför analysen. Datainsamling av bearbetat material har skett genom sökningar i 

databaserna CINAHL plus samt PubMed eftersom dessa databaser innehåller 

vårdvetenskapliga tidskrifter. Svensk MeSH användes för att identifiera sökord. MeSH-

termer som användes var “Breast Neoplasms”, “Breast Cancer”, “Mastecotomy”, “Surgery”, 

“Nursing care” samt “Patient’s experience”. Övriga sökord som användes var “awaiting 

surgery”, “Patient’s needs”, “Women’s”, “After having recieved breast cancer diagnosis”, 

“Exploring the experience”, “Following primary breast neoplasms surgery”, “Different 

meanings of mastecomty”, “Recovery from breast neoplasm surgery”, “Experience in 

relation to” samt “Surgical treatment”. Vid boolesk sökning användes sökoperatorerna AND 

och OR. För att sökningarna skulle resultera i träffar som innehöll flera sökord användes 

sökoperatorn AND, exempelvis “Needs” AND “Mastectomy”. OR användes för att 

sökningarna skulle generera fler träffar på grund av att sökorden utgjordes av synonymer för 

samma begrepp. Även sekundärsökning har använts för att sökningarna ska resultera i 

relevanta artiklar till resultatet, detta gjordes genom att sökord från funna relevanta artiklar 

användes (se bilaga A).  

Inklusionskriterierna innefattade att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2009–

2019, artiklarna skulle vara peer-reviewed, skrivna på engelska, publicerade i 

vårdvetenskapliga tidskrifter, empiriska undersökningar med en kvalitativ ansats, beröra 

patientens upplevelse och vara av relevans för syftet. Avgränsningen gällande årtal 

genomfördes för att kunna presentera relevant och aktuell forskning. Exklusionskriterierna 

var att artiklarna berör sjukvårdspersonal eller närståendes perspektiv, profylaktisk 

bröstkirurgi där risk föreligger för att bröstcancer utvecklas samt övriga anledningar till att 

genomgå bröstkirurgi. Artiklar presenterade på andra språk än engelska exkluderades på 

grund av att korrekt översättning till svenska skulle möjliggöras. Avgränsningen till 

vårdvetenskapliga tidskrifter gjordes för att säkerställa att examensarbetets vidhöll ett 

vårdvetenskapligt perspektiv. Sökningarna anpassades för att sökningen skulle resultera i 

färre än 20 träffar för att säkerställa relevans. Bedömning baserat på artiklarnas rubriker på 

framsökta artiklar genomfördes, abstracten i de artiklar som verkade svara an på syftet 

baserat på rubriken lästes därefter för att möjliggöra bedömning av artiklarnas relevans för 

valt syfte. Artiklar vars abstract svarade an på syftet lästes och om de bedömdes uppfylla 

inklusionskriterina valdes artiklarna för att genomgå en kvalitetsgranskning. Artiklar som 

inte var tillgängliga via valda databaser exkluderades.  

Slutligen valdes 12 vårdvetenskapliga artiklar som berörde kvinnor med bröstcancer och som 

belyste patientens upplevelse i samband med kirurgisk behandling vid bröstcancer för 

kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen innehöll 14 frågor som utformades utifrån 

Friberg (2017a). Frågorna besvarades med “JA” eller “NEJ” beroende på om artikeln ifråga 

uppfyllde kriteriet där “JA” resulterade i en poäng medan “NEJ” resulterade i noll poäng. En 

sammanställning av varje enskild artikels poängresultat genomfördes och påvisade artikelns 

bedömda kvalitet. Poängsättningen kategoriserades i tre grupper där 0–4 poäng bedömdes 
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innebära låg kvalitet, 5–9 poäng bedömdes innebära medelhög kvalitet och 10–14 poäng 

bedömdes betyda att artikeln var av hög kvalitet (se bilaga B). Efter genomförd 

kvalitetsgranskning exkluderades två artiklar eftersom kvaliteten bedömdes vara låg. Totalt 

godkändes tio artiklar efter genomförd kvalitetsgranskning för vidare analys till 

examensarbetets resultat (se bilaga C).  

4.2 Genomförande och analys  

Efter genomförd datainsamling påbörjades det andra steget i analysprocessen som utgörs av 

att identifiera nyckelfynd i de valda artiklarna som besvarade syftet (Evans, 2002). Det 

utfördes genom att samtliga artiklar lästes flertalet gånger separat och individuellt för att 

skapa en tydlig bild av artiklarnas helhet. Därefter markerades de nyckelfynd som 

identifierades. Samtliga artiklar lästes och nyckelfynden markerades separat för att sedan 

jämföras vilket påvisade att liknande nyckelfynd hade upptäckts. Nyckelfynd med komplexa 

engelska ord och begrepp har översatts med hjälp av Berglund (2010). Enligt Evans (2002) 

innebär att det tredje steget innebär att finna likheter mellan studiernas nyckelfynd i syfte att 

skapa teman. Nyckelfynden skrevs ner på post-it-lappar med tydlig hänvisning till 

originalkällan. Post-it-lapparna placerades på ett bord, överblickades och sorterades efter 

likheter. Därefter granskades de teman som identifierades och subteman identifierades. 

Enligt Evans (2002) används subteman för att öka förståelsen för fenomenet. Det fjärde och 

avslutande steget syftar till att skapa en beskrivning av fenomenet baserat på de 

framträdande nyckelfynden som kategoriseras i teman och subteman. Totalt identifierades 

113 nyckelfynd. Två teman samt fem subteman identifierades vilka presenteras i 

examensarbetets resultat. Nyckelfynden sammanställdes sedermera i enlighet med 

identifierade teman och subteman.  

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, tema samt subtema. 

Nyckelfynd Tema Subtema 

“...I decided that I could live 

without my breast, and that 

is not who I am.” (Davies et 

al., 2017, s. 365). 

 

 

 

Lida av ohälsa  

Den förändrade kroppen 

“Losing a breast also meant 

losing one’s sexuality and 

experiences of being 

attractive as a person:” 

(Fallbjörk, Salander & 

Rasmussen, 2012, s. 45). 

Den förlorade identiteten 
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4.3 Etiska överväganden 

Regler och riktlinjer för forskning betonar att det inte är tillåtet att plagiera eller på något sätt 

använda någon annans arbete utan att referera tillbaka (Codex, 2019; Polit & Beck, 2017). 

Även fabricering av datamaterial eller ge en missvisande redogörelse av forskningsprocessen 

betraktas som oredlighet i forskning (Codex, 2019). Ett objektivt förhållningssätt 

eftersträvats under arbetets gång för att säkerställa examensarbetets trovärdighet. I detta 

examensarbete är samtliga använda källor refererade till och presenterade i referenslistan 

enligt American Psychological Associations (2010) manual för referenshantering. 

Litteraturstudier behöver även behandla etiska frågor eftersom problem med 

språköversättning eller metodologisk kännedom kan vara bristfällig (Kjellström, 2017). Detta 

kan påverka förståelsen för det som presenteras i datamaterial som används och kan leda till 

misstolkning av betydelsen. I syfte att minimera tolkningsfel och övertolkning har artiklarna 

bearbetats flertalet gånger med ett öppet förhållningssätt. Förförståelse under arbetets gång 

har beaktats och diskuterats, personliga värderingar och åsikter har åsidosatts i möjligaste 

mån vid bearbetning samt analys av datamaterialet. Jämförelse mellan tolkning av fynden 

har gjorts för att undvika över- samt feltolkning av nyckelfyndens betydelse i syfte att bidra 

med ett objektivt resultat.  

5 RESULTAT 

Två teman har identifierats: Lida av ohälsa och Finna livskraft. Fem subteman identifierades: 

Den förändrade kroppen, Den förlorade identiteten, Det bristande stödet, Närståendes 

betydelse för välbefinnande samt Hälso- och sjukvårdens betydelse för välbefinnande. 

Tabell 2: Teman och subteman.  

Teman Subteman 

Lida av ohälsa Den förändrade kroppen 

Den förlorade identiteten 

Det bristande stödet 

Finna livskraft 

 

Närståendes betydelse för välbefinnande 

Hälso- och sjukvårdens betydelse för 

välbefinnande  
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5.1 Lida av ohälsa 

Temat behandlar patientens upplevelser av att lida av ohälsa, oro och rädsla relaterat till den 

kirurgiska behandlingen samt de kroppsliga förändringarna. Upplevelsen av att förlora sin 

identitet till följd av sjukdom och behandling var central, patienternas upplevde förlorad 

kvinnlighet och sexualitet. Bristande stöd upplevdes från närstående samt hälso- och 

sjukvården.  

5.1.1 Den förändrade kroppen 

Processen att genomgå kirurgisk behandling i samband med bröstcancer beskrevs som 

emotionell (Davies, Brockopp, Moe, Wheeler, Abner, & Lengerich, 2017; Dawe, Bennett, 

Kearney, & Westera, 2014; Drageset, Lindstrøm, Giske, & Underlid, 2011; Drageset, 

Lindstrøm, Giske, & Underlid, 2012; Drageset, Lindstrøm, Giske, & Underlid, 2016; Drageset, 

Lindstrøm, & Underlid, 2015; Fallbjörk, Salander, & Rasmussen, 2012; Elmir, Jackson, 

Beale, & Schmied, 2010; Jørgensen, Garne, Søgaard, & Laursen, 2015; Remmers, Holtgräwe, 

& Pinkert, 2010). Redan vid beskedet av diagnosen upplevde kvinnor det önskvärt att 

genomgå en dubbel mastektomi och följaktligen avlägsna risk för återinsjuknande av 

bröstcancer från kroppen (Davies et al., 2017; Fallbjörk et al., 2012; Elmir et al., 2010). 

Avlägsnandet av en del eller hela bröstet var en stor uppoffring för den berörda kvinnan men 

ansågs väsentligt för överlevnad (Davies et al., 2017; Drageset et al., 2011; Elmir et al., 2010; 

Fallbjörk et al., 2012; Jørgensen et al., 2015). Framträdande var den bestående rädslan över 

att återinsjukna i bröstcancer. Intensiteten av rädslan kunde relateras till vilken typ av 

kirurgisk behandling kvinnorna planerades att genomföra (Drageset et al., 2011; Drageset et 

al., 2015; Elmir et al., 2010; Jørgensen et al., 2015). De som upplevde missnöje med kroppen 

utseende postoperativt kunde känna skuld eftersom glädjen över att överleva blir lidande till 

följd av kroppsuppfattningen (Fallbjörk et al., 2012). 

The fact that you have no breast, and when you look in the mirror, I mean it definitely is a 

change, but I think because I had so many close relatives who had died of breast cancer, you 

know I decided that I could live without my breast, and that is not who I am. (Davies et al., 

2017, s. 365) 

Kvinnor upplevde starka emotionella reaktioner av varierande karaktär och intensitet orsakat 

av dröjsmål inför den kommande kirurgiska behandlingen (Davies et al., 2017; Drageset et 

al., 2011; Elmir et al., 2010; Jørgensen et al., 2015; Remmers et al., 2010). Förloppet från 

diagnos till operation fortlöpte snabbt vilket orsakade svårigheter med att förstå situationen 

ordentligt vilket resulterade i rädsla, hopplöshet samt sömnproblematik enligt flera kvinnor. 

Den preoperativa väntan jämfördes med tortyr och kvinnorna menade på att känslorna 

pendlade intensivt mellan hopp och förtvivlan (Drageset et al., 2011; Remmers et al., 2010). 

En del patienter upplevde svårigheter att komma till insikt med att de bar på en allvarlig 

sjukdom eftersom de kände sig fysiskt välmående. Kvinnorna beskrev att de inte uppfattade 

sig som sjuka innan diagnosen fastställdes baserat på att de varken kände en knöl i bröstet, 

smärta eller andra symtom (Drageset et al., 2011; Elmir et al., 2010; Remmers et al., 2010). 
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It (looking at the incisions) was probably the most traumatizing thing I have ever done in the 

hospital before I came home; I hid my chest with the gown when I was getting ready to come 

home and covered with bandage, and that was traumatizing; I did not know what to expect. I 

did not know how big it was. I was told I have some excess skin, and I did not know what that 

meant. I felt like I had been butchered. (Davies et al., 2017, s.364) 

Svårigheter att kunna betrakta den egna kroppen, bröstet och ärren efter det kirurgiska 

ingreppet förekom. Andra kvinnor uppgav att de kunde granska sitt bröst i spegeln men inte 

ville vidröra operationsärren (Davies et al., 2017; Fallbjörk et al., 2012). Den visuella bilden 

av bröstet efter det kirurgiska ingreppet orsakade en känsla av oro och rädsla. Majoriteten av 

kvinnorna upplevde att de påverkades kraftigt av att se operationssåren första gången. 

Emotionellt yttrade sig det första ögonblicket när kvinnorna först fick se bröstet, majoriteten 

upplevde det som förödande och traumatiserande (Davies et al., 2017; Jørgensen et al., 2015; 

Remmers et al., 2010).  

5.1.2 Den förlorade identiteten 

Genomgripande visar resultatet att patienter postoperativt efter kirurgisk behandling vid 

bröstcancer upplevde att kvinnligheten samt sexualiteten påverkades i samband med den 

fysiskt förändrade kroppsbilden. Förlust av kvinnlighet och minskad sexualitet upplevdes 

(Davies et al., 2017; Fallbjörk et al., 2012; Jørgensen et al., 2015). Tankar hos patientens 

uppstod angående självuppfattning, känsla av kvinnlighet och attraktivitet kombinerat med 

osäkerhet och sorg (Davies et al., 2017; Drageset et al., 2011; Elmir et al., 2010; Jørgensen et 

al., 2015). En del patienter ansåg att de inte upplevde sig som hela kvinnor efter den 

kirurgiska behandlingen men uppfattade fortfarande den enskilda individen som en värdefull 

människa samt som kvinna trots att det fysiska utseendet var annorlunda (Fallbjörk et al., 

2012). “They had removed my femininity and my sexuality, at least a part of it” (Fallbjörk et 

al., 2012, s.45). 

Efter utförd kirurgisk behandling upplevade flertalet kvinnor att de hade förlorat en del av 

sin identitet samt självkänsla. Individens självkänsla påverkades och de upplevde 

förändringar som kvinna, både psykiskt och fysiskt på grund av obehag i relation till den 

förändrade kroppen. Bröstet betraktades som en sexuell kroppsdel. Att förlora bröstet 

innebar att förlora en del av sig själv, sin sexualitet och sin egen förmåga att känna sig 

attraktiv (Davies et al., 2017; Elmir et al., 2010; Fallbjörk et al., 2012; Jørgensen et al., 2015). 

I don't think that I'm, let me say, attractive anymore... I don't feel I have energy for a sexual 

life... or dare to take off my clothes in front of my husband, even if we know each other very 

well and he is my husband... so sweet to me. (Jørgensen et al., 2015, s. 616) 

Andra kvinnor valde att genomgå en rekonstruktion av bröstet eftersom att operationsärren 

samt det saknade eller deformerade bröstet var en konstant påminnelse av bröstcancern. 

Rekonstruktionen uppfattades som en möjlighet att återställa kvinnligheten och åter uppleva 

hälsa (Drageset et al., 2015; Fallbjörk et al., 2012; Jørgensen et al., 2015). 
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Majoriteten av patienterna upplevde att sexuella och intima relationer förändrades efter 

genomförd kirurgisk behandling (Davies et al., 2017; Elmir et al., 2010; Fallbjörk et al., 2012; 

Jørgensen et al., 2015). De upplevde att orsaken var att de personligen hade svårigheter med 

att se såren efter det kirurgiska ingreppet samt att de var oförmögna att känna sig attraktiva 

inför sin partner (Davies et al., 2017; Elmir et al., 2010). Efter det kirurgiska ingreppet hade 

en del av kvinnorna försökt att återgå till det normala sexlivet, däremot valde många att 

numera dölja brösten samt att undvika belysning i samband med samlag. Andra kvinnor 

beskrev en upplevelse av att individens kvinnlighet ifrågasattes i avklädda sammanhang, 

vilket även var mer problematiskt för patienter utan en fast livspartner (Fallbjörk et al., 

2012). 

5.1.3 Det bristande stödet 

Somliga patienter uttryckte en upplevelse av att respektive partner behandlade kvinnorna 

som ömtåliga eller döende. Andra beskrev en upplevelse att partners agerade 

överbeskyddande och det upplevdes överväldigande för kvinnorna (Drageset et al., 2012). 

Beaktande och medkänsla från familjemedlemmar kunde uppfattas som krävande samt 

skrämmande (Drageset et al., 2012; Drageset et al., 2016; Remmers et al., 2010). ”If I feel 

unwell or tired, they overreact and overprotect. But they don’t talk about my cancer” 

(Drageset et al., 2016, s. 342). Andra kvinnor upplevde att familjen antydde att situationen 

var trivial (Drageset et al., 2016). Patienter upplevde att de hamnade i en situation där de 

erbjöd tröst till närstående. Rädslan för att vara en börda för familjen var framträdande och 

oron för familjens välmående upplevdes starkare än oron för sjukdomens konsekvenser 

(Drageset et al., 2012; Drageset et al., 2016; Elmir et al., 2010; Jørgensen et al., 2015; 

Remmers et al., 2010). Närstående kunde under behandling av bröstcancer skapa en distans 

till kvinnorna. det kunde upplevas utmanande för kvinnorna eftersom dessa människor 

därmed inte längre fanns tillgängliga (Drageset, et al., 2016; Remmers et al., 2010). Andra 

kvinnor upplevde att de inte kunde samtala med närstående på grund av att de var 

bekymrade och oroade (Drageset et al., 2015; Drageset et al., 2016).  

Andra kvinnor upplevde att de saknade kapacitet att hantera ytterligare information 

angående bröstcancer samt de kirurgiska ingreppen och valde istället att skapa distans till 

samtliga påminnelser om bröstcancer (Drageset et al., 2012). Det upplevdes tröttsamt att 

mottaga cancerråd av människor i sin omgivning som inte hade en personlig relation till 

cancer (Dawe et al., 2014; Drageset et al., 2012; Drageset et al., 2016). 

En del patienter upplevde att de inför kirurgisk behandling blev bortglömda av hälso- och 

sjukvården på grund av bristande kontakt vilket resulterade i en ökad rädsla hos patienterna 

(Dawe et al., 2014; Drageset et al., 2016). 

I just felt like the nurses wanted to [laughter] get rid of me. You know they were very nice 

about it, but they were very insistent and sat me up and helped me get some clothes on. And at 

that point, I was sick, you know. I started to throw up, and I was brought to the door [to leave] 

anyways. (Dawe et al., 2014, s. 22) 
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Vid utskrivning efter operation försvann stödet från hälso- och sjukvården, kvinnor upplevde 

att de lämnades ensamma till att vårda sig själva. Andra upplevde att de blev utkastade direkt 

efter den kirurgiska behandlingen (Dawe et al., 2014; Drageset et al., 2016). 

5.2 Finna livskraft  

Temat behandlar patienternas upplevelser angående att finna stöttning i processen kring den 

kirurgiska behandlingen hos sin partner, familj, vänner, sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal samt stödgrupper. Det sociala nätverket påskyndade återhämtningsprocessen 

vilket bidrog till en övergripande känsla av lycka, gav styrka och livskraft. 

5.2.1 Närståendes betydelse för välbefinnande  

Det viktigaste upplevda stödet var det fysiska samt emotionella stödet försett av patienternas 

respektive partner. Patienterna uttryckte att det är av stor betydelse att stöd även erbjöds 

från övriga närstående, speciellt efter hemkomst från sjukhuset. Det upplevdes även som 

betydelsefullt att vänner och familj sökte kontakt med patienterna istället för att kvinnorna 

skulle behöva kontakta närstående vilket förmedlade en känsla av omtanke (Dawe et al., 

2014; Drageset et al., 2012; Drageset et al., 2016). Vetskapen om att familj och vänner hyste 

kärlek, respekt samt hade patienterna i åtanke gav många av dem en mental styrka och en 

känsla av säkerhet (Drageset et al., 2012; Drageset et al., 2016; Elmir et al., 2010). Andra 

patienter upplevde att de emotionella banden till närstående blev starkare under denna 

period. Det upplevdes som grundläggande att det fanns individer i omgivningen som 

lyssnade och som kvinnorna kunde uttrycka samt ge utlopp för sina känslor utan att behöva 

ge sken av att vara lugna och starka (Drageset et al., 2012; Drageset et al., 2015; Drageset et 

al., 2016). Det var essentiellt att kunna uttrycka sig till närstående angående upplevelsen av 

att förlora ett bröst (Drageset et al., 2015; Drageset et al., 2016). 

Just to phone someone and say that I´m sad or I´m very happy or something like that; to be 

there with me and for me despite my mood at the moment; that they manage to hear my story 

3 times just because I need to tell it 3 times. The practical aspect of support is one thing but 

that somebody ‘see me’ is another. (Drageset et al., 2012, s. 43) 

Patienter med närstående som genomgått behandlingen eller avlidit på grund av bröstcancer 

upplevde en känsla av tacksamhet till livet (Davies et al., 2017). De erfarenheterna från de 

fysiska och emotionella påfrestningarna som upplevdes under den kirurgiska behandlingen 

samt återhämtningen medförde en förändrad syn på den egna individen som en starkare 

individ (Drageset et al., 2011; Elmir et al., 2010).  

There were 4 or 5 women in my community who had breast cancer; we have no idea, but the 

connection with those women has helped me tremendously in every aspect talking about 

physical, the mental, and all the changes you go through. (Davies et al., 2017, s. 365) 
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En del kvinnor betonade att en avsaknad till det förlorade bröstet inte upplevdes utan 

uttryckte en acceptans relaterat till den nya kroppen (Drageset et al., 2015; Fallbjörk et al., 

2012). Patienter i stabila förhållanden upplevde generellt att den sexuella intimiteten i 

förhållandet inte hade förändrats. Emellertid upplevde en del patienter att brösten har 

tillgodosett sitt ändamål när de ammat sina barn, medelåldern hos dessa kvinnor var 60 år. 

Det upplevdes naturligare att ta avstånd från bröstet och det kirurgiska ingreppet om bröstet 

identifierades som en sjuk kroppsdel. Dessa patienter menade att kvinnlighet inte var 

begränsat till brösten och det fysiska utseendet (Fallbjörk et al., 2012).  

5.2.2 Hälso- och sjukvårdens betydelse för välbefinnande 

Samtliga patienter menade att stöd från sjukhuset efter den kirurgiska behandlingen var 

betydelsefullt. Somliga upplevde det som essentiellt att sjukhuset kontaktar patienter vilket 

kunde förmedlade och generera en känsla av omsorg. Det uppskattades att sjuksköterskor 

fanns tillgängliga via telefon och avsatte tid. Det gav patienterna en känsla av välbefinnande. 

Råd från hälso- och sjukvårdspersonal ansågs vara avgörande för egenvården och den 

övergripande anpassningen till situationen (Dawe et al., 2014; Drageset et al., 2012; Drageset 

et al., 2016; Elmir et al., 2010; Remmers et al., 2009). “I knew I could call them at any time, 

and I knew that no question is a stupid question to them; they are there to help me, and that 

means alot” (Davies et al., 2017, s. 365). 

Kontinuitet genom att träffa samma sjuksköterskor samt övrig vårdpersonal uppfattades som 

betydelsefullt, följaktligen gav det en känsla av kontinuitet samt trygghet. Patienterna 

uppfattade att hälso- och sjukvården gav stöd och det bidrog till en upplevelse av lugn 

(Drageset et al., 2012; Jørgensen et al., 2015). Det kunde underlätta att diskutera upplevelser 

med en person utanför familjen som inte var emotionellt engagerad. Patienterna 

identifierade det stöd de fick av sjuksköterskor som bidragande till att kunna finna kraft för 

att överleva bröstcancern (Drageset et al., 2012; Elmir et al., 2010). Kvinnorna uttryckte en 

vilja att bli behandlade med respekt samt att individens egna behov och önskemål skulle bli 

bekräftade. De ville även att rädslor samt farhågor bekräftades och att den individuella 

processen för att kunna hantera situationen accepterades. Patienterna uttryckte en önskan 

om att bli behandlade som människor istället för att objektifieras eller uppfattas som en 

diagnos som ska behandlas (Drageset et al., 2012; Jørgensen et al., 2015; Remmers et al., 

2010). 

Everyone that I have been in touch with at this department have delivered something besides 

just being a nurse. This is on the human level, if you can say so, but also forward-looking 

which I was very happy about. Especially I was happy about one nurse, because she asked me a 

lot of questions, which I could feel I had, but I couldn't articulate these. I have not at all felt as 

a number. I have got excellent support on a professional and human level. (Jørgensen et al., 

2015, s. 616) 

Patienterna upplevde att de fann tröst samt trygghet i vetskap om att andra patienter erfar 

samma diagnos och liknande behandling samt sjukdomsförlopp, det upplevdes som 

betydelsefullt (Dawe et al., 2014; Drageset et al., 2012; Drageset., 2015; Drageset et al., 2016). 
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När datum för operation var fastlagt skapades en känsla av kontroll och lugn hos kvinnorna 

(Drageset et al., 2011). Patienter valde att delta i stödgrupper som erbjöds av sjukhuset. De 

erhöll information och möjlighet att ta del av erfarenheter om olika behandlingsalternativ 

samt andras erfarenheter av att hantera behandlingen vilket gav olika perspektiv på 

situationen (Drageset et al., 2016). Patienter poängterade vikten av att dela farhågor och 

upplevelser med andra som hade erfarenheter av att genomgå kirurgisk behandling vid 

bröstcancer, stödgrupper anordnade av sjukvården skapade den möjligheten. De psykiska 

och fysiska ansträngningar som situationen innebar betonades specifikt (Dawe et al., 2014; 

Drageset et al., 2012; Drageset et al., 2016). 

6 DISKUSSION  

Nedan presenteras metoddiskussion, etikdiskussion samt resultatdiskussion. 

6.1 Metoddiskussion  

Kvalitativa forskningsmetoder syftar till att bidra med en ökad förståelse för människors 

erfarenheter och upplevelser (Friberg, 2017a). Eftersom syftet med examensarbetet var att 

beskriva kvinnors upplevelse i samband med kirurgisk behandling vid bröstcancer valdes en 

kvalitativ metod, en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes enligt Evans (2002). 

Det som låg till grund för valet av metod var att ge en ökad förståelse av kvinnans upplevelse. 

Denna metod menar Friberg (2017b) syftar till att frambringa en djupare förståelse för de 

uppkomna fenomenen. Författaren benämner även metoden en allmän litteraturöversikt 

med fokus på likheter samt skillnader. Denna metod valdes bort baserat på att den syftar till 

en översikt. Detta ansågs inte besvara syftet i arbete på ett optimalt vis. Ett tredje val av 

metod hade kunnat vara en empirisk studie som innefattar intervjuer. Intervjuer är ett 

gynnsamt tillvägagångssätt för att beskriva och fånga upp subjektiva upplevelser men 

intervjustudier är omfattande och kräver mycket tid (Danielson, 2017). Examensarbetets 

tidsbegränsning låg till grund för beslutet att en empirisk studie inte skulle genomföras, detta 

eftersom tidsåtgången till att genomföra intervjuer och bearbeta insamlat datamaterial 

bedömdes vara för omfattande. 

En kvalitativ metod ska utföras i enlighet med begreppen giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet för att säkerställa att examensarbetet är av hög kvalitet. Det kan diskuteras om 

den tidigare forskningen av Nasiri et al. (2016) och Gürsoy et al. (2017) som utgår ifrån 

mellanöstern är överförbar till västvärlden. Skillnader gällande kultur och religion är två 

faktorer som kan påverka detta. I västvärlden är kristendomen den dominerande religionen 

medan islam har en avgörande roll i mellanöstern. Det kan däremot även argumenteras att 

det finns likheter som att det fortfarande är en man och hustru som drabbas av denna 

sjukdom som i detta fall måste behandlas kirurgiskt. I den tidigare forskningen av Chen och 
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Raingrubers (2014) undersöker inte studien specifikt bröstcancer utan fokuserar på 

sjuksköterskor på onkologiska avdelningars erfarenheter av att tillgodose patienters 

psykosociala behov. I resultatet kan det urskiljas att kvinnorna har ett behov av denna typ av 

stöd men även i den tidigare forskning av Rowland och Metcalfe (2014) framkommer att 

partner till kvinnorna är av liknande behov. Det kan diskuteras samt argumenteras om detta 

artiklar anses vara överförbara i förhållande till valt syfte i examensarbetet. Artiklarna 

bedömdes vara av relevans för den tidigare forskningen på grund av att sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda cancerpatienter behandlades och bedömdes därmed vara 

överförbara. Detta gäller även studien av Talegahani et al. (2018) som belyser 

sjuksköterskors upplevelser av barriärer i omvårdnaden av cancerpatienter. 

Polit och Beck (2017) menar dock på att överförbarheten påverkas baserat på att kvalitativa 

metoder generellt har färre deltagare än kvantitativa. För att sedan erhålla relevanta sökord 

användes Svensk MeSH i ett syfte att precisera sökningen i de valda databaserna CINAHL 

PLUS samt PubMed. Användandet av endast två databaser kan uppfattas som ogynnsamt 

eftersom potentiella artiklar med anknytning till examensarbetets syfte möjligtvis kan 

identifieras i andra databaser, som inte användes under datainsamlingen. Användandet av 

andra databaser skulle kunna påverka resultatets utfall. Fördelen med valda databaser är att 

de har en struktur som skapade gynnsammare förutsättningar för artikelsökningarna samt 

består av relevanta artiklar som berör hälso- och sjukvården samt ett vårdvetenskapligt 

perspektiv. Avgränsningarna i urvalsprocessen innefattade att artiklarna skulle vara 

publicerade mellan åren 2009–2019, artiklarna skulle vara peer-reviewed samt pulicerade på 

engelska. Inklusionskriterna innefattade att artiklarna var publicerade i vårdvetenskapliga 

tidskrifter, empiriska undersökningar med en kvalitativ ansats, beröra patientens upplevelse 

och vara relevanta för syftet. Exklusionskriterierna omfattade artiklarna som berör 

sjukvårdspersonal eller närståendes perspektiv, profylaktisk bröstkirurgi där risk föreligger 

för att bröstcancer utvecklas och övriga anledningar till att genomgå bröstkirurgi. Slutligen 

valdes 12 vårdvetenskapliga artiklar som samtliga berörde kvinnors upplevelser av kirurgisk 

behandling i samband med bröstcancer för kvalitetsgranskning. 

Kvalitetsgranskningen innehöll 14 frågor som utformades utifrån Friberg (2017a) förslag på 

kvalitetgranskningsfrågor. Denna granskning ansågs väsentlig för att säkerhetsställa att 

artiklarna uppfyllde samtliga tidigare nämnda inklusionskriterier samt var av relevans för 

examensarbetet och dess syfte. Henricson (2017) poängterar att en kvalitetsgranskning ökar 

även examensarbetets trovärdighet. Möjlighet finns att vid sekundär bedömning av 

utomstående kan utfallet av den genomförda kvalitetsgranskningen som gjorts i samband 

med detta examensarbete påverkas, detta eftersom bedömningen riskerar att vara subjektiv. 

Evans (2012) poängterar att nyckelfynd ska identifieras och sedan sammanställas baserat på 

likheter. För att undvika avvikelser från examensarbetets syfte under analysprocessen skrevs 

syftet ner på ett papper som ett hjälpmedel för författarna att komma ihåg vad samtliga 

nyckelfynd skulle besvara. Detta underlättade identifieringen av nyckelfynd eftersom varje 

fynd direkt kunde appliceras gentemot examensarbetets syfte.  Detta utfördes och 113 

nyckelfynd i form av meningar samt stycken identifierades. Nyckelfynden 

identifierades genom att samtliga artiklar lästes flertalet gånger separat av författarna till 

detta arbete för att skapa en tydlig bild av artiklarnas helhet. Därefter markerades de 
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nyckelfynd som identifierats och jämfördes sedan med varandra som påvisade att liknande 

nyckelfynd hade upptäckts av båda författarna. Nyckelfynden med komplexa ord översattes 

sen med hjälp av Berglund (2010). Fortsättningsvis lades samtliga nyckelfynden ut på en 

bordsyta för att skapa en överblick av det utvalda fenomenet. Det bedömdes som en effektiv 

metod för att identifiera likheter mellan de olika nyckelfynden. Utifrån dessa nyckelfynd 

identifierades sedan teman samt subteman, dessa ändrades upprepade gånger under arbetets 

gång för att i största möjliga mån sammanfatta nyckelfynden i form av upplevelser. För att 

säkerställa betydelsen av nyckelfynd samt för att minimera egna värderingar samt tolkningar 

har författarna läst sammanhanget i ursprungsartiklarna igen för att förstå samt 

säkerhetsställa innebörden. Även citat har valts ut och hänvisas till sin ursprungsartikel för 

att understryka att personliga tolkningar och värderingar inte har använts. Henricson (2017) 

poängterar även att användning av citat ökar även arbetets giltighet. 

 

6.2  Etikdiskussion 

Författarna av ett arbete är personligen ansvariga för att säkerhetsställa att utvalt 

forskningsmaterial vidhåller en högkvalitet (Codex, 2019). För att uppfylla detta har samtliga 

utvalda vårdvetenskapliga artiklar använda i resultatet kvalitetsgranskats baserat på Friberg 

(2017a) förslag på kvalitativa granskningsfrågor. Frågorna angav om artiklarna var av 

relevans för detta examensarbetes syfte samt av vidhöll en hög standard konsekvent genom 

hela artiklarna. Samtliga artiklar har även genomgått en etiskprövning vilket påvisar att 

etiska överväganden har skett hos forskarna till artiklarna samt av författarna av detta 

examensarbete. För att säkerhetsställa att utvalda artiklar höll en relevant vetenskaplignivå 

begränsades urvalet av kraven Peer-Review samt ett tidsspann mellan 2009–2019. Använda 

databaser är CINAHL PLUS samt PubMed som är två sökmotorer relevanta för artiklar 

gällande vård. Samtliga utvalda artiklar är publicerade på engelska vilket kan uppfattas som 

en belastning baserat på att författarna till detta arbete inte har engelska som modersmål och 

innebörden av meningar med mera kan gå förlorade i översättning. För att stödja 

översättningen av artiklarna har dom läst upprepade gånger samt användandet av Berglund 

(2010), för att säkerhetsställa en minimal feltolkning som möjligt.  

Identifierade nyckelfynd placerades åter i sitt ursprungssammanhang för att kunna 

analyseras textnära samt framhäva ett helhetsperspektiv. I med att detta gjordes kunde 

eventuella förvrängningar samt feltolkningar undvikas och korrigeras. Det är inte tillåtet att 

plagiera andra arbeten eller publicerade artiklar utan fakta hämtad från dess källor ska 

hänvisas till (CODEX, 2019). Samtliga primärkällor framkommer tydligt i examensarbetet 

genom referenser i enlighet med American Psychological Association (2010). Pålitlighet 

gällande litteraturstudier innefattas av reflektioner kring författarnas förförståelse samt dess 

påverkan på tillvägagångssättet (Henricson, 2017). Inom forskning men även 

examensarbeten får egna tankar, åsikter och värderingar inte inkluderas. Författarna har 

således åsidosatt detta i största möjligaste mån för att undvika att fabricera och tolka resultat 

felaktigt. Ett exempel på hur detta gick tillväga var att författarna läste igenom artiklarna var 
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för sig och identifierade nyckelfynd för att sedan jämföra resultatet. Detta examensarbete 

baseras på tidigare bearbetat material vilket resulterar i att en etisk prövning inte var aktuell. 

Vidare har inga etiska dilemman uppkommit under examensarbetet. 

6.3 Resultatdiskussion  

Examensarbetes syfte var att beskriva patienters upplevelser i samband med 

kirurgiskbehandling av bröstcancer. Resultatet visar på att kvinnor har varierande perspektiv 

samt aspekter på behandlingen och den fysiska förändringen. Nedan diskuteras centrala 

delar framkomna i examensarbetets resultat. 

Examensarbetets resultat påvisar att genomgå kirurgisk behandling i samband med 

bröstcancer var emotionellt. En andel av patienterna föredrog att genomgå en dubbel 

mastektomi för att minimera risken av att återinsjukna i bröstcancer. Patienterna upplevde 

att det förekom ett val mellan att överleva eller att behålla bröstet/brösten. Andra kvinnor 

upplevde postoperativt en känsla av skuld eftersom glädjen över chansen att överleva blir 

lidande till följd av missnöjet med den förändrade kroppens utseende. Denna fysiska 

förändring till kvinnornas utseende uppleves som värst i samband med att de fick se 

operationssåren för första gången. Eriksson (2015) menar att människan är en unik enhet, 

bestående av tre delar, kroppen, själen och anden. Vid disharmoni mellan delarna påverkas 

hela människan och en upplevelse av ohälsa uppstår. Resultatet visar även att patienterna 

upplevde svårigheter att komma till insikt med sjukdomsbeskedet, på grund av att välmående 

upplevdes trots sjukdom. Detta kan återigen relateras till Eriksson (2015) med enda 

skillnaden att det är själen som är disharmonisk istället för kroppen. Svensk 

Sjuksköterskeförening (2016) beskriver att personcentrerad vård syftar till att bekräfta 

människans personliga uppfattning kring sjukdom och ohälsa. Resultatet påvisar att 

sjuksköterskor behöver uppmärksamma och bekräfta patienters uppfattning angående 

lidandet som kan uppstå i samband med kirurgisk behandling av bröstcancer. 

Patienternas emotionella reaktioner varierade i både karaktär och intensitet, något som 

orsakades av dröjsmål inför den kommande kirurgiska behandlingen. Förloppet från diagnos 

till operation kunde även upplevas som hastigt vilket i sin tur innebar en upplevelse av bland 

annat rädsla, oro samt en svårighet att förstå situationen. PL (SFS 2014;821) samt HSL (SFS 

2017:30) framhåller att patientens integritet, autonomi samt delaktighet ska hörsammas 

inom hälso- och sjukvården. Detta styrks av bland annat PDL (SFS 2008;355) där det 

framhålls att när till exempel en omvårdnadsplan utformas, har vårdpersonalen en 

skyldighet att dokumentera detta i patientjournalen samt att patienten ska vara delaktig i 

utformandet. Detta stödjs av Eriksson (2018) som menar att samtliga vårdare har som 

uppgift att inkludera patienter i planeringen av vård samt omvårdnad för att möta varje 

enskild individs unika behov. Det vårdvetenskapliga perspektivet berör Katie Erikssons 

vårdteori om att människan är en unik enhet som består av de tre komponenterna; kropp, 

själv och ande. Vid obalans hos komponenterna kan människan uppleva ohälsa. Detta 

perspektiv bör sjuksköterskan även applicera vid kontakt med närstående, vilket styrks av 

Svensk sjuksköterskeförening (2017b). I den tidigare forskningen belyser både Catania et al.  
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(2019) samt Nasiri et al. (2016) att kvinnornas respektive partner finner styrka i sin tro på 

gud genom denna svårare period i livet. Detta kan relateras till Eriksson (2000a) gällande 

den andliga komponenten i den unika enheten. Kvinnors partner i artiklarna av Catania et al. 

(2019) och Nasiri et al. (2016) är fysiskt välmående men kan uppfattas som att funderingar 

kring det existentiella och andliga i livet förekommer.  

I samband med den förändrade kroppsbilden upplevde patienterna att kvinnligheten och 

sexualiteten förändrades samt att en förlust av den egna förmågan att uppfatta kroppen som 

attraktiv. Den kirurgiska behandlingen betraktades som en uppoffring patienterna var i 

behov av för att kunna överleva. Efter kirurgisk behandling upplevde patienterna förlust av 

kvinnlighet, men upplevde samtidigt värdighet som kvinnor trots avsaknad av hela eller delar 

av bröstet. Utöver den förändrade kroppsbilden upplevde flertalet kvinnor förlust av 

självförtroende samt identitet. Ett obehag växte fram i relation till den egna kroppens 

förändringar och dess inverkan på de psykiska förmågorna. Svårigheterna angående att 

betrakta den förändrade kroppen gällde även beröring av ärren efter den kirurgiska 

behandlingen och flertalet patienter valde att genomgå en rekonstruktion av bröstet. 

Rekonstruktionen uppfattades som en möjlighet att återställa en kvinnlighet samt att 

återuppleva hälsa. Det kan relateras till Erikssons (2015) teori om livslidande som är en 

variation av lidande och orsakas av sjukdom, behandling och en generell förändring i 

människans livssituation. Denna variation av lidande är påtaglig i resultatet av detta arbete 

och kan uppfattas bland annat i de upplevelser kvinnan har i relation till att hon är sjuk men 

oftast känner sig frisk. Det kan även urskiljas i de sociala relationerna till närstående samt 

partner, som majoriteten av kvinnorna upplever som förändrad. Den kirurgiska 

behandlingen uppfattades också som ett lidande av majoriteten av kvinnorna som ansåg att 

stora delar av identitet, kvinnlighet samt sexualitet förändrades. Livslidande kan även 

urskiljas i den tidigare forskningen. Det framkommer att partners upplever stark oro i 

samband med kvinnans kirurgiska behandling (Catania et al., 2019; Nasiri et al., 2016; 

Rowland & Metcalfe, 2014). Oron kan tänkas tillkomma på grund av den livsförändring som 

sjukdomen medför.  

Generellt upplevde patienterna en förändring i intima samt sexuella relationer efter den 

kirurgiska behandlingen. En del patienter försökte återgå till det normala samlivet innan 

diagnosen men majoriteten av patienter upplevde att de nu valde att dölja brösten samt 

undvika belysning vid samlag. Andra patienter upplevde att kvinnligheten ifrågasattes i 

avklädda situationer, vilket var vanligare förekommande hos patienter utan en fast 

livspartner. Den tidigare forskningen stödjer påståendet om att samlivet förändras i 

relationer (Gürsoy et al., 2017; Nasiri et al., 2012; Rowland & Metcalfe, 2014). Däremot kan 

partners uppleva att relationen inte förändras samt att den kirurgiska behandlingen inte 

påverkar kvinnans attraktivitet (Rowland & Metcalfe, 2014) vilket även kan påvisas i 

examensarbetets resultat. De patienter som levde i stabila förhållanden upplevde generellt att 

den sexuella intimiteten i förhållandet inte hade förändrats. 

Resultatet påvisar att patienter upplevde att partnerns förhållningssätt förändrades. Flertalet 

uppger att bemötandet karaktäriserades av en känsla av att vara ömtålig eller döende från det 

att diagnosen givits. Partnern uppfattades agera överbeskyddande vilket resulterade i en 

känsla av överväldigande hos patienterna. En del kvinnor upplevde att familjen såg på 
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sjukdomen och situationen som trivial medan andra ansåg att närstående kunde vara 

krävande samt skrämmande. Kvinnor upplevde att de behövde erbjuda tröst till närstående 

och att rädslan att vara en börda var starkare än oron för sjukdomens samt behandlingens 

konsekvenser, vilket även påvisas i den tidigare forskningen där mödrar beskriver att 

döttrarna intog en modersroll och lindrade mödrarnas oro (Ginter & Radina, 2019). Däremot 

kunde närstående skapa en distans i relationen till de drabbade kvinnorna, något som i sin 

tur upplevdes som utmanande av kvinnorna. Dock ansågs det av majoriteten av patienterna 

var essentiellt att kunna uttrycka sig till närstående angående upplevelsen av att förlora en 

del eller hela bröstet. Tidigare forskning påvisar att partners till patienter som genomgår 

kirurgisk behandling i samband med bröstcancer upplever ensamhet (Catania et al., 2019). 

Oro förekommer inför att prata om känslor och upplevelser med kvinnan som drabbats av 

bröstcancer (Catania et al., 2019; Rowland & Metcalfe, 2014). Bristande kommunikation och 

förståelse för varandras upplevelser förekommer. Sjukdomslidande är ytterligare en variation 

av lidande enligt Eriksson (2015) där känslor som skam inför sin sjukdom och behandling 

kan vara en orsak. I arbetes resultat återfinns exempel på denna form av lidande i bland 

annat patienternas rädsla för att vara en börda för sin familj. 

Patienter upplevde att de inför kirurgisk behandling blev bortglömda av hälso- och 

sjukvården på grund av bristande kontakt vilket resulterade i en ökad rädsla hos kvinnorna. 

Vid utskrivning efter operation försvann stödet från hälso- och sjukvården, kvinnor upplevde 

att de lämnades ensamma till att vårda sig själva. Andra kvinnor upplevde att de blev 

utkastade direkt efter den kirurgiska behandlingen. Svensk sjuksköterskeförening (2017b) 

beskriver att sjuksköterskans ansvar inkluderar att tillsammans i partnerskap med patient 

samt närstående att bland annat bedöma, planera och utvärdera omvårdnadsbehovet hos 

patienten. Hänsyn ska tas även till patientens psykosociala hälsa, inte enbart fysisk hälsa. 

Resultatet påvisar bristande omvårdnad angående patienters psykosociala hälsa. I syfte att 

kunna optimera patienters återhämtning efter kirurgisk behandling vid bröstcancer krävs att 

patienter upplever att omvårdnaden synliggör patienterna och tar hänsyn till efterfrågade 

behov. Tidigare forskning påvisar att både närstående och sjuksköterskor upplever 

svårigheter med att bemöta patienter som lider av cancer (Catania et al., 2019; Chen & 

Raingrubers, 2014; Nasiri et al., 2016; Talegahani et al., 2018). Eriksson (2015) benämner 

begreppet vårdlidande och förklara det som en variant av lidande hos patienten som uppstår 

i relation till individens vårdsituation. Det kan argumenteras att kvinnorna i arbetets resultat 

i majoritet inte upplevde ett vårdlidande baserat på positiv inställning till bland annat 

kontinuitet gällande vårdpersonal samt att hälso- och sjukvården kontaktade dem. Många av 

kvinnorna menade även att tröst och trygghet återfanns i kunskapen om att inte stå ensam i 

kampen mot sjukdomen. Vårdlidandet kan även appliceras även på närstående samt partner 

som enligt Rowland och Metcalfe (2014) upplevde att information från vårdpersonal kring 

sjukdom, behandling och konsekvenser, underlättade och hjälpte till i förhållande till deras 

förmåga att stötta kvinnan. Resultatet av examensarbetet påvisar att patienterna upplevde ett 

avståndstagande och ett behov av kontakt samt medkänsla.  

Det fysiska samt emotionella stödet av störst betydelse för patienterna försågs av respektive 

partner. Detta kan relateras till tidigare forskning som påvisar att flertalet partners upplever 

att relationen förstärks av att genomgå sjukdomsförloppet tillsammans (Catania et al., 2019; 
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Gürsoy et al., 2017; Rowland & Metcalfe, 2014). Kvinnorna poängterade att stödet som 

erbjöds från övriga familjemedlemmar och vänner, speciellt efter hemkomst från sjukhuset, 

var även det av stor betydelse. En viktig aspekt för patienterna var att människor i den nära 

omkretsen valde att kontakta dem vilket förmedlade en känsla av omtanke till kvinnorna. Att 

människor samt närstående i det nära umgänget visade omtanke resulterade i att kvinnorna 

upplevde en känsla av mental styrka samt en säkerhet. Patienterna poängterade betydelsen 

av att ha människor i sin närhet att uttrycka känslor till, utan att behöva ge sken av att vara 

lugna och starka. Tidigare forskning belyser att fungerande kommunikation mellan kvinnan 

och partnern anses viktigt. Det kan leda till att parterna kan ge varandra ömsesidigt stöd 

under sjukdomsförloppet (Rowland & Metcalfe, 2014).   

Postoperativt, när kvinnorna fått granska den förändrade kroppen, upplevdes ingreppet som 

en del av processen att bli frisk och en del upplevde även att de inte kände en saknad till den 

nu förlorade kroppsdelen utan snarare en acceptans i relation till den nya kroppen. En del 

kvinnor var tillfreds med förlusten av delar eller hela bröstet och menade att kroppsdelen 

hade uppfyllt syftet vid amning. Kvinnorna menade att det kändes naturligt att ta avstånd 

från bröstet när det identifierades som en sjuk kroppsdel. Dessa kvinnor ansåg även att 

kvinnlighet inte var begränsat till bröstet och det fysiska utseendet. Det kan relateras till 

Eriksson (2000b) som belyser att hälsa kan upplevas av människan trots sjukdom, detta 

eftersom hälsa inte är avsaknad av sjukdom utan beskrivs som välbefinnande.  

Kontakt från sjukhuset kunde upplevas som en förmedlan av omsorg samt bidrog till en 

upplevelse av lugn. Det uppskattades att sjuksköterskor fanns tillgängliga via telefon vilket 

resulterade i en upplevelse av välbefinnande. En känsla av kontinuitet i förhållande till möten 

med sjuksköterskor samt övrig vårdpersonal uppfattades som betydelsefullt. Kvinnorna 

identifierade att stödet från sjuksköterskor bidrog till kraft för att överleva bröstcancer. 

Kvinnorna uttryckte en önskan om att bli behandlade med respekt, att samtliga individers 

rädslor och farhågor skulle tas i beaktning samt att bli behandlade som människor och inte 

objekt eller en diagnos. Att behandla samtliga människor med likavärde samt att det ska 

finnas en kontinuitet inom vården står författat i HSL (SFS 2017:30). Tidigare forskning 

påvisar att sjuksköterskor värderar goda relationer med patienter samt närstående högt 

(Maree & Mulonda, 2017). Detta överensstämmer med Svensk Sjuksköterskeförening 

(2017b) som poängterar att sjuksköterskan ska etablera en god relation med patient och 

dennes närstående. Vidare beskriver Eriksson (2000a) att sjuksköterskan kan skapa 

möjligheter för patienters upplevelse av välbefinnande. Resultatet påvisar att ett behov av 

personcentrad vård finns hos patienter eftersom upplevelsen av kirurgisk behandling i 

samband med bröstcancer är unik.   
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7 SLUTSATS  

Examensarbetets syfte var att beskriva patientens upplevelser i samband med kirurgisk 

behandling vid bröstcancer. Det framkommer i resultatet av examensarbetet att patienters 

upplevelser av detta kan beskrivas olika. Patienter beskrev att upplevelser i samband med 

den kirurgiska behandlingen av bröstcancer kunde vara emotionellt. Det yttrades främst 

genom oro, sorg samt en förlust av bland annat identitet och kvinnlighet. Äldre patienterna 

beskrev även positiva aspekter gällande relationen till bröstet och ansåg att kroppsdelen 

avtjänat sitt syfte och att om förlusten av detta resulterade i överlevnad innebar inte detta en 

förlust av kvinnlighet. Fortsatt beskrev flertalet patienter upplevelser av välbefinnande och 

trygghet i relation till kontinuitet samt tillgänglighet hos vårdpersonal. Slutsatser som dras 

utifrån resultatet är att patienter upplevelser i samband med den kirurgiska behandlingen av 

bröstcancer är individuella. Däremot påverkar den kirurgiska behandlingen kvinnans 

livsvärld de sociala relationerna påverkas med både partner samt närstående. Denna slutsats 

grundas i att majoriteten av kvinnorna upplevde att de sociala relationerna samt 

interaktionerna skiftade vid diagnosbeskedet. Detta styrks av tidigare forskning gällande 

sjuksköterskors och närståendes perspektiv. Den breddade kunskapen kan bidra till en ökad 

förståelse för kvinnans situation hos sjuksköterskor samt bidra till en förbättring gällande 

omvårdnaden för denna patientgrupp. 

7.1  Förslag på vidare forskning 

Författarna till detta examensarbete ämnar att arbetet ska ligga till grund för vidare 

forskning angående kvinnors behov från sjuksköterskan i relation till kirurgiskbehandling av 

bröstcancer och patientens återhämtning. I den nuvarande situation finns en stor omfattning 

forskning kring kvinnornas partners åsikter samt upplevelser angående den kirurgiska 

behandlingen istället för kvinnans egna, levda erfarenheter. Med anledning av detta skulle 

kvalitativ forskning med datainsamling genom djupintervjuer vara av relevans. Något som 

studenterna som skrivit detta arbete anser vara essentiellt för att kunna göra studier i hur 

sjuksköterskan kan hjälpa patienter på vägen till återhämtning och inte endast behandla 

sjukdomen. Fortsatt forskning skulle kunna leda till en bredare bild av en folksjukdom som 

drabbar en stor del av den kvinnliga befolkningen idag och ge sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal en djupare kunskap i hur de ska bemöta kvinnor som förlorat en del av sig 

själva. Genom att fler studier genomförs inom detta område kan god omvårdnad för dessa 

kvinnor ta form.  
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bröstcancerdiagnos i 
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Datamaterial 
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Underlid, K. (2012). 'The 

Support I Need': Women's 

Patienten Beskriva kvinnors 

individuella upplevelser 

av socialt stöd efter att 
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utfördes dagen före 

operation med 21 

kvinnor. Datamaterial 

analyserades genom 

meningskoncentrering 

enligt Kvales metod. 
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distans och närhet. 

Känslan av säkerhet 

kom från att både 

vårdpersonal och 

familj var tillgängliga. 
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men för mycket stöd 
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svårt och 

skrämmande. Både 

professionell 

information och någon 
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personligt med var 
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5. Drageset, S., Lindstrøm, 

T., Giske, T., & Underlid, 

K. (2016). Women’s 

experiences of social 

support during the first 

year following primary 

breast cancer surgery. 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences, 30(2), 

340–348. 

Patienten Beskriva kvinnors 

individuella upplevelser 

av socialt stöd under 

första året efter den 

kirurgisk behandling av 

bröstcancer. 

Kvalitativ beskrivande 

design. Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer med 10 

kvinnor ett år efter 

operation som 

analyserats genom 

meningskoncentrering 

enligt Kvales metod. 

Teman identifierade är 

att dela erfarenheter, 

ses som en individ, 

kontinuitet samt 

information och 
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dela erfarenheter ökar 
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samt upplevelsen av 

socialt stöd. Efter ett år 

har kvinnornas 
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13 p 
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Land: Norge “normaliserats”. Efter 

operationen försvann 

stödet från sjukvården 

vilket orsakar 

osäkerhet hos 

kvinnorna.  

6. Drageset, S., Lindstrøm, 

T., & Underlid, K. (2015). 

“I just have to move on”: 

Women’s coping 

experiences and 

reflections following their 

first year after primary 

breast cancer surgery. 

European Journal of 

Oncology Nursing, 21, 

205–211. 

Land: Norge 

Patienten  Beskriva kvinnors 

individuella upplevelser 

av sätt att hantera och 

reflektera under det 

första året efter primär 

kirurgisk behandling av 

bröstcancer  

Kvalitativ beskrivande 

design, datamaterialet 

analyserades med 

Kvales metod. 

Individuella intervjuer 

med 10 kvinnor ett år 

efter kirurgisk 

behandling av 

bröstcancer.  

Teman identifierade: 

existentiella 

funderingar och finna 

mening, sätt att tänka 

och känna om 

sjukdomen, handling 

och återgå till det 

normala livet. De flesta 

kvinnor upplevde ökad 

uppskattning för livet 

och ökat 

självförtroende. 

Närstående blev 

viktigare. Rädsla för 

att cancern skulle 

komma tillbaka.  

12 p 

Hög kvalitet 

7. Elmir, R., Jackson, D., 

Beale, B., & Schmied, V. 

(2010). Against all odds: 

Australian women’s 

experiences of recovery 

Patienten Att beskriva yngre 

kvinnors upplevelse av 

att återhämta sig från 

En fenomenologisk 

kvalitativ studie. 

Datainsamling skedde 

genom 

semistrukturerade 

Fyra teman 

identifierades: Det 

totalt omsvepte mig, 

överväldigande, leva 

med rädsla och 

12 p  

Hög kvalitet  
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from breast cancer. 

Journal of Clinical 

Nursing, 19(17‐18) 

Land: Australien 

 

 

bröstcancerrelaterad 

bröstkirurgi  

individuella intervjuer 

med fyra kvinnor 

under 50 års ålder. 

För dataanalys 

användes Van Manens 

tematiska analys. 

 

ovisshet samt finna 

styrka inom sig.  

8. Fallbjörk, H., Salander, 

H., & Rasmussen, H. 

(2012). From “No Big 

Deal” to “Losing Oneself”: 

Different Meanings of 

Mastectomy. Cancer 

Nursing, 35(5) 

Land: Sverige  

Patienten  Undersöka effekten av 

mastektomi på 

kvinnors liv samt 

reflektioner kring 

bröstrekonstruktion  

Kvalitativ metod. 

Tematiska narriativa-

inspirerade intervjuer 

med 15 kvinnor 4,5 år 

efter mastektomi. 

Tematisk analys 

användes för 

dataanalys.   

Tre kategorier 

identifierades: Att 

förlora bröstet 

beskrevs som “ingen 

stor grej”, 

identitetssplittrande, 

skadad kvinnlighet 

13 p  

Hög kvalitet 

9. Jørgensen, L., Garne, J., 

Søgaard, M., & Laursen, 

B. (2015). The experience 

of distress in relation to 

surgical treatment and 

care for breast cancer: An 

interview study. 

European Journal of 

Oncology Nursing., 19(6) 

Patienten  Undersöka upplevelsen 

av oro hos kvinnor som 

genomgår kirurgisk 

behandling av 

bröstcancer 

En kvalitativstudie 

med fenomenologisk-

hermeneutisk ansats. 

Baserad på 

semistrukturerade 

intervjuer med 12 

kvinnor som nyligen 

hade genomgått 

kirurgisk behandling 

till följd av 

Resultatet tyder på att 

kvinnorna i denna 

studie befinner sig i 

komplexa 

livssituationer där oro 

kan orsakas av flera 

olika faktorer. 

Kvinnorna behandlas 

som objekt och 

behöver behandlas 

10 p  

Hög kvalitet  
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Land: Danmark bröstcancer. 

Dataanalys skedde 

genom strukturell 

analys enligt Ricoeurs 

metod.   

som personer där 

ndividens livsvärld tas 

i beaktande.  

10. Remmers, H., Holtgräwe, 

M., & Pinkert, C. (2010). 

Stress and nursing care 

needs of women with 

breast cancer during 

primary treatment: A 

qualitative study. 

European Journal of 

Oncology Nursing, 14(1) 

Land: Tyskland 

 

Patienten Finna de specifika 

påfrestningarna som 

påverkar kvinnor vid 

första behandlingen 

innan det kirurgiska 

ingreppet, patientens 

behov och 

förväntningar på 

sjuksköterskorna 

 

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade 

intervjuer av 42 

kvinnor i ett tidigt 

stadie av bröstcancer 

som 

datainsamlingsmetod. 

Data analyserades 

genom systematisk 

innehållsanalys enligt 

Mayrings metod. 

 

Patienterna upplevde 

lidande mer av 

psykologiska 

påfrestningar än 

fysiska och önskar 

känslomässigt stöd. 

Fyra kategorier: 

direkta påfrestningar 

av operationen, 

förändring av 

självuppfattning och 

påfrestningar orsakade 

av den sociala miljön. 

Vårdbehov yttrade sig i 

tre kategorier: önskan 

för relation med 

sjuksköterskorna, 

professionell 

kompetens och den 

fysiska vårdmiljön 

 

12 p  

Hög kvalitet 
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