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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Behandlingen är främst 
kirurgisk men många kvinnor behöver komplettera med andra behandlingar som 
cytostatikabehandling, endokrin behandling eller strålbehandling. Samspel vid omvårdnad i 
samband med behandling har en betydelsefull roll för att kvinnor ska förstå sin behandling. 
När samspelet i omvårdnaden brister kan det leda till att kvinnorna inte förstår sin behandling 
och kan skapa en ovisshet. 
Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av samspel i samband med omvårdnad vid 
behandling av bröstcancer 
Metod: En allmän litteraturöversikt med en deduktiv ansats baserad på tio vetenskapliga 
artiklar. Metod och analys genomfördes utifrån Fribergs systematiska och strukturerade 
tillvägagångssätt.  
Resultat: Resultatets tre kategorier utgår från definitionen av samspel, vilka var samspel som 
informationsöverföring, samspel som delaktighet och samspel som kommunikation.  
Slutsats: Denna studie påvisade att kvinnor med bröstcancer under behandling upplevde 
både ett positivt och negativt samspel i samband med omvårdnad. Informationen och 
kommunikationen som kvinnorna erhöll under behandling kunde vid vissa tillfällen vara 
otillräcklig. När informationen var tillräcklig fick kvinnorna en möjlighet att vara mer 
delaktiga i beslut kring sin behandling. 
 
Nyckelord: behandling, bröstcancer, kvinnor, samspel, upplevelser 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Innehållsförteckning 

Inledning .................................................................................................................................... 4 

Bakgrund .................................................................................................................................... 4 

Bröstcancer ............................................................................................................................. 4 

Behandling i samband med bröstcancer ................................................................................. 5 

Omvårdnad i samband med behandling av bröstcancer ......................................................... 6 

Samspelets betydelse vid omvårdnad ..................................................................................... 7 

Joyce Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter ................................... 8 

Problemformulering ............................................................................................................... 9 

Syfte ......................................................................................................................................... 10 

Metod ....................................................................................................................................... 10 

Design................................................................................................................................... 10 

Urval ..................................................................................................................................... 10 

Datainsamling ....................................................................................................................... 10 

Kvalitetsgranskning .............................................................................................................. 11 

Dataanalys ............................................................................................................................ 12 

Etiska överväganden ............................................................................................................ 12 

Resultat .................................................................................................................................... 13 

Samspel som informationsöverföring .................................................................................. 14 

Samspel som delaktighet ...................................................................................................... 16 

Samspel som kommunikation .............................................................................................. 17 

Diskussion ................................................................................................................................ 18 

Metoddiskussion................................................................................................................... 18 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 21 

Slutsats ..................................................................................................................................... 23 

Självständighet ......................................................................................................................... 24 

Referenser ................................................................................................................................ 25 

Bilaga 1 Databassökningar Cinahl ........................................................................................... 29 

Bilaga 2 Databassökningar i PubMed ...................................................................................... 32 



 

 
 

Bilaga 3 Protokoll för kvalitetsgranskning .............................................................................. 35 

Bilaga 4 Artikelöversikt ........................................................................................................... 36 



 

4 
 

Inledning 

I Sverige ställs det cirka 61 000 cancerdiagnoser varje år, varav 9 000 av dessa är 

bröstcancerdiagnoser. Varje dag drabbas drygt 20 kvinnor av bröstcancer i Sverige, vilken är 

den vanligaste cancerformen hos kvinnor (Cancerfonden, 2018). När kvinnor drabbas av 

bröstcancer och genomgår behandling har sjuksköterskan en viktig roll i omvårdnaden. 

Genom att skapa en vårdrelation tillsammans med patienten kan det bidra till en bättre vård 

samt att patienterna förstår sin behandling bättre (Bäcklund, Sandberg & Åhsberg, 2016).  

 

Kommunikation vid omvårdnad är en viktig del för kvinnor under behandling mot 

bröstcancer (Khoubbin Khoshnazar et al., 2016). Genom att identifiera vilka 

kommunikationsbehov kvinnor har kan omvårdnaden förbättras. Browall, Gaston-Johansson, 

& Danielson (2006) beskriver att patienter med bröstcancer anser att information är viktig att 

tillhandahålla eftersom det ger en känsla av kunskap och säkerhet, vilket leder till att 

patienterna får en förmåga till att ta beslut angående sin vård. Som sjuksköterska är det därför 

ytterst viktigt att ge alla patienter kunskap samt information kring behandlingen och 

omvårdnad, oavsett om patienten besitter kunskap sedan tidigare eller inte (Browall et al., 

2006). Genom att sammanställa befintlig forskning kring kvinnors upplevelser av samspel 

under behandling kan det leda till att sjuksköterskan får en bättre förståelse för hur kvinnor 

anser att samspelet fungerar. Det kan också leda till att kvinnorna erhåller bättre omvårdnad 

eftersom sjuksköterskan kan bli medveten om hur kvinnorna upplever samspelet i 

omvårdnadssituationer. 

Bakgrund 

Bröstcancer 

Bröstcancer är en elakartad tumör och består av olika stadium mellan 0 - IV. I många fall 

uppstår cancern i mjölkgångarnas celler men cancern kan även uppstå i mjölkkörtlarna i 

brösten. Cancern kan i särskilda fall ha sin härkomst från den bindväv som förekommer 

mellan mjölkkörtlarna. Cancercellerna kan vara snabbväxande hos vissa kvinnor, men det 

finns även bröstcancer som har en långsam utveckling (Cancerfonden, 2018). 
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Risken att drabbas av bröstcancer ökar drastiskt med stigande ålder och insjuknandet är 

vanligast vid åldern 60 - 69 år. Antalet som drabbas av bröstcancer har ökat kraftigt sedan 

1960-talet, det syns en fortsatt ökning i insjuknandet på cirka 1% per år. Anledningen till att 

det sker en ökning av bröstcancerfall beror till stor del på att kvinnor ammar en kortare tid, 

föder barn senare samt användning av p-piller och hormonella ersättningspreparat vid 

klimakteriet (Bäcklund et al., 2016). Symtom på bröstcancer kan innebära förstorat och hårt 

bröst, hudrodnad, indragningar i huden, knöl i armhålan samt blod eller vätska från 

bröstvårtan (Cancerfonden, 2018). Bröstcancertumörer kan uppmärksammas via en 

mammografi redan innan symtom har påvisats. Kvinnor bör göra en självundersökning varje 

månad för att uppmärksamma förändringar i brösten, dessa förändringar kan bestå av knöl i 

bröstet, hudförtjockning och eksem. Om förändringar hittas kan en trippeldiagnostik vara 

nödvändig, detta innebär en klinisk undersökning, bilddiagnostik samt punktion med finnål 

eller mellannål. Bröstcancer kan behandlas med antikroppsbehandling, antihormonell 

behandling, kirurgi, strålbehandling samt cytostatikabehandling (Bäcklund, et al., 2016).   

 

Behandling i samband med bröstcancer 

Den primära behandlingen för bröstcancer är att kirurgiskt ta bort cancertumören, antingen 

genom mastektomi som innebär att hela bröstet opereras bort eller genom sektorresektion då 

endast biten med tumörinnehåll tas bort. Efter operationen kan adjuvant behandling sättas in 

vilket är en tilläggsbehandling, detta görs utifrån patientens ålder, tumörens stadie och 

tumörens östrogenreceptorer (Planck & Palmgren, 2016). Andra behandlingar som används 

mot bröstcancer är hormonell behandling, strålbehandling och cytostatika behandling. Innan 

brösttumören opereras bort är det vanligt att förbehandla med cytostatika (Cancerfonden, 

2018). Cytostatika kan användas som adjuvant terapi samt som neoadjuvant terapi som 

innebär att det ges innan kirurgi eller strålning (Slørdal, 2014). Behandlingen används för att 

bota cancer eller för att hämma sjukdomsförloppet, samt för att lindra symtom när cancern är 

obotlig. Cytostatika kan dessutom användas som enskild behandling för att bota sjukdomen 

samt lindra symtom, vilket leder till en ökad överlevnadstid (Nygren, 2018). 

 

Hormonell eller endokrin behandling kan också användas som adjuvant behandling eller om 

bröstcancern har spridit sig till andra organ. Det finns olika endokrina läkemedel som 

påverkar kroppen på olika sätt, för att endokrin behandling ska ha effekt så behöver tumören 

ha östrogenreceptorer eller progesteronreceptorer (Hasse Moen & Wist, 2016). Endokrin 
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behandling påverkar olika hormonsystem för att motarbeta cancern och används för att lindra 

symtom och göra att överlevnaden blir bättre (Zedenius, 2018). Strålbehandling kan användas 

som kurativ behandling vilket innebär att den sätts in för att bota en cancersjukdom, den kan 

även användas för att lindra en obotlig cancersjukdom. Strålbehandling kan ges neo-adjuvant 

för att krympa tumören innan operation (Björk-Eriksson, 2019). Vid bröstcancer ges 

strålbehandling för att minska risken att återfå bröstcancer och för att döda cancerceller som 

finns kvar i bröstet efter operation. Strålbehandling ges lokalt mot bröstvävnaden, antingen 

vid operationsområdet eller vid lymfkörtlarna som finns i armhålan. Den kan även ges 

ovanför nyckelbenet om det finns en spridning dit (Cancerfonden, 2018). 

Omvårdnad i samband med behandling av bröstcancer 

Vid första mötet med patienten har sjuksköterskan en betydelsefull roll att ge psykosocialt 

stöd som kan bidra till en ökad trygghet, välmående och en framgångsrik rehabilitering för 

patienten. Som sjuksköterska är det därför viktigt att tidigt skapa ett förtroende och tillit i 

relationen med patienten under omvårdnaden, vilket kan leda till bättre behandlingsresultat. 

Det är viktigt att ge patienten en möjlighet att uttrycka sina känslor och att få berätta om sin 

upplevelse av situationen. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan lyssnar och pratar med 

patienten för att uppmuntra samt hjälpa patienten (Bäcklund et al., 2016).  

 

Blinder et al (2013) beskriver att vid omvårdnad av patienter med bröstcancer är det viktigt 

att alla i vårdteamet samt patienten erhåller all information om patientens tillstånd. En 

skriftlig vårdplan beskrivs därför vara ett bra hjälpmedel för att förbättra omvårdnaden vid 

behandling för patienter med bröstcancer. Vårdplanen förbättrar omvårdnaden eftersom 

patienter erhåller mer information om sin behandling och vårdförloppet. Detta leder till att 

patienten alltid kan återgå till vårdplanen för att finna mer information om det nuvarande 

behandlingsstadiet och var i vårdprocessen hen befinner sig. Detta kan resultera i att färre 

frågor uppstår hos patienten och att hen inte känner sig övergiven av vårdpersonal (Blinder et 

al., 2013). 

 

Alla patienter som fått diagnosen bröstcancer får en kontaktsjuksköterska. Detta innebär att 

patienten får en sjuksköterska som före, under och efter behandlingen har huvudansvaret för 

patienten angående omvårdnad och planering av fortsatt vård. Kontaktsjuksköterskan finns 

till för att stötta, vara tillgänglig, ge rådgivning och information till patient och närstående. 
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Genom att få en kontaktsjuksköterska kan patienten uppleva en tillit och trygghet till 

sjuksköterskan (Pettersson, Eriksson, & Niklasson, 2006). 

Samspelets betydelse vid omvårdnad 

För att skapa goda förutsättningar för omvårdnaden och omvårdnadsprocessen krävs ett 

samspel mellan sjuksköterska och patient. Samspel innebär att ha kontakt med patienter både 

fysiskt men även i samband med telefonrådgivning (Wiklund Gustin, 2015, kapitel 19). 

Wiklund Gustin beskriver vidare att ett samspel med patienter handlar om att stödja 

individens personliga utveckling och mognad. För att detta ska bli möjligt bör sjuksköterskan 

se patienten som en individ med egna möjligheter och förutsättningar. Patienten kan med 

hjälp av sjuksköterskan skapa en förståelse för sig själv och de möjligheter som finns i 

vårdsituationen (Wiklund Gustin, 2015, kapitel 19). 

 

Khoubbin Khoshnazar et al (2016) beskriver att patienter med bröstcancer kunde uppleva en 

lättnad och tillfredsställelse när de hade en fysisk närvaro och tillgänglighet till 

sjuksköterskan. Att ha sjuksköterskan nära tillhands skapade en lugnande tillvaro då patienten 

kunde samspela med sjuksköterskan och kände i och med detta sig uppmärksammade. Även 

sjuksköterskor poängterade vikten av att vara närvarande för patienter, då detta visade sig ha 

en lugnande effekt hos patienterna. För att skapa en omvårdnadsrelation mellan sjuksköterska 

och patient är det av vikt att bägge parter rättar sig till varandras behov och utvecklar en 

jämlik relation som utgår från empati och ärlighet. Sjuksköterskan har ett ansvar under 

omvårdnaden att hjälpa patienter att skapa positiva tankar om framtiden (Khoubbin 

Khoshnazar et al., 2016). 

 

Samspel kan beskrivas utifrån de tre begreppen delaktighet, kommunikation och 

informationsöverföring (Wiklund Gustin, 2015, kapitel 19). Delaktighet består av att 

patienten ska vara delaktig i sin vård och ha ett självbestämmande, vilket i sin tur leder till att 

patienten kan bli mer engagerad i sin egenvård. Ett socialt samspel handlar om att patientens 

kunskap ska tas tillvara på, detta kan upplevas av patienten som en känsla av att vara 

respekterad och ses som en del i ett sammanhang (Wiklund Gustin, 2015, kapitel 19). 

En viktig del i det mellanmänskliga samspelet är kommunikation, genom den uppstår det en 

förmåga att överföra information till andra individer. Detta är grundläggande för ett 

fungerande samspel med patienten och för omvårdnaden. Om patienten upplever att 
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kommunikationen inte fungerar, kan detta istället skapa ett vårdlidande för individen. 

Kommunikation behöver inte alltid vara verbal, utan kan också handla om att vara närvarande 

hos patienten. Närvaro kan medföra att patienten kan öppna upp sig för sjuksköterskan, detta 

är en del av det mellanmänskliga samspelet (Wiklund Gustin, 2015, kapitel 19). Enligt 

Halkett et al (2012) framkommer det att en del kvinnor upplever att informationen de får i 

samband med behandling inte alltid är tillräcklig utifrån deras behov. Det beskrivs vidare att 

kvinnorna uttrycket ett behov av att tillhandahålla tillräcklig information som uppfyller deras 

behov under behandling (Halkett et al., 2012). I denna studie definieras samspel som 

kommunikation, delaktighet och informationsöverföring vilket också har använts som 

utgångspunkt för analysen för att förstå kvinnors upplevelser av samspel i omvårdnad under 

behandling av bröstcancer.  

Joyce Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter 

Travelbee (1971) beskriver sin teori utifrån ett existentiellt synsätt och använder sig av 

bärande begrepp som innefattar lidande, människan som individ, mänskliga relationer, 

mening och kommunikation. I denna teori ses människan som en unik samt oersättlig 

individ. Teorin handlar om mellanmänskliga relationer som innebär att förstå vad omvårdnad 

är och hur det bör utövas. Det handlar om att förstå vad som förekommer mellan patient och 

sjuksköterska och hur detta samspel upplevs samt vilka konsekvenser som kan uppstå för 

patientens och dennes tillstånd. Travelbee beskriver att för att individer ska hitta en mening i 

olika livssituationer kan det därför behövas hjälp med att finna denna mening. Det poängteras 

att detta är det mest betydelsefulla syftet med omvårdnad och genom detta uppstår en 

mellanmänsklig relation som består av en eller flera erfarenheter mellan sjuksköterska och 

patienter. Den mellanmänskliga relationen är en process samt en väg för att ta hänsyn till 

patientens omvårdnadsbehov. 

 

Travelbee (1971) beskriver vidare att det är sjuksköterskan som har ett ansvar för att den 

mellanmänskliga relationen ska etableras samt bevaras, det är även viktigt att patienten är en 

del av den. Den mellanmänskliga relationen utgörs av fyra interaktionsfaser, dessa är första 

mötet, framväxt av identiteter, empati och sympati. Det första mötet består av att 

sjuksköterskan och patienten, som är främmande för varandra, möts och skapar en första 

uppfattning om varandra. Med tiden växer vårdrelationen mellan patient och sjuksköterska 

sig starkare och tidigare förutfattade meningar ändras. Empati handlar om en skicklighet att 

kunna förstå en individs psykologiska tillstånd i en viss situation. Sympati uppstår genom att 
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vilja lindra lidande och kännetecknas av medkänsla, där sjuksköterskan tar en del av 

patientens lidande. Genom att tillämpa dessa interaktionsfaser uppnås därför en 

mellanmänsklig relation mellan sjuksköterska och patient (Travelbee, 1971). Det är viktigt 

för sjuksköterskan att skapa en mellanmänsklig relation med kvinnor som genomgår 

behandling för bröstcancer, eftersom det kan leda till att samspelet i omvårdnaden förbättras.  

 

Enligt Travelbee (1971) är kommunikation en viktig betydelse för sjuksköterskans och 

patientens samspel. Kommunikation innebär en ömsesidig process där det delas samt 

förmedlas tankar och känslor sinsemellan. Kommunikation används även för att både ge och 

få information. Det är ett tillvägagångssätt som individer använder för att lära känna 

varandra. För att uppnå en god omvårdnad, vilket enligt Travelbee innebär att hjälpa 

patienten att finna mening, är kommunikation en grundläggande del. Samspelet mellan 

patient och sjuksköterska sker till stor del genom kommunikation, detta gör det möjligt för 

sjuksköterskan att skapa en mellanmänsklig relation. Genom kommunikation kan 

sjuksköterskan göra en förändring i omvårdnadssituationen genom att motivera och beröra 

patienten, både mentalt och fysiskt (Travelbee, 1971). Sjuksköterskan kan via en god 

kommunikation få en ökad förståelse för kvinnors upplevelser av behandling vid bröstcancer. 

Genom denna förståelse kan samspelet i omvårdnaden blir bättre, eftersom sjuksköterskan tar 

del av kvinnors upplevelser.  

Problemformulering   

Kvinnor som drabbas av bröstcancer kan behöva genomgå olika behandlingar där 

sjuksköterskan är den som administrerar behandlingen och har ansvar för omvårdnaden. Det 

är därför viktigt för sjuksköterskan att ha förståelse för hur kvinnorna upplever samspelet 

med sjuksköterskan vid omvårdnad under behandling. Sjuksköterskan är den som finns hos 

kvinnorna under behandlingen och behöver därför förstå deras upplevelser för att kunna 

hjälpa dem på bästa sätt. Om sjuksköterskan inte samspelar med kvinnorna kan det skapa ett 

lidande genom att kvinnorna inte förstår behandlingen. Det är därför viktigt att sammanställa 

tidigare kunskap om hur kvinnor upplever samspelet med sjuksköterskan. Genom att 

undersöka detta kan det leda till att sjuksköterskan får en bättre förståelse för kvinnors 

upplevelser och kan därmed utveckla sitt arbetssätt så att kvinnorna kan få en bättre 

omvårdnad. 
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Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av samspel i samband med omvårdnad vid 

behandling av bröstcancer.  

Metod  

Design  

Designen som användes var en allmän litteraturöversikt med deduktiv ansats som utgick från 

studiens definition av samspel. Enligt Kristensson (2014, kapitel 3) är deduktiv ansats ett sätt 

att arbeta utifrån frågeställningar eller antaganden, baserat på dessa deduktiva antaganden 

samlades fakta in. Enligt Friberg (2017, kapitel 12) beskrivs det att en litteraturöversikt består 

av att skapa en översikt genom ett strukturerat arbetssätt för att få reda på hur kunskapsläget 

ser ut inom ett omvårdnadsrelaterat område. Metoden utgår från att systematiskt söka efter 

vetenskapliga artiklar utifrån studiens syfte. Vid val av denna metod måste inklusions- och 

exklusionskriterier fastställas och både kvalitativa och kvantitativa artiklar kan ingå i 

studien. Även studiens analys har utgått ifrån Friberg.  

Urval  

Inklusions- och exklusionskriterier användes för att litteraturöversikten skulle vara tydlig och 

ha rätt fokus under arbetets gång (Friberg, 2017, kapitel 12). Inklusionskriterierna var att 

artiklarna skulle vara skrivna på engelska och handla om kvinnor med bröstcancer och deras 

upplevelser under behandling. De vetenskapliga artiklarna skulle vara peer-reviewed och fick 

vara högst fem år gamla för att representera aktuell forskning. Enligt Willman, Bahtsevani, 

Nilsson och Sandström (2016, kapitel 7) beskrivs det att peer-reviewed innebär att artikeln 

har granskats av experter inom området innan den publicerats. Artiklar som handlade om 

andra cancersjukdomar eller sjuksköterskans upplevelser exkluderades för att de inte svarade 

på studiens syfte. 

Datainsamling  

Denna litteraturöversikt har utgått från tio kvalitativa vetenskapliga artiklar som sökts fram 

från Cinahl och PubMed. Enligt Kristensson (2014, kapitel 11) används Cinahl för att det är 

en databas med fokus på vårdvetenskap och PubMed är den största databasen som baseras på 

medicinsk vetenskap samt omvårdnad. För att litteratursökningen skulle bli mer specifik 
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användes indexord som är nyckelord som finns i alla artiklar och som baseras på innehållet i 

artikeln. Även fritextsökning användes för att hitta fler vetenskapliga artiklar (Kristensson, 

2014, Kapitel 11). Denna studie hade söktermer utifrån MeSH-termer från PubMed och 

Cinahl Subjects Headings från Cinahl. I denna studie kombinerades både söktermer från 

indexord och fritextsökningar i blocksökningar. Vid sökningen för vetenskapliga artiklar 

användes sökord som utgick från studiens syfte. Sökblocket var women, breast cancer, 

experience, nurse, treatment. Böjningar på dessa sökord användes för att få fler träffar och 

för att kunna kombinera söktermerna (se bilaga 1 och 2). Booleska sökoperatorer, OR och 

AND, användes för att kombinera söktermerna. OR användes för att bredda sökningen och 

därmed öka sensitiviteten. AND användes för att sökningen skulle bli mer avgränsad 

(Willman et al., 2016, kapitel 7).  

 

Blocksökningen i Cinahl resulterade i 240 artiklar som alla lästes på titelnivå, 50 av dessa 

lästes på abstraktsnivå och 10 av dessa i fulltext. Av dessa 10 valdes 5 ut till 

kvalitetsgranskning. Blocksökningen i PubMed resulterade i 1069 artiklar som alla lästes på 

titelnivå, 108 av dessa lästes på abstraktsnivå och 15 av dessa valdes ut att läsa i fulltext. Av 

dessa 15 valdes 5 ut till kvalitetsgranskning. Artiklar som inte besvarade studiens syfte eller 

följde inklusionskriterierna exkluderades. Enligt Friberg (2017, kapitel 12) är det viktigt vid 

läsning av abstrakt att inte låsa sig till vissa aspekter samt att ha ett kritiskt tänkande vid 

läsningen (Friberg, 2017, kapitel 12). Abstrakten lästes ett flertal gånger för att få ett 

helhetsperspektiv.  

Kvalitetsgranskning  

De valda artiklarna lästes och granskades av båda författarna först enskilt och sedan 

granskades och diskuterades dessa tillsammans. Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån en 

kvalitativ mall som är utarbetad av Institutionen för hälsa vid Blekinge Tekniska Högskola 

som har utgångspunkt från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) (se bilaga 3). Alla ja-svar i 

kvalitetsgranskningen gav ett poäng och varje nej-och vet ej-svar gav noll poäng. Sedan 

omvandlades poäng till procent där 60 - 69 % beräknas vara av låg kvalitet, 70 - 79% av 

medel kvalitet och 80 - 100% beräknas vara av hög kvalitet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011). Av de tio artiklarna som granskades var sju av hög kvalitet och tre av medel kvalitet, 

alla tio artiklar inkluderades i studien.   
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Dataanalys  

Analysen i litteraturöversikten omfattar ett strukturerat arbetssätt som medför en översikt 

inom ett valt område (Friberg, 2017, kapitel 12). En deduktiv ansats användes för att 

analysera och skapa ett resultat utifrån de tre definitionerna av vad samspel innebär i denna 

studie. Dessa definitioner var informationsöverföring, delaktighet och kommunikation. I 

första steget lästes artiklarna på nytt för att skapa ett helhetsperspektiv och författarna 

sammanfattade varje artikel var för sig och diskuterade sedan innehållet tillsammans, detta 

för att underlätta analysen. I andra steget skapades en översiktstabell där syfte, metod, 

teoretiska utgångspunkter, resultat och år fördes in. Enligt Friberg (2017, kapitel 12) är denna 

tabell ett stöd för analysen där det skapas en tydlighet och struktur över artiklarna. I tredje 

steget jämfördes likheter och skillnader i översiktstabellen, vilket är en viktig detalj eftersom 

det ger en struktur över artiklarna som skulle analyseras (Friberg, 2017, kapitel 12). Till sist 

har artiklarnas resultat jämförts. 

Enligt Friberg (2017, kapitel 12) innebär det sista steget att sortera innehållet från de 

vetenskapliga artiklarnas resultat och placera under passande kategorier. Genom att arbeta på 

detta sätt ger det läsaren en uppfattning om området (Friberg, 2017, kapitel 12). Utifrån 

definitionen av samspel namngavs huvudkategorierna, samspel som informationsöverföring, 

samspel som delaktighet samt samspel som kommunikation. Under dessa kategorier samlades 

artiklarnas resultat som skapade en ny helhet.  

Etiska överväganden 

Denna studie utgick från vetenskapliga artiklar som har etiskt godkännande av etikkommitté 

eller etiskt övervägande. Författarna kontrollerade i artiklarna att alla deltagare gett samtycke 

till att delta i forskningen samt att deltagarna blivit informerade om studiens syfte och risker. 

Kvinnorna i studierna är anonyma, i vissa artiklar har forskarna använt pseudonym på 

deltagarna vilket gör att kvinnornas integritet skyddas. Enligt Kjellström (2017) finns det 

etiska principer att följa vid forskning, dessa är respekt för personen, göra-gott-principen och 

rättviseprincipen. Dessa etiska principer används för att deltagarnas säkerhet, välbefinnande 

och rättigheter ska garanteras (Kjellström, 2017). Författarna ansåg att studien följde de 

etiska principerna, eftersom deltagarna i de vetenskapliga studierna hade givit samtycke till 

att delta i forskningen som användes till denna studies resultat. En risk med 

litteraturöversikten kunde vara att författarna vid läsning av artiklarna kunde göra en 
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feltolkning. Detta har tagits hänsyn till genom att resultatet har diskuterats och redovisats 

tydligt utan förutfattade meningar, samt att inga personliga åsikter eller tankar har påverkat 

resultatet. Resultatet kan vara betydelsefullt för att få en förståelse för hur kvinnor med 

bröstcancer upplever samspelet med sjuksköterskan vid omvårdnaden under behandling, 

vilket kan vara till nytta för att öka kunskapen inom området. 

Resultat  

Denna litteraturöversikt är baserad på resultatet från tio kvalitativa artiklar. Resultatet 

beskriver kvinnors upplevelser av samspel i samband med omvårdnad vid behandling av 

bröstcancer och presenteras med utgångspunkt från definitionen av samspel: Samspel som 

informationsöverföring, Samspel som delaktighet och Samspel som kommunikation 

 

Denna studie har fokus på omvårdnad i samband med behandling. Artiklarna som studien har 

använt sig av beskriver omvårdnad men det framgår inte alltid vem som utför den, därför har 

författarna valt att använda ordet sjukvårdspersonal för att förklara vem som utför 

omvårdnaden enligt kvinnorna och vilka de har ett samspel med. Litteraturöversikten visade 

att kvinnor upplevde att samspelet vid omvårdnaden var både positivt och negativt. 

Kvinnorna upplevde att informationen som gavs vid omvårdnaden under behandling kunde 

vara bristfällig men också att det fanns en positiv syn på hur den kunde förmedlas. De ansåg 

också att information behövde ges på ett förståeligt sätt. Delaktighet ansågs vara en stor del i 

samband med behandling, det fanns både kvinnor som blev involverade i behandlingen samt 

de som var mindre aktiva i behandlingen. Det framkom tydligt att kommunikation var en 

viktig del för kvinnorna för att förstå sin behandling. De betonade dock att kommunikationen 

oftast var bristfällig.   
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Tabell 1.  Översikt över artikelfördelning i resultat  
 

Vetenskapliga artiklar 
 
 

Samspel som 
informationsöverföring 

Samspel som delaktighet Samspel som 
kommunikation 

Aunan et al., 2018 
 
 

X   

Beaver et al., 2015 
 
 

X X X 

Campbell-Enns et al., 
2017 
 

X X X 

Engqvist Boman et al., 
2018 
 

X X  

Flanagan et al., 2015 
 
 

X  X 

Habibullah et al., 2017 
 
 

X   

Heiney et al., 2016 
 
 

X X  

Lambert et al., 2018 
 
 

  X 

Sacks et al., 2015 
 
 

X X X 

Wei et al., 2016 
 
 

X   

    
 
 

Samspel som informationsöverföring 

Kvinnor som genomgick behandling för bröstcancer beskrev att de fick information om 

behandlingen. Dock framkom det att de inte alltid fick möjlighet att få ställa frågor, få 

informationen upprepad eller få tydlig information i samband med omvårdnaden under 

behandling (Beaver, Williamson & Briggs, 2015). När samspelet inte fungerade och de inte 

fick information om eventuella symtom från deras behandling kände kvinnorna sig hjälplösa 

(Wei, Nengliang, Yan, Qiong, & Yuan, 2016). En del kvinnor som genomgått behandling 

upplevde att samspelet vid omvårdnaden var bristfälligt eftersom ingen undervisning eller 

information gavs under behandling. Andra kvinnor ansåg att sjukvårdspersonalen inte tog sig 

tid till att ge information, förklara eller att få de att förstå behandlingen, vilket påverkade 

omvårdnaden (Habibullah, Gul, Cassum, & Elahi, 2017; Beaver et al., 2015). Eftersom 
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kvinnorna fick begränsad information medförde detta att de sökte information från andra 

patienter som genomgick en liknande behandling vilket skapade missuppfattningar om 

behandlingen (Habibullah et al., 2017). 

 

I början av behandlingen beskrevs det att kvinnor inte förstod vem de hade ett samspel med i 

omvårdnaden, de visste inte vilken sjukvårdspersonal de skulle kontakta för att få information 

om fördelar och risker i samband med behandling. Även efter konsultationen om 

behandlingen uppstod det frågor från kvinnorna, men de visste fortfarande inte vem de skulle 

ställa frågorna till. Vissa kvinnor erhöll inte all information om behandlingen och 

omvårdnaden. Det visade sig tydligt att samspelet fungerade på olika sätt, beroende på hur 

sjuksköterskan och den berörda patienten upplevde relationen till varandra. Vid de fallen där 

kvinnorna inte upplevde ett bra samspel och därmed fick otillräcklig information kände 

kvinnorna att deras omvårdnadsbehov åsidosattes (Campbell-Enns, Woodgate, & Chochinov, 

2017). 

 

Det är viktigt att ha ett fungerande samspel i samband med omvårdnaden, vad gäller 

informationsöverföring ansåg kvinnorna att det var väsentligt att få information om 

behandlingen på ett säkert och strukturerat sätt (Aunan, Wallgren, & Sætre Hansen, 2018). 

Många kvinnor ville ha den senaste vetenskapliga informationen om utvecklingen av 

bröstcancerbehandling (Wei et al., 2016; Flanagan, Tetler, Winters, Post, & Habin, 2015). 

Många kvinnor beskrev att de ville ha mer information vid omvårdnaden gällande behandling 

och vilken påverkan det har på hälsan såsom kost, träning, stressminskning och om sexuell 

hälsa (Flanagan et al., 2015). Vid samspel med sjukvårdspersonal beskrev vissa kvinnor att 

de kunde uppleva en rädsla för att få för mycket information om behandlingen vid ett och 

samma tillfälle (Wei et al., 2016; Beaver et al., 2015). Kvinnorna beskrev att ett fungerande 

samspel under behandlingen och omvårdnaden var av vikt, eftersom de ville ha 

informationen gradvis. De upplevde att det blev för mycket att få all information samtidigt, 

vilket gjorde det svårt att komma ihåg all information (Wei et al., 2016). 

 

Kvinnorna uppskattade ett bra samspel vid omvårdnaden när de fick bra information som 

hjälpte dem att förstå samt att följa den planerade behandlingsplanen (Heiney, Hilfinger 

Messias, Felder, Phepls, & Quinn, 2016). Vissa kvinnor tyckte att informationen som de 

erhöll i samband med behandlingen och omvårdnaden var betydelsefull, det var väsentligt att 

informationen följde deras behov och gavs gradvis (Aunan et al., 2018; Sacks et al., 2015). 
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Många ansåg också att kontinuitet var en viktig del i omvårdnaden eftersom tillgången till 

samma sjukvårdspersonal gav en känsla av trygghet, förtroende och rätt information delgavs 

(Sacks et al., 2015; Aunan et al., 2018). Kvinnorna upplevde ett bra samspel under 

omvårdnaden när informationen gavs på ett respektfullt sätt. Detta innebar att 

sjukvårdspersonalen visade närhet, empati, vänlighet, snällhet, behandlade kvinnorna som 

människor och tog sig tid att lyssna på dem. Många kvinnor betonade att informationen även 

gavs på ett tydligt och ärligt sätt (Sacks et al, 2015; Engqvist Boman, Sandelin, Wengström, 

& Silén, 2018). De upplevde att när samspelet under omvårdnaden fungerade, gavs 

individanpassad information på ett lugnt sätt som bidrog till att kvinnorna kände sig sedda 

och inte som en tredje person. Det bidrog även till att de fick en förståelse och tid för att ställa 

frågor om behandlingen (Engqvist Boman et al., 2018). 

Samspel som delaktighet  

För vissa kvinnor var det viktigt att vara delaktiga i omvårdnaden och ha ett samspel med 

sjukvårdspersonalen vid beslutfattande gällande behandling, eftersom de hade en möjlighet 

att påverka vilken behandling de skulle erhålla. Kvinnorna tog till sig information om olika 

behandlingsalternativ och jämförde risker och fördelar för varje alternativ, detta för att ha en 

möjlighet att vara delaktig i beslutsfattandet vid behandling (Engqvist Boman et al., 2018; 

Sacks et al., 2015). En del kvinnor kände ett behov av att tänka på sitt beslut och diskutera 

detta med sjukvårdspersonalen eftersom bröstcancer kan skapa en stor osäkerhet (Engqvist 

Boman et al., 2018).  

 

En kvinna beskrev att sjukvårdspersonal alltid fanns till hands och om frågor fanns kunde 

kvinnan vända sig till hen (Heiney et al., 2016). Kvinnorna var aktiva i samspelet gällande 

behandling och omvårdnad men det var även viktigt att de förstod och litade på beslut från 

sjukvårdspersonalen. Många upplevde att sjukvårdspersonalen respekterade men inte alltid 

förstod kvinnornas beslut, trots detta kände kvinnorna att deras beslut togs på allvar. En del 

upplevde att vid samspelet under omvårdnaden nonchalerade sjukvårdspersonalen deras 

åsikter angående behandling, vilket kunde påverka kvinnornas beslut (Engqvist Boman et al., 

2018). En del kvinnor litade på sjukvårdspersonalen och ifrågasatte därför inte besluten som 

togs om behandling, även om kvinnorna inte förstod behandlingsplanen. De upplevde att 

sjukvårdspersonalen använde ett känslomässigt språk vid samspelet, vilket kunde påverka 

vissa kvinnors val av behandling. Anledningen till detta var att sjukvårdspersonalen endast 

berättade om ett visst antal behandlingsalternativ. Detta påverkade även omvårdnaden 
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eftersom kvinnorna upplevde att de inte var lika delaktiga i beslutfattande gällande 

behandling. (Beaver et al., 2015; Campbell-Enns et al., 2017). 

Samspel som kommunikation  

Kvinnor beskrev att det fanns svårigheter i samband med omvårdnaden och vid samspelet 

med sjukvårdspersonal, vilket kunde leda till att kvinnorna inte förstod all information om 

behandlingen eftersom kommunikationen var bristfällig. Det fanns olika 

kommunikationssvårigheter vilket innebar att information till kvinnorna gavs på olika nivåer, 

såsom personliga och icke-personliga vilket orsakade att kvinnorna inte erhöll all information 

under samspelet vid omvårdnaden. Kvinnorna upplevde att sjukvårdspersonalen vid 

omvårdnaden inte kommunicerade på ett tydligt sätt samt att de använde ett medicinskt språk, 

vilket kunde leda till att kvinnorna missuppfattade informationen eller inte fick den till sig. 

Kvinnorna ansåg att det var ett problem när sjukvårdspersonalen inte informerade om 

behandlingen vid mötet i vården. Detta trots att sjukvårdspersonalens avsikt var att ge 

information succesivt under behandlingens gång. De uttryckte en vilja att få hjälp med att 

förstå behandlingsalternativen samt dess påverkan innan primärbehandlingen påbörjades 

(Campbell-Enns et al., 2017). Kvinnorna beskrev att en icke-verbal kommunikation kan 

utveckla vårdrelationen eftersom kommunikation och samspel mellan sjukvårdspersonal och 

kvinnorna hade en betydande roll för omvårdnaden (Sacks et al., 2015).  

 

Kvinnorna upplevde att de behövde ett bra samspel med sjukvårdspersonal vid omvårdnaden 

för att kunna diskutera behandling, men ansåg att det inte alltid fanns möjlighet till detta. 

Kvinnorna kunde uppleva ensamhet vid de tillfällen de inte fick adekvat hjälp. De beskrev en 

besvikelse över att samspelet med sjukvårdspersonalen inte alltid fanns, men att de behövde 

ha vägledning under omvårdnaden för att klara av behandlingen (Flanagan et al., 2015). Det 

kunde vara långa avstånd till närmaste sjukhus vilket skapade en utmaning för vissa kvinnor 

att samspela med sjukvårdspersonal och kommunicera om deras behandling och omvårdnad. 

En del kvinnor ansåg därför att ett alternativ av samspel skulle kunna vara att kommunicera 

via telefon eller via internet (Beaver et al., 2015; Flanagan et al., 2015). En del kvinnor ansåg 

att kommunikation via telefon kunde vara ett effektivt sätt att få klarhet och ställa frågor till 

sjukvårdspersonal samt en möjlighet för uppföljning. Andra kvinnor rekommenderade att det 

skulle finnas en möjlighet att chatta med sjukvårdspersonalen via internet för att diskutera 

behandlingen och omvårdnaden (Flanagan et al., 2015; Sacks et al., 2015). En del upplevde 

att det fanns en brist på uppföljning under behandling vilket gav en känsla av ensamhet och 
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osäkerhet på omvårdnaden, detta resulterade i att kvinnorna upplevde tvivel om behandlingen 

(Lambert, Balneaves, Fuchsia Howard, Chia, & Gotay, 2018). 

 

Det fanns en markant brist gällande kommunikationen mellan sjukvårdspersonalen som 

ansvarade för kvinnornas omvårdnad. Denna kommunikationsbrist kunde leda till att 

kvinnorna inte fick den informationen som krävdes före behandlingen. Eftersom 

sjukvårdspersonalen inte hade en bra kommunikation sinsemellan skapades en osäkerhet hos 

kvinnorna angående deras behandling och omvårdnad, framförallt när de själva upptäckte att 

sjukvårdspersonalen inte var överens om behandlingsplanen (Campbell-Enns et al., 2017). En 

del kvinnor upplevde att sjukvårdspersonalen som ansvarade för dem inte erhöll all 

information som handlade om deras tillstånd. Detta relaterade till att det var svårt för vissa 

kvinnor att samspela under omvårdnaden och ta upp känsliga ämnen med 

sjukvårdspersonalen, vilket gav en känsla av ensamhet (Campbell-Enns et al., 2017; Flanagan 

et al., 2015). Bristen på kommunikation mellan sjukvårdspersonalen resulterade i att 

kvinnorna bara förstod deras behandling och omvårdnad till en viss del, vilket kunde skapa 

en oro och irritation för kvinnorna (Campbell-Enns et al., 2017). 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av samspelet i samband med 

omvårdnad vid behandling av bröstcancer. För att besvara syftet utfördes en allmän 

litteraturöversikt enligt Fribergs metod, en deduktiv ansats valdes eftersom definitionen av 

samspel framkom vid studiens början. Det deduktiva tillvägagångssättet underlättade 

analysarbetet eftersom en definition av samspelet redan hade skapats. Detta ansågs vara en 

styrka för att resultatet hade goda förutsättningar att bli mer tydligt och studien kunde också 

bli mer strukturerad. Priebe och Landström (2017) beskriver att om en induktiv ansats hade 

använts i studien skulle en risk kunna ha varit att studien endast hade blivit en upprepning av 

det insamlade materialet (Priebe och Landström, 2017). En svaghet med detta skulle kunna 

vara att studien inte leder till en ökad förståelse inom ämnesområdet. Styrkorna med en 

allmän litteraturöversikt var att det skapade en helhetsbild av tidigare forskning. Detta 

nämner också Friberg (2017, kapitel 12) att tidigare forskning behöver framgå för att skaffa 

sig en uppfattning om vad som ska studerats. Det positiva med en litteraturöversikt är att det 
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inte finns någon begränsning av att använda kvalitativa eller kvantitativa artiklar eftersom 

båda kan användas (Friberg, 2017, kapitel 12). Det gjordes ingen begränsning på kvalitativa 

eller kvantitativa artiklar vid sökningen, alla artiklar lästes oavsett vilken metod de använde 

sig av, vilket upplevdes som positivt. Dock framkom det bara kvalitativa artiklar som svarade 

på studiens syfte och som därmed inkluderades i studien.  

 

Artiklarna som valdes skulle vara högst fem år gamla eftersom författarna ansåg att det var en 

styrka att använda den senaste forskningen för att ge ett relevant resultat. Östlundh (2017) 

menar att forskning är en färskvara, därför kan tidsbegränsningar göras i ett tidigt stadie 

(Östlundh, 2017). Det kan dock vara en svaghet att begränsa det med fem år eftersom äldre 

forskning skulle kunna vara relevant för syftet men som exkluderades. Henricson (2017) 

beskriver att artiklar som är peer reviewed ger en ökad trovärdighet eftersom de anses vara 

vetenskapliga, därför användes enbart denna typ av artiklar i föreliggande studie. Att använda 

artiklar som är peer reviewed kan ses som en styrka eftersom artiklarna har granskats av 

andra experter inom området.  

 

Författarna var medvetna om att samspel var en viktig del i studiens syfte, dock är inte ordet 

”samspel” med i sökblocken eftersom författarna försökte ta med sökorden interplay, 

interaction, interactions och även interperpersonal relations i alla sökningar. Detta 

resulterade i för få artiklar, därav uteblev sökordet samspel. Det kunde ses som en svaghet 

eftersom samspel är ett bärande begrepp i studiens syfte, men om sökordet samspel skulle 

inkluderas hade det funnits en risk att resultatet inte blev trovärdigt eftersom för få artiklar 

hade använts till resultatet. Från studiens början var det tänkt att syftet skulle handla om 

upplevelser av samspelet under cytostatikabehandling men vid sökningen med sökordet 

chemotherapy framkom endast artiklar som handlade om kvinnors upplevelser av att 

genomgå cytostatikabehandling, vilket inte var relevant för studiens syfte. Därefter valde 

författarna att lägga till sökorden radiotherapy, radiation och endocrin therapy för att bredda 

sökningen, dock resulterade detta i att träffarna på ena databasen blev så få att de inte gav ett 

tillräckligt underlag för att skapa ett resultat. Författarna försökte att ta med sökorden 

information, communication och participation vilket också resulterade i för få träffar. Efter 

detta breddade författarna sökningen och valde att ha behandling generellt. Detta i enlighet 

med Östlundh (2017) som beskriver att om sökningen inte gett tillräckligt många träffar eller 

för många som besvarar studiens syfte, kan sökningen och sökorden behöva ändras.  
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Trovärdigheten för översikten anses vara stark eftersom författarna har tillsammans 

analyserat och sammanställt de vetenskapliga artiklarna till studiens resultat. Kristensson 

(2014, kapitel 9) förklarar att tillförlitligheten ökar genom att använda triangulering vilket 

innebär att flera personer har analyserat materialet tillsammans, detta för att stärka resultatet. 

Genom detta sätt riskeras inte resultatet att påverkas av en enskild individs förförståelse 

(Kristensson, 2014, kapitel 9). I studien användes två olika databaser för att inhämta 

vetenskapliga artiklar. Genom använda sig av fler databaser är det möjligt att den totala 

mängden sökträffar ökar. Henricson (2017) beskriver att genom att använda flera databaser 

med fokus på omvårdnad ökar studiens trovärdighet eftersom chansen att hitta relevanta 

artiklar också ökar (Henricson, 2017). Genom att tydligt redovisa analysprocessen kan 

tillförlitligheten stärkas, exempel på detta finns i tabell 1 och bilaga 4.  

 

Av de tio artiklarna som inkluderades i studiens resultat fanns två artiklar som hade andra 

individers upplevelser, i en artikel fanns det en mans upplevelser och i en annan artikel 

onkologer samt onkologisjuksköterskors upplevelser. Dessa artiklar inkluderades ändå 

eftersom det tydligt framgick vilka upplevelser som var beskrivna av kvinnliga patienter med 

bröstcancer och vilka som var beskrivna av mannen, onkologer samt onkologisjuksköterskor.  

De upplevelser som inte beskrevs av kvinnor med bröstcancer exkluderades. Willman et al. 

(2016, kapitel 8) beskriver att material som exkluderats kan vara det som inte stämmer 

överens med studiens syfte eller inklusionskriterierna (Willman et al., 2016, kapitel 8).  

 

I denna litteraturöversikt gjordes ingen begränsning gällande vilket land som artiklarna skulle 

utgå från. Artiklar från USA, Kanada, Pakistan, Kina, Sverige, Norge, Spanien och England 

har inkluderats. Vårdkulturen i dessa länder kan skilja sig åt men det gav liknande resultat, 

därför ansågs överförbarheten vara god. Kristensson (2014, kapitel 9) förklarar hur 

överförbarheten i studiens resultat kan vara giltiga i andra kontexter. Överförbarheten i denna 

studies resultat kan ses i andra sammanhang som till exempel hos personer med andra 

cancersjukdomar som genomgår motsvarande behandling eller hos män som drabbats av 

bröstcancer. Enligt Kristensson (2014, kapitel 9) handlar giltighet om litteraturöversiktens 

stabilitet över tid men också om stabiliteten i studiens resultat. Ett sätt att visa giltigheten i 

resultatet är att tydligt beskriva när materialet samlades in, datum för när sökningar gjordes 

kan ses i bilaga 1 och 2. Ett annat sätt att visa giltigheten i studien kan vara att författarna läst 

samt sammanställt artiklarna först enskilt och sedan tillsammans, vilket också ökar 

trovärdigheten i studien eftersom ingen enskild tolkning har kunnat göras.  
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Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelser av samspelet i samband med omvårdnad 

vid behandling av bröstcancer. Litteraturöversikten utgick från en deduktiv ansats vilket 

innebar att ett antagande fanns om att samspel bestod av informationsöverföring, delaktighet 

och kommunikation. I resultatet framkom tre huvudfynd. Från kategorin samspel som 

informationsöverföring upplevde kvinnorna att informationen som gavs under samspelet i 

samband med omvårdnaden ansågs vara bristfällig, i kategorin samspel som delaktighet 

framkom det att kvinnorna hade en vilja att få vara delaktig i beslut gällande behandling och 

sista huvudfyndet framkom från kategorin samspel som kommunikation där kvinnorna 

upplevde att kommunikationen i samspelet under omvårdnaden var otillräcklig. 

Huvudfyndet från kategorin samspel som informationsöverföring var att kvinnorna upplevde 

att samspelet under omvårdnaden var bristande eftersom de inte erhöll den information de 

behövde under behandling för bröstcancer samt att sjukvårdspersonalen inte hade tid att ge 

tillräcklig information under behandling. Det styrks även i Sakai, Umeda, Okuyama, 

Nakamura (2019) som poängterar att kvinnor upplevde att informationen inte var tillräcklig 

vid omvårdnaden under behandlingen. De upplevde även att de behövde lämplig information 

om behandling, därför är det viktigt att sjukvårdspersonalen tar sig tid att ge information. Det 

påvisades även i Halbach et al. (2016) att kvinnorna ansåg att informationen under 

omvårdnaden vid behandlingen var bristfällig. Det visade att kvinnornas informationsbehov 

var större än den information som de erhöll. Detta nämns även i Halkett et al. (2012) att 

många kvinnor upplevde att deras informationsbehov inte uppfylldes, detta kunde bidra till 

att kvinnorna upplevde ångest. Browall et al. (2006) har tidigare nämnt att det är viktigt för 

kvinnor med bröstcancer att få information för att kunna delta i sin vård (Browall et al., 

2006). Informationen om behandling till kvinnorna är en viktig del av deras 

omvårdnadsbehov och för att kunna ta hänsyn till detta krävs ett bra samspel. Enligt 

Travelbee (1971) handlar samspelet om den mellanmänskliga relationen och för att uppnå 

denna relation behöver sjukvårdspersonalen tillgodose kvinnornas omvårdnadsbehov 

(Travelbee, 1971). Det framgick att sjukvårdspersonalens bemötande som var relaterat till 

informationsöverföring, hade en stor betydelse för kvinnornas omvårdnad och behandling.   

Resultatet i denna studie visar dock att information inte alltid är tillräcklig vilket påverkar 

samspelet och omvårdnaden för kvinnorna under behandling. Travelbee (1971) påpekar att 

samspelet för patienter är betydelsefullt i samband med omvårdnad eftersom patienterna 
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lättare kan förstå sin situation och även få hjälp med att finna mening i denna. För att 

patienter ska få den information som de behöver om behandlingen anser Blinder et al. (2013) 

att en vårdplan kan vara till hjälp för att kvinnorna ska få bättre tillgång till information, 

vilket kan skapa en bättre omvårdnad.  

Huvudfyndet i kategorin samspel som delaktighet framkom det att kvinnor uttryckte en vilja 

att få vara delaktiga i beslutsfattande gällande omvårdnad och behandling. En del kvinnor 

upplevde att de ville vara aktiva i beslutfattandet för att förstå sin behandling medan andra 

kvinnor förlitade sig på sjukvårdspersonalen och därför inte ifrågasatte beslut som togs även 

om de inte förstod själva behandlingen. Även i Wengström, Aapro, Leto di Priolo, Cannon & 

Georgiou (2007) framkom det att många kvinnor inte var delaktiga i besluten som togs 

gällande behandling samt att de inte erhöll tillräcklig information för att kunna göra val eller 

förstå sin behandling. Vilket resulterade i att kvinnorna inte upplevde sig vara engagerade 

angående sin omvårdnad (Wengström et al., 2007). Att kvinnor inte var delaktiga i 

beslutsfattande vid behandling framkommer även i Seror et al. (2013) som beskriver att 

oavsett vilken behandling kvinnor erhöll så var många inte delaktiga vid besluten. Att inte 

vara delaktig i besluten kunde leda till att kvinnorna fick en minskad psykologisk hälsa. 

Wiklund Gustin (2015, kapitel 19) menar däremot att kvinnor behöver vara delaktiga i sin 

omvårdnad för att kunna ha ett självbestämmande och förstå sin behandling. Genom att ha ett 

samspel kan kvinnors delaktighet öka samt att de kan känna sig sedda av sjukvårdspersonalen 

(Wiklund Gustin, 2015, kapitel 19). För att kvinnor ska vara delaktiga i beslut angående deras 

behandling behöver det finnas en vårdrelation mellan kvinnorna och sjukvårdspersonalen och 

enligt Travelbee (1971) måste det uppstå en mellanmänsklig relation som innebär att 

kvinnors omvårdnadsbehov tas hänsyn till under behandling för att skapa en god omvårdnad.  

Det tredje huvudfyndet som framkom i studien var från kategorin samspel som 

kommunikation där kvinnorna upplevde att kommunikationen i samspelet under 

omvårdnaden vid behandling var bristfällig. De ansåg att kommunikationen från 

sjukvårdspersonalen var svår att förstå vilket kunde orsaka missuppfattningar av 

informationen som givits i samband med omvårdnaden. Detta styrks också i Hendry (2011) 

som beskriver att kvinnor ansåg att det fanns kommunikationsbrist under behandling, vilket 

bidrog till att informationen till kvinnorna inte framgick tydligt. Vissa kvinnor upplevde även 

att kommunikationen från sjukvårdspersonalen vid omvårdnaden inte alltid var effektiv och 

varierade mycket (Hendry, 2011). Wiklund Gustin (2015, kapitel 19) beskriver att när 
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kommunikationen brister kan ett vårdlidande för kvinnorna uppstå. Enligt Khoubbin 

Khoshnazar et al. (2016) är det därför viktigt att det skapas en relation mellan kvinnorna och 

sjukvårdspersonal, då detta kan bidra till att kvinnorna upplever en bättre omvårdnad i 

samband med behandling. Enligt Travelbee (1971) är kommunikation en central del för 

samspelet och för omvårdnaden. Kommunikation används för att förmedla information och 

för att skapa en god omvårdnad i samspelet med kvinnorna. Bakker, Fitch, Gray, Reed och 

Bennett (2000) poängterar att kommunikationen har en stor betydelse för omvårdnaden vid 

behandling av bröstcancer eftersom kvinnorna behöver få information för att kunna förstå sin 

behandling. 

Slutsats 

Resultatet i denna studie visar att kvinnor med bröstcancer som genomgår behandling 

upplever att samspelet i samband med omvårdnad kan vara både positivt och negativt. 

Kvinnor upplevde att informationen de fick under behandlingen var vid vissa tillfällen 

otillräcklig medan de också kunde uppleva tillräcklig information. Via kommunikation 

förmedlades information till kvinnorna vilket resulterade i att kvinnorna kunde vara delaktiga 

i sin behandling. Det framkom också att kvinnorna behöver förstå informationen för att kunna 

vara delaktiga i sitt beslut angående behandling. Om kommunikationen inte var bra kunde 

kvinnorna inte förstå sin behandling, detta kunde bidra till att de blev lidande. Den här 

litteraturöversikten kan ge sjuksköterskan en större överblick över hur kvinnor med 

bröstcancer upplever samspelet under behandling. Det är betydelsefullt att förstå vikten av 

god information, delaktighet och kommunikation i samband med omvårdnaden vid 

behandling av bröstcancer, då det har påvisats att det finns brister på detta. Det behövs en 

kännedom om dessa brister för att kunna förbättra samspelet vid omvårdnad och behandling 

för bröstcancer. Genom att sjuksköterskan tar del av denna studie kan detta leda till en ökad 

förståelse och förbättringsarbete inom omvårdnaden. Det framkom i studien att det fanns 

brister i samspelet med sjukvårdspersonal under behandling av bröstcancer. Det behövs 

vidare studier på hur sjuksköterskan på bästa sätt kan möta kvinnors omvårdnadsbehov 

utifrån samspelets olika definitioner. Genom vidare forskning inom detta ämnesområde kan 

omvårdnaden förbättras.  
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Självständighet 

Samarbetet mellan författarna har under arbetets gång fungerat mycket bra. Inledning, 

bakgrund samt problematisering har skrivits tillsammans. Sökningar av artiklar har både 

gjorts tillsammans men även enskilt. Kvalitetsgranskningen av artiklar gjordes först enskilt 

och sedan gemensamt och därefter diskuterades de. Hela analysarbete, resultatet, 

diskussionerna samt slutsats har även gjorts tillsammans. Alla bilagor samt tabellen har gjorts 

gemensamt av båda författarna.  
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Metod för    
- urvalsförfarande tydligt 
beskriven? 

�Ja  �Nej  �Vet ej  

-datainsamling tydligt 
beskriven?  

�Ja  �Nej  �Vet ej  

- analys tydligt beskriven?  �Ja  �Nej  �Vet ej  
Giltighet  
- Är resultatet logiskt och 
begripligt?  

�Ja  �Nej  �Vet ej  

- Råder datamättnad? (om 
tillämpligt) 

�Ja  �Nej  �Vet ej 

- Råder analysmättnad?  �Ja  �Nej  �Vet ej  
Kommunicerbarhet  
-Redovisas resultatet klart 
och tydligt?  

�Ja  �Nej  �Vet ej  

-Redovisas resultatet i 
förhållande till en teoretisk 
referensram?  

�Ja  �Nej  �Vet ej  

-Genereras teori?  �Ja  �Nej  �Vet ej  
 
Kvalitetsberäkning 
Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent. 
Granskningspoäng; grad I hög (80-100%); grad II medel (70-79%); grad III låg (60-69%)� 
Totalpoäng:…………………. 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
�Hög                                        �Medel                    �Låg 
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Bilaga 4 Artikelöversikt  
Författare/år/titel/land Metod Urval Huvudfynd Kvalitet 
Aunan, S.T., Wallgren, G..C., & 
Sætre Hansen, B. (2018). 
 
Breast cancer survivors’ 
experiences of dealing with 
information during and after 
adjuvant treatment: A qualitative 
study 
 
Norge 

Kvalitativ metod 
baserad på 
fokusgrupper 

20 bröstcancer överlevare  Kvinnorna upplevde att 
informationen utgick från deras 
behov, vilket skapade trygghet 
samt förtroende. 

Medel 

Beaver, K., Williamson, S., & 
Biggs, J. (2015). 
 
Exploring patient experiences of 
neo-adjuvant chemotherapy for 
breast cancer 
 
England 

Kvalitativ metod 
baserad på 
djupintervjuer 

20 kvinnor som avslutad neo-adjuvant 
cytostatikabehandling 

Kvinnorna upplevde 
informationen otillräcklig. 

Medel 

Campbell-Enns, H.J., Woodgate, 
R.L., & Chochinov, H.M. (2017). 
 
Barriers to information provision 
regarding breast cancer and its 
treatment 
 
Canada 

Kvalitativ metod 
baserad på 
semistrukturerade 
intervjuer 

22 kvinnor med invasiv bröstcancer  Kvinnor upplevde 
kommunikationsutmaningar 
från vårdgivare. Samt bristande 
kommunikation mellan 
vårdgivare. 

Hög 

Engqvist Boman, L., Sandelin, K., 
Wengström, Y., & Silén,C. (2018). 
 
Patients' participation during 
treatment and care of breast cancer 
- a possibility and an imperative. 

Kvalitativ metod 
semistrukturerade 
individuella intervjuer 

16 kvinnor som diagnostiserats med 
bröstcancer 

Kvinnor upplevde att de var 
delaktiga gällande beslut 
angående behandling.  

Hög 
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Sverige  
 
Flanagan, J., Tetler, D., Winters, 
L., Post, K., & Habin, K. (2015) 
 
The Experience of Initiating Oral 
Adjuvant Treatment for Estrogen 
Receptor–Positive Breast Cancer 
 
USA 

Kvalitativ metod 
baserad på 
individuella intervjuer 

14 kvinnor med ER-positiv 
bröstcancer som initierade oral 
adjuvant behandling 
 

Kommunikationssvårigheter 
mellan vårdteamet, kvinnorna 
kändes sig övergivna 

Hög 

Habibullah, G., Gul, R., Cassum, 
S., & Elahi, R. (2017). 
 
Experiences of the Breast Cancer 
Patients Undergoing Radiotherapy 
at a Public Hospital Peshawar 
Pakistan 
 
Pakistan 
 

Kvalitativ metod 
baserad på 
semistrukturerade 
intervjuer 

14 patienter med bröstcancer som 
genomgick strålbehandling 

Kvinnor upplevde att 
informationen från 
vårdpersonal var begränsad. 
Vill ha mer information. 

Hög 

Heiney, S., Hilfinger Messias, 
D.K., Felder, T.M., Phelps, K.W., 
& Quinn, J.C. (2016). 
 
African American Women’s 
Recollected Experiences of 
Adherence to Breast Cancer 
Treatment 
 
USA 

Kvalitativ metod 
baserad på 
individuella intervjuer 

16 afroamerikanska kvinnor som haft 
bröstcancer och genomgått behandling 

Kvinnorna upplevde bra 
information om 
behandlingsalternativ samt att 
kvinnorna ville vara delaktiga.  

Medel 

Lambert, L.K., Balneaves, L.G., 
Fuchsia Howard, A., Chia S.K., & 
Gotay, C.C. (2018) 
 
Understanding adjuvant endocrine 
therapy persistence in breast 
Cancer survivors 

Kvalitativ metod 
baserad på enskilda 
intervjuer 

22 kvinnor som diagnostiserat med 
bröstcancer och genomgår adjuvant 
endokrin behandling 

Kvinnorna upplevde brist på 
kontinuitet 

Hög 
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Canada 
Sacks, A., Perestelo-Perez, L., 
Rodriguez-Martin, B., Cuellar-
Pompa, L., Algara Lopez, M., 
Gonzalez Hernandez, N.. & 
Serrano-Aguilar, P. (2015). 
 
Breast cancer patients’ narrative 
experiences about communication 
during the oncology care process: a 
qualitative study 
 
Spanien 
 

Kvalitativ metod 
baserad på 
djupintervjuer 

41 personer som diagnostiserats med 
bröstcancer 

Kvinnorna upplevde att 
informationen vad lämplig och 
utgick från deras behov.  

Hög 

Wei, C., Nengliang, Y., Yan, W., 
Qiong, F., & Yua, C. (2016). 
 
The patient–provider discordance 
in patients’ needs assessment: a 
qualitative study in breast cancer 
patients receiving oral 
chemotherapy 
 
Kina 

Kvalitativ metod 
baserad på 
semistrukturerade och 
fördjupade intervjuer  

9 kvinnor, 4 onkologer, 4 
onkologisjuksköterskor  

Kvinnorna vill ha information. 
Kvinnorna ansåg att 
kommunikation har en viktig 
betydelse.  

Hög 

 
 


