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Sammanfattning 
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och varje år insjuknar omkring 7000 

kvinnor. En bröstcancerdiagnos leder ofta till en krisreaktion på grund av de fysiska och psykiska 

förändringar som diagnosen medför. För att kvinnorna ska kunna hantera den nya livssituationen är 

de i behov av relevant stöd av den vårdpersonal de kommer i kontakt med. Syftet med studien var 

att belysa hur kvinnor med diagnostiserad bröstcancer upplever stöd från vårdpersonal under 

diagnos och behandlingsperiod. Studien är en kvalitativ litteraturstudie baserad på sju 

vetenskapliga artiklar som analyserats enligt Graneheim och Lundmans beskrivning av 

analysmetoder. Resultatet visade att vårdpersonalens stöd och bemötande hade betydelse för 

kvinnornas upplevelse av lidande, välbefinnande och förmåga att hantera sjukdomen. I samband 

med stressig sjukvård, där fysisk omvårdnad prioriterades, upplevde kvinnorna att deras behov av 

psykisk omvårdnad i form av gott stöd inte alltid tillgodosågs, vilket ökade deras lidande av att leva 

med bröstcancer. När vårdpersonalen istället tog sig tid att samtala med kvinnorna, gav dem 

information och behandlade dem som unika individer byggdes en god relation upp. Kvinnorna fick 

då möjlighet att tala om sina känslor och ställa frågor kring sjukdomen, vilket ökade deras 

välbefinnande. 

 

Nyckelord: Bröstcancer, bemötande, kvinnor, stöd, upplevelser, vårdpersonal.   
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INLEDNING 

 

Vi menar att kunskap om relevant stöd av kvinnor som insjuknat i bröstcancer är av stor betydelse 

för att vårdpersonal ska kunna ge stöd på ett bra sätt. Eftersom bröstcancer är en vanlig diagnos 

kommer vårdpersonal ständigt i kontakt med dessa kvinnor. Kunskap om stöd är viktigt för att öka 

bröstcancerdiagnostiserade kvinnors livskvalitet och välbefinnande. Vårdpersonalens bemötande 

har en betydelse för hur kvinnorna upplever stödet de får. För att stödet ska upplevas positivt 

behövs också ett bra bemötande. Vårdpersonal innefattas i studien av läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor. 

 

 

BAKGRUND 

 

Varje år får omkring 7 000 kvinnor i Sverige diagnosen bröstcancer, som är den vanligaste 

cancerformen bland kvinnor. Fler och fler kvinnor diagnostiseras varje år, samtidigt som allt fler 

botas. Det medför att ungefär 80 000 svenska kvinnor lever med bröstcancer idag (Bergh, 

Brandberg, Ernberg, Frisell, Fürst & Hall, 2007). Var tionde kvinna beräknas få sjukdomen under 

sin livstid. Bröstcancer är ovanligt innan 40 års ålder, därefter ökar risken med stigande ålder. De 

flesta som diagnostiseras är äldre än 70 år (Järhult & Offenbartl, 2006). 

 

Enligt Järhult och Offenbartl (2006) finns det olika typer av bröstcancer, vilka skiljer sig vad gäller 

tillväxt, aggressivitet och därmed prognos. Lymfvägarna från bröstet går främst via armhålan, 

vilket medför att metastaser ofta uppmärksammas där som en oöm knöl. 

 

Den bakomliggande orsaken till bröstcancer samt riskfaktorer är svåra att identifiera. Kvinnliga 

könshormoner kan ha en orsakande effekt på utvecklingen av bröstcancer (Bergh, et al., 2007).  

Riskfaktorer är därmed p-piller i unga år, inga barn, utebliven amning, sent klimakterium och 

långvarig östrogen behandling efter klimakteriet. Ärftlighet har visat sig ha betydelse för 

utvecklingen av bröstcancer hos 10 % av de kvinnor som får diagnosen i Sverige (Järhult & 

Offenbartl, 2006).  

 

Tumören ger i sig inga symtom utan upptäcks oftast av en tillfällighet eller genom 

mammografiscreening, en röntgenundersökning av brösten. Vid långt gången bröstcancer kan 

metastaser sätta sig på skelett eller lungor och ge symtom därifrån. Indragning i huden, sår på 

bröstet samt sekretion eller blödning från bröstvårtan kan vara tecken på bröstcancer (Järhult & 

Offenbartl, 2006). 

 

Bröstcancer diagnostiseras med trippeldiagnostik. Bröstet och lymfkörtlar palperas och bröstets 

utseende kontrolleras av läkare. Steg två är att undersöka bröstet med mammografi och eventuellt 

komplettera med ultraljud. Sista steget är att ta ett vävnadsprov, biopsi från förändringen i bröstet 

(Bergh, et al., 2007). 

 

Järhult och Offenbartl (2006) skriver att behandlingen av bröstcancer ser olika ut beroende på hur 
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långt framskriden cancern är, storleken på bröstet, tumörens storlek och dess placering. Kirurgi är 

den vanligaste behandlingsmetoden. Bröstbevarande kirurgi, då tumör och omkringliggande 

vävnad opereras bort, görs när tumören inte hunnit växa sig särskilt stor. Denna behandling ger ett 

bra kosmetiskt resultat och få komplikationer. Hela bröstet tas bort då tumören är större än 4 

centimeter eller placerad centralt i bröstet. Opereras hela bröstet bort erbjuds patienten att få en 

protes. Armhålans lymfkörtlar på den sidan som drabbats av bröstcancer tas vanligen bort i 

samband med operation. Detta görs för att se hur tumörsjukdomen utvecklats och även för att ta 

bort spridd cancer i botande syfte. Utöver kirurgi används också strålbehandling, antiöstrogener 

och cytostatika som behandlingsmetoder. 

 

Prognosen beror på tumörens aggressivitet och i vilket stadium den upptäcks. Metastaser i 

armhålans lymfkörtlar ökar risken för dödlig utgång. Av dem som diagnostiseras med bröstcancer 

botas ungefär två av tre kvinnor (Järhult & Offenbartl, 2006). Tidig upptäckt av tumören och 

påföljande snabb kirurgisk behandling ökar chansen till överlevnad (Bergh, et al., 2007). 

 

Psykologiska aspekter 

De psykologiska konsekvenserna, exempelvis oro och ångest, av bröstcancern påverkas av den 

första kontakten med sjukvården (Rydén, 1996). 

 

Diagnosbeskedet 

Hur diagnosen eller misstänkt diagnos meddelas har betydelse för kvinnornas välbefinnande. 

Därför krävs det av läkaren ett gott bemötande med förståelse för betydelsen av god 

kommunikation med bröstcancerpatienter (Rydén, 1996). Många kvinnor beskiver efter 

diagnosbeskedet en känsla av rädsla inför det okända och att inte veta vad som ska hända näst. 

Tankar som att nästa år vid samma tid kanske jag inte finns längre är vanliga, då cancer är ett ord 

förknippat med död. Några få kan känna att beskedet är något de inte kan påverka och att det gäller 

att göra det bästa av situationen (Byrne, Ellershaw, Holcombe & Salmon 2002).  
 

Reaktioner 

En bröstcancerdiagnos kan leda till rädsla för sjukdom och behandling samt osäkerhet inför 

framtiden. Detta medför ett behov av att ha någon att prata med och dela sina känslor med (Ödling, 

Norberg & Danielsson, 2002). Att få diagnosen bröstcancer innebär olika nya erfarenheter inom 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella dimensioner. Kvinnorna kämpar för sin existens och 

speciellt under aktiv behandling och i början av sjukdomen då kampen för livet anses viktigast. 

Viljan att leva påverkas av tankar kring framtiden, nära relationer, förändringar i sättet att se på vad 

som är viktigt och rädsla för att förlora personer i sin närhet (Landmark & Wahl, 2002). Ångest, i 

form av exempelvis sömnsvårigheter och hjärtklappning, i anslutning till diagnosbesked och 

behandlingsstart upplevs av omkring 80 % av alla bröstcancerpatienter i Sverige. Många oroar sig 

för både fysiska och mentala förändringar, som bröstcancern och behandlingen medför. Först när 

kvinnan informeras om behandlingen och känner att hon vet vad som kommer att ske framöver 

lättar oftast ångesten. Ilska kan uppkomma då kvinnan med bröstcancer känner sig hotad som 

individ. En känsla av orättvisa att just hon fått bröstcancer bidrar också till ilska. En del kvinnor 

känner skuld och skam. De försöker hitta anledningen till att de har fått bröstcancer, 

vårdpersonalens uppgift är att lätta på dessa känslor (Bergh, et al., 2007). Vid ett cancerbesked 
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tycker nästan alla patienter det är viktigt att undanhålla sin oro och sina känslor av olycka inför 

andra. Detta för att de inte vill lägga en börda på vänner och familj. En del berättar inte ens om sin 

diagnos, då de inte vill oroa anhöriga. Några anstränger sig även för att inte visa hur dåligt de mår. 

Personer med cancer använder hela sin kraft till att bekämpa cancern, men kan missa den 

emotionella biten av sjukdomen, genom att förtränga hela situationen. Att gråta beskrivs som ett 

tecken på att ge upp och som ett misslyckande. Personer med cancer beskriver dock hur mycket 

bättre de tycker det känns när de får tala ut om sin sjukdom (Byrne, et al., 2002). Att förlora ett 

bröst kan resultera i förändringar i kvinnas sätt att se på sin kropp samt förändringar i hur hon 

upplever och förstår sig själv. Det påverkar också relationer med närstående. Förlust av ett bröst 

som står för kvinnlighet framkallar ibland känslor av förnedring inför det motsatta könet. Förlusten 

kan bidra till förändringar i kvinnans självbild, vilket medför att hon inte accepterar sig själv 

(Landmark & Wahl, 2002). 

 

Krisreaktionen 

Att få diagnosen cancer uppfattas som livshotande vilket kan leda till en krisreaktion (Rydén, 

1996). En vanlig reaktion är att slå ifrån sig och inte vilja se cancerns betydelse eller dess effekter. 

Genom att försöka se cancern som mindre allvarlig och genom att övertala sig själv om detta 

minskar känslan av att cancern är ett hot mot livet (Byrne, et al., 2002). Krisreaktionen är ett 

normalt tillstånd som uppstår på grund av påfrestningen det innebär att få en cancerdiagnos. 

Reaktionens djup och varaktighet påverkas av tidigare upplevelser samt bemötandet från 

vårdpersonal. Det är vanligt att i denna situation förneka vad som hänt eller kommer hända för att 

skydda sig mot ett psykiskt sammanbrott. Tillslut upphör förnekelsen och sjukdomsinsikt infaller 

(Rydén, 1996).  

 

Att bemöta människor i kris 

Krisreaktionen är en psykisk process som de flesta kvinnor med bröstcancer genomgår, vilket 

vårdpersonal måste ha förståelse för. Processen underlättas genom ett professionellt bemötande i 

patientkontakten. Bröstcancer är ett hot mot livet och ger upphov till stress som behöver reduceras 

av vårdpersonalen. Symtomen kring denna reaktion blir tydligare desto mindre förberedd patienten 

är på diagnosen (Rydén, 1996). Enligt Cullberg är vårdpersonalen en yrkesgrupp som ofta kommer 

i kontakt med krisdrabbade, då de befinner sig i chockfasen, efter exempelvis ett besked om 

bröstcancerdiagnos. Ett bra omhändertagande är viktigt under chockfasen och den som får 

diagnosen bör inte lämnas ensam. Kroppskontakt i form av att hålla handen eller en klapp på axeln, 

inger trygghet. Även medicinsk behandling i form av exempelvis sömtabletter ger möjlighet för 

den som befinner sig i en kris att samla kraft och orka ta itu med sin situation. Efter några månader 

är det många patienter som söker hjälp på grund av ångest, sömnsvårigheter eller kroppsliga besvär 

från mage eller hjärta. Depressioner och självmordstankar förekommer också. Rutinmässiga 

undersökningar görs, men symtomen från bearbetningen av krisprocessen kan tolkas som andra 

somatiska besvär och behandlas därefter. Det leder till att bröstcancerpatienterna inte får den 

stöttning de behöver för att gå vidare i bearbetningen av krisreaktionen. Bristande kommunikation 

gör det svårt för kvinnor att bearbeta sin situation (Cullberg, 2003). 
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Betydelsefullt för att kunna ta emot stöd är en god relation till vårdpersonalen. Det är för relationen 

viktigt att se kvinnan som en unik individ med individuella behov. Kvinnan ska känna att 

vårdpersonalen verkligen bryr sig om hennes situation (Bergh, et al., 2007). 

Stöd 

Enligt Ödling et al. (2002) anser sjuksköterskor att det största behovet av stöd hos dem själva, hos 

kvinnor med bröstcancer samt deras anhöriga är någon att prata med och information om diagnos 

och behandling. Sjuksköterskorna anser att det är viktigt att möta kvinnors behov av att samtala 

med någon. De upplever dock att de har för lite erfarenhet för att kunna tillgodose kvinnors behov 

av stöd i form av information och samtal. Tidsbrist och prioritering av fysisk omvårdnad leder till 

att bröstcancersjuka kvinnors behov av att samtala med vårdpersonalen inte tillgodoses. Somliga 

sjuksköterskor är rädda för att starta en konversation med kvinnorna eftersom de känner sig osäkra 

på vad de ska säga om de vill ha en djupare konversation. Behovet av information om bröstcancer 

upplevs som stort hos kvinnor med sjukdomen, men enlig sjuksköterskorna är det inte de som 

delger informationen. Sjuksköterskor uttrycker att för att de ska kunna stödja kvinnor med 

bröstcancer, måste de själva få stöd och information om omvårdnadsrutiner rörande patienterna. 

 

Information 

Vid bröstcancerbeskedet har många patienter svårt att ta till sig information (Rydén, 1996). Under 

de första veckorna efter beskedet är behovet av tröst, stöd och information stort. Vårdpersonalen 

har en betydande roll för att tillfredsställa kvinnornas behov av stöd och information (Järhult & 

Offenbartl, 2006). Först när kvinnan får information om sjukdomens allvar och behandling, kan 

hon börja bearbeta sjukdomskrisen. Informationen som vårdpersonalen lämnar till kvinnor som får 

diagnosen bröstcancer ska vara individuellt anpassad, vilket bidrar till kvinnans möjlighet att ta in 

och bearbeta informationen. Utan information och möjlighet till samtal med vårdpersonal finns det 

risk att patienten inte känner sig delaktig i besluten som fattas (Bergh, et al., 2007). 

 

Anhöriga och familj 

Stöd från familjen är viktigt för kvinnor med bröstcancer, eftersom familjen anses vara den bästa 

kristerapeuten (Rydén, 1996). Känslomässigt stöd från nära anhöriga värderas högt av kvinnor med 

bröstcancer. Ofta upplevs stödet från familjen som positivt, men det kan även upplevas ha en 

negativ effekt på relationen till nära anhöriga. Vissa kvinnor upplever osäkerhet i hur de ska agera 

inför och kommunicera med sina närmast anhöriga. Stöd i form av närhet upplevs som extra viktigt 

och känslomässigt stöd från make eller barn kan ge kvinnan extra kraft att kämpa mot bröstcancern 

(Landmark & Wahl 2002). Kvinnorna är under sjukdomsperioden rädda att familjen ska falla 

samman (Byrne, et al., 2002).  

 

Känslor 

Cancerbeskedet väcker starka känslor även hos vårdpersonalen. Den som lämnar informationen 

blir också indragen i krisreaktionen. När känslorna kring detta blir allt för starka kan även 

vårdpersonalen hamna i situationer då de använder skyddsmekanismer som distanstagande. 

Vårdpersonalen måste orka med bröstcancerpatienters starka känslor, ha förmåga att lyssna och 

handla empatiskt. Det är även viktigt med träning i god samtalsmetodik. Detta är delar som inte 
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alltid finns med i grundutbildningen till sjuksköterska och läkare (Rydén, 1996). När behandlingen 

påbörjas fokuseras det ofta på symtom, men hur individen mår psykiskt prioriteras bort. Personer 

som får en cancerdiagnos kan även ha svårt att uttrycka sina känslor kring sjukdomen. Kanske vill 

de inte bryta ut i gråt och säga att allt känns fruktansvärt då detta upplevs pinsamt, utan svarar 

istället att det är bra (Byrne, et al., 2002).  

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Travelbee (1971) hävdar att vårdpersonalen, för att förstå vad omvårdnad innebär och bör vara, 

måste ha insikt i vad som sker mellan dem och patienter och hur samspelet påverkar patientens 

tillstånd. Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee menar att:  

 

”Nursing is an interpersonal process whereby the professional nurse practitioner assists an 

individual family, or community to prevent or cope with the experience of illness and suffering and, 

if necessary, to find meaning in these experience.” (Travelbee, 1971, s. 7). 

 

Kommunikation 

Travelbee (1971) anser att ett viktigt redskap för vårdpersonalen är kommunikation, en ömsesidig 

process där tankar och känslor förmedlas. För att uppnå målet för omvårdnaden, som är att hjälpa 

patienten att övervinna sjukdom, lidande och finna en mening med upplevelsen är kommunikation 

en förutsättning för att tydliggöra patienters individuella omvårdnadsbehov. Genom 

kommunikation etableras en mellanmänsklig relation till patienten och därmed uppnås målet för 

omvårdnad. Kommunikation leder till att vårdpersonalen lär känna patienten och kan därigenom få 

förståelse för och tillfredställa vederbörandes psykiska behov, vilket är lika viktigt som att ge god 

kroppslig omvårdnad. Det underlättar för patienter att förmedla sina känslor av oro och ångest om 

de känner och kan lita på vårdpersonalen samt upplever att vårdpersonalen även känner dem. Om 

inte vårdpersonalen ser patienten som en unik individ, inte lyssnar eller inte har förståelse för 

kommunikationens betydelse uppstår störningar i kommunikationen vilket leder till lidande för 

patienten. 

 

Lidande 

Travelbee (1971) ser lidande som en gemensam erfarenhet för mänskligheten. Lidande är 

ofrånkomligt och kommer någon gång i livet att upplevas av alla människor. Lidande innebär en 

insikt om innebörden i känslomässig, kroppslig eller psykisk smärta. Sjukdom, olika typer av 

förluster eller minskat egenvärde är delar av livet som hör ihop med lidande, beroende på vad som 

av individen upplevs som betydelsefullt i livet. Det är av värde att vårdpersonalen ser till individens 

upplevelser av sjukdomen och påföljande lidande, istället för att skapa förutfattade meningar 

utifrån diagnosen. Om inte vårdpersonalen hjälper patienten att lindra lidande kan det i slutändan 

leda till en apatisk likgiltighet som kan vara svår att vända. Människor kan reagera på lidande 

genom två sätt: Varför just jag, som är vanligast och varför inte jag, som leder till ett accepterande 

och bemästrande av situationen, men inte minskat lidande. Det är viktigt att finna en mening som 
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ger svar på livsfrågor som patienten ställer. Det finns alltid ett behov hos patienten att få svar på 

dessa vid sjukdom och lidande. När patienten finner mening med sjukdomen och dess lidande 

uppkommer acceptans och lidandet ses som en stärkande livserfarenhet. Erfarenheterna kan även 

leda till känslan av att vara behövd, vilket gör livet värt att leva. Det viktigaste syftet med 

omvårdanden är att hjälpa människor att finna meningen i sina olika livserfarenheter, genom att 

skapa en mellanmänsklig relation. 

 

Relation 

Vårdpersonalen ansvarar för att relationen skapas och upprätthålls, den måste dock vara ömsesidig. 

Relationen kan inte skapas mellan rollerna som sjuksköterska och patient, utan först när parterna 

relaterar till varandra som unika individer med individuella behov. Om inte detta tas på allvar 

kommer omvårdnaden att avhumaniseras. Den mellanmänskliga relationen skapas under fyra 

interaktionsfaser. 

1.  Det första mötet: Från början finns generaliserande uppfattningar och förväntningar på den 

andra personen. Ett första inryck skapas genom observationer, bedömningar och intryck. 

Vårdpersonalen måste vara medveten om hur förutfattade meningar kan påverka intrycket. Det 

är viktigt att verkligen se den unika individen och inte låta förutfattade meningar ta överhanden. 

2. Framväxt av identitet: Efterhand växer identiteter och personligheter fram, vilket leder till att 

generaliserande uppfattningar försvinner. En relation och förståelse växer fram mellan patient 

och vårdpersonal. Patienten ser inte vårdpersonalen som bara en yrkesroll utan även en individ. 

3. Empati: Förståelse för en annan individs psykologiska tillstånd uppkommer samt en 

 förmåga att ta del av individens känslor. Möjligheterna att se varandras personlighet ökar och 

 en närhet skapas. 

4. Sympati: Medkänsla för patientens lidande skapas och vårdpersonalen har en stor önskan att 

lindra detta lidande. Den lidande personen är inte länge ensam med sina bekymmer. 

När alla steg gåtts igenom skapas ömsesidig kontakt och förståelse mellan patient och 

vårdpersonal, som nu delar varandras innersta tankar, känslor och attityder (Travelbee, 1971). 

 

 

SYFTE 

 

Att belysa hur kvinnor med diagnostiserad bröstcancer upplever stöd från vårdpersonal under 

diagnos och behandlingsperiod.  

 
 

 

METOD 

 

En kvalitativ litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar har gjorts. En litteraturstudies syfte 

är att sammanställa data från tidigare studier. Litteraturen söks systematiskt och granskas kritiskt. 

Vetenskapliga tidsskrifter eller andra vetenskapliga rapporter utgör grunden för litteraturstudien 
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(Forsberg & Wengström, 2008). Metoden valdes med avsikt att få en förståelse för människors 

upplevelser inom valt område. Det kvalitativa perspektivet innebär att se den personliga 

verkligheten. Verkligheten är individuellt, socialt och kulturellt uppbyggd och individen ingår i 

och är en del i en enskilt upplevd omvärld. Målet är att studera hur individen ser på och tolkar 

omvärlden (Backman, 1998). Genom en kvalitativ studie skapas en förståelse för individens 

livsvärld, samt sättet de ser på sig själva och omgivningen (Hartman, 1998). Kvalitativa metoder 

gör det möjligt att ta reda på både patienters och vårdpersonals erfarenheter, uppfattningar, behov, 

värderingar och önskemål (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2006). Analysen fokuserade på det 

manifesta innehållet i artiklarna, det vill säga det synliga och självklara budskapet i texten. Det 

underliggande, osynliga textbudskapet kallas för latent (Graneheim & Lundman, 2003). Det latenta 

budskapet valdes bort i analysen, eftersom det inte fanns tid till tolkning av detta. Vid analysen 

användes Graneheim och Lundmans (2003) beskrivning av analysmetoder.  

 

Urval 

Vid artikelsökningen (se bilaga 1) har databaserna Elin och CINAHL samt tidsskriften Vård i 

Norden använts. Elin är en databas som söker artiklar i fulltext i flera databaser samtidigt. 

CINAHL är en omvårdnadsbaserad referensdatabas. Dessa databaser valdes eftersom artiklarna är 

inriktade på omvårdnad. Sökord som användes vid artikelsökningen i databaserna: Breast cancer, 

encounter, experience, needs, newly diagnosed, nursing, social support, suffering och women. 

Vård i Norden är en tidsskrift innehållande vetenskapliga artiklar på de nordiska språken. 

Artiklarna från Vård i Norden hämtades från Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek, där en 

manuell sökning gjordes för att se ifall någon av artiklarna passade till syftet. Alla Vård i Nordens 

tidsskrifter som fanns tillgängliga söktes igenom. Artiklarna som stämde överens med syftet valdes 

ut och kopierades. Som inklusionskriterier valdes kvalitativa artiklar på studier som gjorts i de 

nordiska länderna, Storbritannien och på Irland, för att dessa länder ligger nära Sverige och har 

liknande vårdsystem. Artiklar publicerade från år 1995 och framåt ingick i studien. Kvinnornas 

upplevelser från diagnosbesked tills att de ansågs färdigbehandlade inkluderades och ingen 

åldersram valdes hos kvinnorna, eftersom studien syftar till att belysa den gemensamma 

upplevelsen av bröstcancer oavsett ålder. Det fanns inte heller några särskilda åldersgrupper i 

artiklarna som ingick i analysen. Kvantitativa och medicinska studier exkluderades. Ett första urval 

vid artikelsökningen gjordes då artiklar som passade syftet valdes ut. Artiklarnas innehåll 

kontrollerades sedan mer noggrant och artiklar som inte uppfyllde studiens kriterier efter första 

urvalet valdes bort. Kvar i andra urvalet blev artiklarna som använts i studiens resultat. Dessa 

artiklar har granskats enligt Willmans et al. (2006) exempel på granskning av studier med 

kvalitativ metod. Enligt deras exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med 

kvalitativ metod har ett antal frågor besvarats gällande artiklarnas urval, metod, giltighet, hur 

resultatet redovisas och huvudfynd. De granskade utvalda artiklarna visas i en artikelöversikt (se 

bilaga 2). 

 

Analys 

Innehållet i de vetenskapliga artiklarna som använts i litteraturstudien analyserades med kvalitativ 

ansats enligt Graneheim och Lundmans (2003) beskrivning av analysmetoder (se bilaga 3).  

 

Steg 1: De utvalda artiklarna lästes igenom enskilt minst 2 gånger för att sätta sig in i deras innehåll 
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och skapa ett helhetsintryck.  Hur många gånger de behövde läsas berodde på förmågan att skaffa 

sig en förståelse för innehållet.  

Steg 2: Meningsbärande enheter som motsvarade studiens syfte valdes ut och klipptes ut ur texten, 

även detta gjordes enskilt. De utvalda meningsbärande enheterna jämfördes sedan och där det 

fanns olikheter i val diskuterades detta och tillsammans beslutades sedan om vad som var relevant 

för syftet.  

 

Steg 3: De gemensamt utvalda meningsbärande enheterna sparades, översattes till svenska, 

formulerades om, och kortades ner. De kondenserades. Graneheim och Lundman (2003) beskriver 

kondensering som att korta ner texten, men ändå behålla innebörden. 

 

Steg 4: Efter kondenseringen kodades meningarna genom att markeras med olika färger. De som 

hade en gemensam innebörd fick samma färg. 

 

Steg 5: Alla kondenserade meningar med gemensam innebörd och då även färg sattes ihop till en 

subkategori. Subkategorier med gemensam innebörd bildade en kategori. Enligt Graneheim och 

Lundman (2003) är en kategori en grupp av texter som delar samma innehåll. Sju kategorier 

framträdde och blev rubriker i resultatet. Dessa var psykiskt stöd, lidande - att inte bli sedd, 

informativt stöd, bristande rutiner och väntan, delaktighet, relationer till vårdpersonal och 

kommunikation. 

 

 

RESULTAT 

 
Stöd från vårdpersonal påverkade kvinnornas möjlighet att anpassa sig till och leva med 

bröstcancerdiagnosen. Kvinnorna upplevde att tillräckligt med stöd kunde hjälpa dem att hantera 

den nya situationen medan brist på stöd gav motsatt effekt (Landmark, Strandmark, & Wahl, 

2002). Delar som skriftlig och muntlig information om sjukdomens förlopp, prognos och 

alternativa vårdmetoder, möjlighet att ställa frågor, samt bekräftelse och uppmuntran från 

vårdpersonalen betydelsefullt, eftersom det gav kvinnorna en känsla av kontroll över sjukdomen. 

Den personliga kontakten med vårdpersonalen var därför av betydelse för kvinnornas psykiska 

välbefinnande (Kovero & Tykkä, 2002). 

 

Psykiskt stöd  

Arman, Rehnsfeldt, Lindholm & Hamrin (2002) skriver att om inte kvinnorna fick visa sina känslor 

kring bröstcancern ansåg de att de bara fått fysisk behandling och inte något psykiskt stöd. 

Kvinnorna upplevde god fysisk omvårdnad, men inte tillräckligt med känslomässigt stöd. När inte 

vårdpersonalen såg kroppen och själen som en enhet kände kvinnorna sig kränkta. Endast fysisk 

omvårdnad och dåligt psykiskt stöd ledde till att kvinnorna blev besvikna och fick ett minskat 

förtroende för vårdpersonalen. 
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”Sjukvård ska vara lika delar fysisk som psykisk vård” (Ödling, et al., 1995, s. 16). 

 
Kvinnorna tyckte att deras oro kring sjukdomen reducerades och att de mådde psykiskt bättre när 

någon ur vårdpersonalen lyssnade, gav råd och accepterade deras känslor (Pålsson & Norberg, 

1995). Fridfinnsdottir (1996) skriver att kvinnorna uttryckte ett behov av känslomässigt stöd från 

vårdpersonalen. Av kvinnorna upplevde dock inte alla att vårdpersonalen betedde sig som de hade 

önskat.  

 

“I just wanted more kindness and — it's nothing much that really 

needs to be done — maybe just talk a little bit more with you” (Fridfinnsdottir, 1996, s. 530). 

 

Lidande - att inte bli sedd  

När vårdpersonalen tog del av lidandet och förmedlade styrka och mod lindrades kvinnornas 

lidande. När inte vårdpersonalen såg kvinnorna som unika individer, med känslor och funderingar, 

kunde kvinnornas upplevelse av lidande öka. Lidandet kunde även öka då kvinnorna kände att 

vårdpersonalen inte gav dem möjlighet att uttrycka sina känslor och när inte ”hela” människan 

behandlades genom både psykisk och fysisk omvårdnad. Kvinnorna kunde känna sig fysiskt 

färdigbehandlade, men inte psykiskt då de upplevt att de inte blivit förstådda (Arman, et al., 2002).  

 

Vid den medicinska behandlingen av bröstcancern kunde kvinnorna uppleva att det inte alltid fanns 

tid att ta upp deras känsla av lidande. När kvinnorna tyckte att vårdpersonalen inte tog deras 

förtvivlan på allvar ökade deras lidande. Kvinnorna upplevde inte att de fick tillräckligt med 

uppmärksamhet (Arman, et al., 2002) och att de kämpade mot ett stelt system där identiteten av 

personen bakom diagnosen lätt glömdes bort. Detta tog mycket av energin som behövdes för att 

hantera den nya hotande livssituationen (Landmark, Strandmark & Wahl, 2002). Kvinnornas 

välbefinnande ökade när vårdpersonalen istället fanns till hands för dem och visade intresse 

(Ödling, et al., 1995). 

 

Informativt stöd 

Kvinnorna upplevde en stor lättnad av att få klara besked över sin diagnos och slippa fundera över 

ifall de var sjuka eller inte. Först då kunde de fokusera på att bekämpa bröstcancern 

(Fridfinnsdottir, 1996). 

 

Oftast ville kvinnorna få exakt information om sjukdomen vare sig den var bra eller dålig, men 

upplevde inte alltid att de fick det. Läkarens förmåga att lyssna och kunna svara på frågor även om 

det inte fanns några klara svar var betydelsefullt för kvinnornas välbefinnande (Landmark, 

Strandmark, & Wahl, 2002). Kvinnorna upplevde större välbefinnande då de fick ärliga och sakliga 

svar av vårdpersonalen (Ödling, et al., 1995).  

Omvårdnadsbaserad information av sjuksköterskor i samband med olika behandlingar ansågs i 

regel tillräcklig och gav en känsla av trygghet. Informationen från läkare beskrevs ofta som 

otillräcklig eftersom kvinnorna inte alltid förstod förklaringarna, vilket gav känslor av otrygghet 

och osäkerhet (Pålsson & Norberg, 1995). Att ta in mycket information vid diagnosbeskedet 

upplevdes svårt eftersom de flesta kvinnor befann sig i chock (Bottomley & Jones, 1997). 
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”Well, they were telling me all about it, obviously because you’re still in a state of shock, it just 

doesn’t sink in really and they kept saying write it down what you want to ask them and I just kept 

thinking what could I say?” (Bottomley & Jones, 1997, s. 127). 

Även ifall kvinnorna vid diagnosbeskedet förstod informationen, glömdes senare nästan hälften 

bort. De flesta kvinnorna tyckte att de fått tillräckligt med information medan några beskrev en 

önskan om mer fakta omkring det kirurgiska ingreppet. När kvinnorna fick informativt stöd från 

vårdpersonalen upplevde de att deras rädsla, nedstämdhet och oro lindrades (Bottomley & Jones, 

1997). 

 

”The breast nurse was brilliant. I was worried about chemotherapy, but she told me all about it, 

spent a lot of time explaining to me all my treatments and I felt a lot less anxious afterwards.” 

(Bottomley & Jones, 1997, s. 129). 

Bristande rutiner och väntan 

Enligt Landmark, Strandmark och Wahl (2002) ansåg kvinnorna i motsats till Bottomley & Jones 

(1997) studie att de inte fick tillräckligt med bra information om sjukdomen av vårdpersonalen, 

vilket kunde bero på avsaknaden i kontinuitet genom möte med olika personer ur vårdpersonalen 

vid kontakttillfällena med vården. Kvinnorna upplevde i vissa fall att de var ensamma i sin kamp 

mot cancern utan stöd från vårdpersonalen. Osammanhängande rutiner för uppföljning efter 

diagnosbeskedet ledde till att kvinnorna upplevde att de fick klara sig själva tiden innan inläggning 

på sjukhus. Kvinnorna upplevde detta som smärtsamt, svårt, hemskt och tomt. Sjukvården 

beskrevs med ord som att känna sig avvisad, förvirrad, nedstämd och att uppleva tvivel. Detta 

visade effekten av brist på stöd i relation till kvinnornas behov av information, råd och vägledning.  

 

Kvinnorna upplevde det som psykiskt påfrestande att genomgå flera undersökningar utan att få 

några svar och att behöva vänta på operation. En väntetid på en eller flera månader före operationen 

upplevde kvinnorna som svår och ångestladdad. Snabb diagnostisering och där operationen skedde 

omgående minskade kvinnornas känslor av ångest och de snabba åtgärderna kändes som en lättnad 

(Kovero & Tykkä, 2002). Även väntetiden mellan olika besked och undersökningar upplevdes 

ansträngande av kvinnorna. Det var också besvärande med alla tider till återbesök med mera, som 

de skulle hålla i huvudet. Kvinnorna upplevde att de hade mycket att hålla reda på själva och 

saknade ett system som tog bättre hand om dem under krisförloppet, för att öka känslan av trygghet 

(Landmark, Strandmark & Wahl, 2002). 

 

Kvinnorna saknade en stadig och fast kontakt i sjukvården och beskrev läkarens brist på kontinuitet 

som en smärtsam upplevelse (Landmark, Strandmark, & Wahl, 2002). Att få träffa samma läkare 

och sjuksköterska under uppföljande undersökningar ledde till en känsla av trygghet, då kvinnorna 

upplevde att de skapat en relation till vårdpersonalen (Pålsson & Norberg, 1995). 

 

Delaktighet 

Landmark, Strandmark & Wahl (2002) beskriver att kvinnorna tyckte det var viktigt för 

välbefinnandet att få känna sig delaktiga i sin behandling. Att få delta ansågs betydelsefullt både 

innan och efter operationen. Enligt Bottomley & Jones (1997) kunde kvinnorna i mötet med 

vårdpersonal ibland uppleva att de inte fick vara delaktiga i beslut och därigenom inte hade något 
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val gällande det som bestämdes. 

 

”I didn’t have a lot of choice. I suppose I could of said, No I don’t want it, but I mean he said “Here 

are your cards, your bed’s booked, you’re in. You just sit there, you don’t know what to think. 

Things are going so fast you know.” (Bottomley & Jones, 1997, s.127). 

 

Medverkan i valen gällande behandlingsalternativ vid diagnostillfället upplevdes svårt av 

kvinnorna. Vissa kvinnor ville vara delaktiga i besluten kring behandlingen medan andra föredrog 

att läkaren fattade besluten. Kvinnorna efterfrågade vårdpersonalens stöd i beslutsfattandet. De 

kunde uppleva att de ställdes inför orealistiska val som kändes omöjliga att ta beslut i själva utan 

professionell hjälp. Exempelvis att välja mellan en bröstbevarande kirurgi eller att ta bort hela 

bröstet. Utan hjälp att välja behandlingsalternativ kände kvinnorna sig utelämnade (Pålsson & 

Norberg, 1995). 

 

Relationer till vårdpersonal 

Kvinnorna tyckte att det var viktigt att diagnosen gavs vid ett personligt möte för att få förtroende 

för vårdpersonalen. Förtroende för läkaren uppstod när vederbörande tog sig tid, var lugn, svarade 

på frågor och gav kvinnorna en möjlighet till ytterligare kontakt. Relationen upplevdes 

tillfredsställande, då vårdpersonalen visade förståelse, gav positiv respons, visade intresse och 

respekt för kvinnorna som individer. En kvinna tyckte att en alltför djup relation var skrämmande 

(Pålsson & Norberg, 1995). Att vårdpersonalen använde sig av tilltalsnamnet och behandlade varje 

patient som en unik individ ansågs betydelsefullt för kvinnornas psykiska välbefinnande. 

Relationen med sjuksköterskor som uppfattades vänliga och omtänksamma värderades högt. God 

relation till sjuksköterskan var viktig för kvinnorna, då den medförde värdefull hjälp i 

kommunikationen och förståelsen för behandling och sjukdomsprocess. Kvinnorna såg 

sjuksköterskan som en vän, en förmedlare av trygghet och tröst, en förklarare, en rådfrågare och 

som sjuksköterska i sin yrkesroll (Bottomley & Jones, 1997). 

 

”She’s very helpful.” 

 

”They always explain it well.” 

 

“They make you feel better.” 

 

“She’s very good at listening.” (Bottomley & Jones, 1997, s.129). 

 

Kvinnorna uppskattade när sjuksköterskorna verkade vilja hjälpa dem, förklarade deras problem 

och fick dem att känna sig ”normala” (Bottomley & Jones, 1997). 

 

Relationen påverkade kvinnornas vilja att dela med sig av sitt lidande beroende på om de hittade 

någon att lita på och som de kunde beskriva sitt lidande för eller då de valde att inte uttrycka sina 

känslor eftersom de inte kände sig trygga i relationen. Genom en god relation till vårdpersonalen 

kunde kvinnorna alltså öppna sig och upplevelsen av lidande lindras. (Arman, et al., 2002).  

 

Kvinnorna upplevde trygghet då de genom en god relation fått förtroende för vårdpersonalen 

(Landmark, Strandmark, & Wahl, 2002). Möjlighet till fortsatt kontakt med vårdpersonal efter 
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utskrivningen gjorde att kvinnorna kände sig ännu tryggare (Pålsson & Norberg, 1995). 

 

Kommunikation 

De flesta kvinnorna tyckte det var av betydelse för välbefinnandet att få prata om sin bröstcancer. 

För att uppnå en god kommunikation med vårdpersonalen upplevde kvinnorna att det behövdes en 

finkänslig balans mellan en öppen diskussion, hänsyn och ärlighet (Bottomley & Jones, 1997). En 

öppen kommunikation fick kvinnorna att ställa frågor och våga visa känslor (Pålsson & Norberg, 

1995). Uppmuntrande samtal från vårdpersonal gav kvinnorna stöd i sjukdomsupplevelsen 

(Landmark, Strandmark, & Wahl, 2002). 

Ett problem som kvinnorna upplevde var att det var svårt att uppnå en tillfredställande 

kommunikation när kirurgerna var stressade och inte hade tid att lindra deras oro inför ingreppet 

(Bottomley & Jones, 1997). När kvinnorna gavs möjlighet att diskutera operationen med läkaren 

kände de sig tryggare i sin situation (Kovero & Tykkä, 2002). 

 

I den psykiska omvårdnaden upplevdes brister då vårdpersonalen inte hade tid att sätta sig ner och 

samtala med kvinnorna. Stress hos vårdpersonalen hämmade kvinnorna att inleda ett seriöst 

samtal. Även om vårdpersonalen upplevdes som trevlig, inbjöd inte en stressad person till samtal 

(Ödling, Axelsson & Norberg, 1995). 

Att träffa sjuksköterskan för uppföljande samtal efter diagnosbeskedet upplevdes viktigt om 

kvinnorna känt sig chockade och haft svårt att ta in läkarens information angående behandlingen. 

Kvinnorna upplevde ibland att läkaren var stressad vid uppföljning av undersökningar, vilket ledde 

till en känsla av besvikelse, att ses som ett objekt och att inte ha fått tid till sina frågor (Pålsson & 

Norberg, 1995). 

 

 

DISKUSSION  

 

Syftet med studien är att belysa hur kvinnor med diagnostiserad bröstcancer upplever stöd från 

vårdpersonal under diagnos och behandlingsperiod, för att få en förståelse för hur dessa kvinnor 

stöttas på bästa sätt, så att de orkar kämpa mot bröstcancern. 

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ litteraturstudie av olika vetenskapliga artiklar gjordes. Analysen fokuserade på det 

manifesta innehållet i artiklarna, det vill säga det synliga och självklara budskapet i texten. Det 

underliggande, osynliga textbudskapet kallas för latent (Graneheim & Lundman, 2003). Det latenta 

budskapet valdes bort i analysen, eftersom det inte ansågs finnas tid till tolkning av detta, vilket kan 

ha lett till att kvinnornas underliggande upplevelser i artiklarna inte analyserats och tagits med i 

resultatet.  

 

Vid artikelsökningen användes två databaser, Elin och CINAHL. Detta begränsade utbudet av 

artiklar vilket kan ha haft en påverkan på resultatet. Dessa databaser valdes ändå eftersom de är 
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omvårdnadsinriktade och därför ansågs relevanta. Som tidigare nämnts exkluderades medicinska 

studier och därav ansågs medicinskt inriktade databaser mindre betydelsefulla för studien. En 

manuell sökning i tidsskriften Vård i Norden, som hämtades från Blekinge Tekniska Högskolas 

bibliotek, gjordes också. Det manuella söksättet valdes då det var svårt att få fram artiklarna genom 

en internetsökning, eftersom sökorden på engelska och svenska inte gav några träffar. Troligen på 

grund av att artiklarnas titel ibland stod på andra nordiska språk. Söksättet kändes därför inte 

tillförlitligt och då ett stort utbud av tidsskriften Vård i Norden fanns tillgängligt på Blekinge 

Tekniska Högskolas bibliotek kändes den manuella sökningen mer pålitlig och användes därför. 

För att styrka artiklarnas trovärdighet kvalitetsbedömdes de enligt Willmans et al. (2006) exempel 

på granskning av studier med kvalitativ metod. På grund av kvalitetsbedömningen valdes artiklar 

bort, vilket ledde till att sju artiklar uppfyllde kraven och kunde användas i resultatet. Ovanan att 

söka vetenskapliga artiklar i databaserna kan ha bidragit till att sökningarna skett på ett felaktigt 

sätt, vilket kan ha haft en påverkan på vilka artiklar som hittades. Att fler av de artiklar som 

användes i resultatet styrkte samma upplevelser från kvinnorna som fått diagnosen bröstcancer 

tyder på ett trovärdigt resultat. Det som också talar för att resultatet är trovärdigt är att de artiklar 

som hittades stämde bra överens med syftet.  

 

Vid artikelsökningen kom använda artiklar i resultatet upp vid flera olika sökningar och sökord. 

Artiklarna anges bara första gången de hittades (se bilaga 1). Detta för att urvalet annars verkat 

missvisande.  

Två av artiklarna var skrivna på svenska och fem på engelska. Eftersom innehållet i de engelska 

artiklarna översattes och därigenom kan ha feltolkats finns en möjlighet att det haft en felaktig 

inverkan på resultatet. Detta motverkas av att artiklarna tolkats enskilt och innehållet diskuterats av 

båda författarna, vilket minskar risken för feltolkningar.  

De vetenskapliga artiklarna analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2003) beskrivning av 

analysmetoder. Metoden valdes då sättet att analysera materialet passade studien och var ett bra 

sätt att få fram olika kategorier. Att vara två författare som utfört analysen sågs som en fördel 

eftersom frågor och funderingar kunnat diskuteras under studiens gång. Att båda läste artiklarna 

och sedan diskuterade vilka meningsbärande enheter som var viktiga var bra eftersom det blev en 

mindre risk att viktiga delar missades och på så sätt utelämnades. Olika citat som belyste resultatet 

har tagits med för att skapa en ökad förståelse för kvinnornas upplevelse. 

Artiklarna var publicerade från år 1995 och framåt. Att några av artiklarna inte är publicerade de 

senaste åren kan bero på att få nya studier som belyser kvinnors upplevelse av vårdpersonalens stöd 

har gjorts eller på grund av ett felaktigt söksätt. Det ansågs dock inte bidra till ett mindre trovärdigt 

resultat, eftersom kvinnorna efter sin bröstcancerdiagnos troligtvis upplever liknande upplevelser 

och känslor då som nu. Studien gjordes i de nordiska länderna, Storbritannien och på Irland, för att 

dessa länder ligger nära Sverige och har liknande sjukvårdsystem. Vid artikelsökningen kom 

artiklar från andra länder upp men dessa valdes bort då det inte fanns tillräckligt med tid för att 

undersöka fler länder eller skillnader dem emellan. Ifall andra länder tagits med i studien hade 

kanske resultatet sett annorlunda ut. Vid artikelsökningen gjordes inga begränsningar gällande 

kvinnornas ålder då upplevelsen från kvinnor i alla åldrar skulle belysas. Ifall en avgränsning gjorts 

gällande ålder till bara yngre eller äldre kvinnor hade resultatet kanske sett annorlunda ut. 

Underlaget för att undersöka olika åldersgrupper ansågs dock inte tillräckligt. 
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Resultatdiskussion 

En bröstcancerdiagnos upplevs oftast som livshotande och de flesta kvinnorna går igenom en 

krisreaktion (Cullberg, 2003). Diagnosbeskedet väcker många tankar och funderingar och 

kvinnorna har ett stort behov av relevant stöd från vårdpersonalen för att kunna hantera sjukdomen 

och ta sig igenom krisen (Ödling, et al., 2002). Krisreaktionens djup och varaktighet påverkas 

bland annat av bemötandet från vårdpersonal (Rydén, 1996). Vårdpersonalens agerande har därför 

en betydande roll för att tillfredsställa kvinnornas behov av stöd. Därför är det viktigt att 

vårdpersonalen har kunskap om krisreaktionen, så att de kan ge ett relevant stöd och därigenom 

lindra kvinnornas lidande. Enligt Cullberg (2003) är det vanligt att psykiska besvär under 

krisbearbetningen ger sig i uttryck som somatiska symtom och behandlas därefter, vilket för 

vårdpersonalen därför är viktigt att känna till så att den bakomliggande psykiska orsaken till 

symtomen behandlas. Får kvinnorna ett relevant stöd mår de bättre psykiskt vilket leder till färre 

fysiska besvär som behöver åtgärdas. Då får vårdpersonalen också mer tid över till att se och lära 

känna den unika individen bakom diagnosen. Resultatet visar att när kvinnorna inte blir sedda som 

unika individer, får tillräckligt med uppmärksamhet och inte har möjlighet att uttrycka sina känslor 

upplevs lidandet kring sjukdomen kunna öka (Arman, et al., 2002). Den ur vårdpersonalen som 

kommer i kontakt med kvinnan kan också känna sig indragen i hennes krisreaktion. När känslorna 

kring detta blir allt för starka kan även vårdpersonalen hamna i situationer då de använder 

skyddsmekanismer som distanstagande (Rydén, 1996), vilket kan leda till att kvinnorna inte får det 

stöd de är i behov av. 

 

Resultatet visar att den fysiska omvårdnaden prioriteras och att den psykiska därför inte alltid hinns 

med. Kvinnorna anser att mycket tid läggs på den medicinska behandlingen vilket leder till att 

vårdpersonalen inte har tid till att låta dem uttrycka sina känslor eller att se dem som unika 

individer i behov av individuellt känslomässigt stöd, vilket leder till psykiskt lidande (Arman, et 

al., 2002). När vårdpersonalen behandlar varje kvinna som en unik individ ökar istället kvinnornas 

psykiska välbefinnande (Bottomley & Jones, 1997).  Detta visar att vårdpersonalen kan förbättra 

kvinnornas situation bara genom att bjuda på sig själva och visa att de bryr sig om kvinnorna. Då 

mår kvinnorna också bättre psykiskt och behöver kanske inte lika mycket mediciner för fysiska 

besvär.  

 

Travelbee (1971) menar att om inte vårdpersonalen hjälper patienten att lindra lidande kan det i 

slutändan leda till en apatisk likgiltighet som kan vara svår att vända. Därför behöver 

vårdpersonalen kunskap om hur de på olika sätt kan hjälpa kvinnorna med de psykiska effekterna 

som bröstcancerdiagnosen medför. Detta kan enligt resultatet göras på olika sätt. Kovero & Tykkä 

(2002) menar att kvinnorna upplever det som positivt att få en känsla av kontroll genom bra 

information kring behandlingens olika delar både skriftligt och muntligt. Att det skapas en 

möjlighet att ställa frågor, få bekräftelse och uppmuntran anses betydelsefullt av många kvinnor. 

När kvinnorna, genom att bli sedda och få känslomässigt stöd från vårdpersonalen, finner mening 

med sjukdomen och dess lidande, uppkommer enligt Travelbee (1971) acceptans och lidandet ses 

som en stärkande livserfarenhet. Enligt Arman et al. (2002) upplever kvinnorna dock att de inte får 

tillfredsställande känslomässigt stöd av vårdpersonalen. Det psykiska stödet är betydelsefullt för 

kvinnornas välbefinnande. Enligt Pålsson och Norberg (1995) upplever nämligen kvinnorna att 

vårdpersonalens psykiska stöd i form av att lyssna, ge råd och att acceptera känslor, kan reducera 

oron kring bröstcancern.  
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Resultatet visar att behovet av information om bröstcancer är stort hos kvinnorna med sjukdomen, 

omvårdnad och medkänsla upplevs inte ge tillräckligt stöd för att hantera situationen (Landmark, 

Strandmark, & Wahl, 2002). Det är betydelsefullt att vårdpersonalen tar sig tid och lär känna 

kvinnorna eftersom informationen som vårdpersonalen lämnar bör vara individuellt anpassad, 

vilket bidrar till kvinnornas möjlighet att ta in och bearbeta informationen (Bergh, et al., 2007). Det 

är dock enligt resultatet viktigt att vårdpersonalen försäkrar sig om att kvinnorna förstår 

informationen som ges. Om inte kvinnorna förstår informationen upplevs den vara otillräcklig 

vilket kan leda till känslor av otrygghet och osäkerhet (Pålsson & Norberg, 1995). Brist på 

information om diagnos och behandling leder till att kvinnorna känner sig ensamma och 

utelämnade (Landmark, Strandmark, & Wahl, 2002). Först när kvinnan får information om 

sjukdomens allvar och behandling, kan hon börja bearbeta sjukdomskrisen. Även ångesten lättar 

när kvinnan vet vad som kommer att ske framöver (Bergh, et al., 2007). Resultatet visar att en del 

kvinnor upplever att de inte får den information de vill ha och kanske beror det på dålig kontinuitet 

då de inte träffar samma vårdpersonal vid de olika sjukhusbesöken (Landmark, Strandmark, & 

Wahl, 2002). Vid diagnostillfället kan det vara svårt att ta till sig information på grund av chocken 

och det kan också vara därför kvinnorna upplever otillräcklig information. Tillfredsställande 

information är viktigt eftersom den kan lindra kvinnornas rädsla och oro för sjukdomen (Bottomley 

& Jones, 1997). För att underlätta för kvinnorna är det därför bra med kontinuitet i behandlingen. 

Att de träffar samma vårdpersonal vid sjukhusbesöken leder till att informativa missförstånd 

förebyggs. En god relation kan då också byggas upp och vårdpersonalen och kvinnan lär känna 

varandra. Då får kvinnan möjlighet att öppna sig och dela med sig av sina tankar och känslor för 

vårdpersonalen, vilket gör det lättare att ge den information hon uttrycker behov av. 

Enligt Berg, et al. (2007) finns det en risk att kvinnorna som får diagnosen bröstcancer inte känner 

sig delaktiga i beslut som fattas, ifall de inte får möjlighet till information och samtal med 

vårdpersonalen. Resultatet visar att kvinnorna i mötet med vårdpersonal ibland upplever att de inte 

får vara delaktiga och därmed känner att de inte kan påverka besluten som tas (Bottomley & Jones, 

1997). Beslut gällande behandlingsalternativ tycker kvinnorna är svåra att ta själva och de saknar 

hjälp från vårdpersonalen vilket gör att de känner sig uteslutna (Pålsson & Norberg, 1995). Detta 

visar betydelsen av att kvinnorna får en möjlighet att vara delaktiga men samtidigt inte lämnas 

ensamma utan stöd när beslut ska tas.  

Enligt resultatet saknar kvinnorna ett system och en fast kontakt i vården som tar bättre hand om 

dem under krisförloppet (Landmark, Strandmark & Wahl, 2002). Att få träffa samma person ur 

vårdpersonalen under uppföljningar ger kvinnorna en känsla av trygghet (Pålsson & Norberg, 

1995). De kvinnor som får en snabb diagnostisering och operation omgående upplever mindre 

känslor av ångest (Kovero & Tykkä, 2002). Snabb diagnostisering uppskattas också av kvinnorna 

eftersom de då fortare kan fokusera på att bekämpa bröstcancern (Fridfinnsdottir, 1996). Därför är 

det viktigt att vårdpersonalen har en förståelse för kvinnornas känslor i väntan på diagnos och 

operation för att kunna ge ett gott bemötande i dessa situationer. Lång väntan på besked och 

operation bör undvikas för att mildra kvinnornas känslor av ångest. 

 

För att uppnå målet för omvårdnaden, som är att hjälpa patienten att övervinna sjukdom, lidande 

och finna en mening med upplevelsen är kommunikation en förutsättning för att tydliggöra 

patienters individuella omvårdnadsbehov (Travelbee, 1971). Resultatet visar att kvinnorna tycker 

det är viktigt för välbefinnandet att få prata om sin bröstcancer (Bottomley & Jones, 1997). 

Kvinnorna upplever brister i den psykiska omvårdnaden då vårdpersonalen på grund av stress inte 
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har tid att samtala med kvinnorna om upplevelser av bröstcancern (Bottomley & Jones, 1997; 

Ödling, et al., 1995). Tidsbristen gör att kommunikationen med vårdpersonalen inte uppnår 

kvinnornas förväntningar vilket i sin tur påverkar kvinnornas välbefinnande negativt. Kvinnorna 

känner sig istället tryggare och får förtroende för läkaren när vederbörande tar sig tid, är lugn, 

svarar på frågor och ger kvinnorna en möjlighet till ytterligare kontakt (Pålsson & Norberg, 1995). 

Cullberg (2003) menar att bristande kommunikation gör det svårt för kvinnorna att bearbeta sin 

situation. Vårdpersonalen måste därför tänka på kommunikationens betydelse för det 

känslomässiga stödet och försöka uppnå en god kommunikation trots hinder samt försöka 

prioritera det som kvinnorna upplever som betydelsefullt.  

 

En god relation främjar enligt resultatet lättare anpassning till diagnos och behandling. Kvinnorna 

ser det som positivt att vårdpersonalen använder sig av deras tilltalsnamn och behandlar dem som 

unika individer. Relationen till sjuksköterskan ses som viktig och kan hjälpa kvinnorna att få en 

förståelse för behandling och sjukdomsprocess (Bottomley & Jones, 1997). Relationen till 

vårdpersonalen påverkar alltså kvinnornas upplevelser kring kontakten med sjukvården. Att belysa 

små saker som att använda sig av kvinnans tilltalsnamn är betydelsefull eftersom det är delar som 

kvinnorna beskriver som viktigt. Relationen kan inte skapas mellan rollerna som sjuksköterska och 

patient, utan först när personerna relaterar till varandra som unika individer med individuella 

behov. Annars kommer omvårdnaden att avhumaniseras (Travelbee, 1971). För att en god relation 

ska kunna skapas är det därför viktigt att vårdpersonalen tar sig tid och lär känna kvinnan och även 

att kvinnan får en chans att lära känna vårdpersonalen. Att vårdpersonalen förstår deras betydelse i 

sjukdomsprocessen är viktigt eftersom förståelsen kan ge en insikt i den goda relationens betydelse 

för att kvinnan ska uppleva kontakten med sjukvården som positiv och stärkande. Resultatet visar 

att det även behövs en god relation för att kvinnorna ska våga dela med sig av sitt lidande så att det 

kan lindras (Arman, et al., 2002). Pålsson & Norberg (1995) menar att kvinnorna upplever det som 

en trygghet att få träffa samma person ur vårdpersonalen under uppföljningar eftersom en god 

relation då byggs upp. En kvinna tycker dock att en alltför djup relation är skrämmande. 

Vårdpersonalen behöver därför kunna anpassa sig till kvinnornas enskilda behov, försöka skapa en 

god relation och i möjligaste mån försöka hålla kontakt med samma patienter då kvinnorna ser 

detta som betydelsefullt. 

 

 
 

 

SLUTSATS 

 

Vårdpersonalens stöd var betydelsefull för kvinnor med bröstcancer, eftersom det kunde bidra 

både till positiva och negativa upplevelser av kontakten med sjukvården. Kvinnornas upplevelse 

påverkades bland annat av vilket känslomässigt stöd de fick, bemötandet, informationen, rutiner, 

väntetider, delaktighet, relationen till och kommunikationen med vårdpersonalen. Kvinnorna 

upplevde det som positivt att ses som en individ, ges möjlighet till delaktighet och samtal, få 

individuell information och att få uppmärksamhet. Negativa upplevelser kunde uppkomma på 

grund av brist på kontinuitet genom att inte få träffa samma vårdpersonal under sin sjukdom, stress, 
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vårdpersonalens tidsbrist, att inte få svar på sina frågor eller inte få möjlighet att visa sina känslor. 

Oftast ansågs den fysiska omvårdnaden tillräcklig men i den psykiska upplevdes brister. Att 

vårdpersonalen förstår deras betydelse i sjukdomsprocessen ansågs viktigt eftersom förståelsen 

kunde ge en insikt i betydelsen av att ge ett stöd som gav positiva upplevelser i kontakten med 

sjukvården. Det är viktigt att belysa små saker som att till exempel använda sig av tilltalsnamn och 

ge uppmuntran, eftersom det var delar som kvinnorna beskrev som betydelsefulla. Vårdpersonalen 

behöver kunna anpassa sig till kvinnornas individuella behov och borde i möjligaste mån försöka 

hålla kontakten med samma patienter eftersom detta är något kvinnorna tycker brister i deras möte 

med vårdpersonal. Ifall vårdpersonalen får insikt i kvinnornas upplevelser blir det lättare att ge 

kvinnorna det stöd de önskar. Vidare forskning om hur vårdpersonal kan få insikt i kvinnornas 

upplevelser är därför betydelsefullt. Som nämnts i bakgrunden upplever sjuksköterskor ett behov 

av stöd för att själva kunna stödja kvinnor med bröstcancer på ett bra sätt. Fortsatt forskning om 

vårdpersonalens behov av stöd är därför relevant.  
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BILAGA 1 
 

Artikelsökning 
Databasen Cinahl 

 

Sökord Avgränsningar  Antal träffar Urval 1 Urval 2 

 

Breast cancer and 

newly diagnosed 

 

 

Artiklar från 1995 

Artiklar i fulltext 

Female 

Peer reviewed 

 

 

9 

 

3 

 

1 

 

Breast cancer and 

newly diagnosed 

and social support 

 

Artiklar från 1995 

Artiklar i fulltext 

Female 

Peer reviewed 

 

 

1 

 

0 

 

0 

 

Breast cancer and  

newly diagnosed 

and nursing 

 

Artiklar från 1995 

Artiklar i fulltext 

Female 

Peer reviewed 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Breast cancer and 

newly diagnosed and 

experience 

 

Artiklar från 1995 

Artiklar i fulltext 

Female 

Peer reviewed 

 

 

7 

 

1 

 

0 

 

Breast cancer and 

social support 

 

 

Artiklar från 1995 

Artiklar i fulltext 

Female 

Peer reviewed 

 

 

16 

 

0 

 

0 

 

Breast cancer and 

social support and 

experience 

 

Artiklar från 1995 

Artiklar i fulltext 

Female 

Peer reviewed 

 

 

11 

 

1 

 

0 

 

 

 

Breast cancer and 

women 

 

Artiklar från 1995 

Artiklar i fulltext 

Female 

Peer reviewed 

 

 

324 

 

För många 

 

 

Breast cancer and 

women and needs 

 

 

Artiklar från 1995 

Artiklar i fulltext 

Female 

Peer reviewed 

 

 

54 

 

1 

 

0 

 

Breast cancer and 

nursing 

 

 

Artiklar från 1995 

Artiklar i fulltext 

Female 

Peer reviewed 

 

 

39 

 

0 

 

0 
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Breast cancer and 

nursing and needs 

 

 

Artiklar från 1995 

Artiklar i fulltext 

Female 

Peer reviewed 

 

 

6 

 

0 

 

0 

 

Breast cancer and 

needs and emotional 

 

 

Artiklar från 1995 

Artiklar i fulltext 

Female 

Peer reviewed 

 

 

9 

 

0 

 

0 

 

Breast cancer and 

experience 

 

 

Artiklar från 1995 

Artiklar i fulltext 

Female 

Peer reviewed 

 

 

15 

 

0 

 

0 

 

Breast cancer and 

experience and needs 

 

 

Artiklar från 1995 

Artiklar i fulltext 

Female 

Peer reviewed 

 

 

22 

 

0 

 

0 

 

Breast cancer and 

experience and 

suffering 

 

 

Breast cancer and 

encounter 

 

Artiklar från 1995 

Artiklar i fulltext 

Female 

Peer reviewed 

 

Artiklar från 1995 

Artiklar i fulltext 

Female 

Peer reviewed  

 

 

3 

 

 

 

 

6 

 

0 

 

 

 

 

1 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

Artikelsökning 
Databasen Elin 

 

Sökord Avgränsningar  Antal träffar Urval 1 Urval 2 

 

Breast cancer and 

newly diagnosed 

 

 

Artiklar från 1995 

Artiklar i fulltext 

 

67 

 

7 

 

0 

 

Breast cancer and 

newly diagnosed and 

social support 

 

 

Artiklar från 1995 

Artiklar i fulltext 

 

4 

 

0 

 

0 

 

Breast cancer and 

newly diagnosed and 

nursing 

 

 

Artiklar från 1995 

Artiklar i fulltext 

 

3 

 

1 

 

0 

 

 

Breast cancer and 

newly diagnosed and 

experience 

 

 

Artiklar från 1995 

Artiklar i fulltext 

 

3 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

 

Breast cancer and 

social support 

 

 

Artiklar från 1995 

Artiklar i fulltext 

 

58 

 

4 

 

1  

 

Breast cancer and 

social support and 

experience 

 

 

Artiklar från 1995 

Artiklar i fulltext 

 

26 

 

0 

 

0 

 

Breast cancer and 

women 

 

 

Artiklar från 1995 

Artiklar i fulltext 

 

3353 

 

För många 

 

 

Breast cancer and 

women and needs 

 

 

Artiklar från 1995 

Artiklar i fulltext 

 

57 

 

1 

 

0 

 

Breast cancer and 

nursing 

 

Artiklar från 1995 

Artiklar i fulltext 

 

 

45 

 

2 

 

0 

 

Breast cancer and 

nursing and needs 

 

 

Artiklar från 1995 

Artiklar i fulltext 

 

6 

 

0 

 

0 

 

Brest cancer and 

needs and emotional 

 

 

Artiklar från 1995 

Artiklar i fulltext 

 

3 

 

1 

 

0 

 

Breast cancer and 

experience 

 

Artiklar från 1995 

Artiklar i fulltext 

 

 

278 

 

För många 

 

 

Breast cancer and 

experience and needs 

 

 

Artiklar från 1995 

Artiklar i fulltext 

 

5 

 

1 

 

1 

 

Breast cancer and 

experience and 

suffering 

 

Breast cancer and 

encounter 

 

 

Artiklar från 1995 

Artiklar i fulltext 

 

 

Artiklar från 1995 

Artiklar i fulltext 

 

 

8 

 

 

 

17 

 

1 

 

 

 

0 

 

1 

 

 

 

0 
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Manuell sökning 

 

Tidskrift Urval 1 Urval 2 
 

Vård I Norden, 1995 (1), 

Vol 15. 

 

 

1 

 

1 

 

Vård I Norden, 2000 (3),  

Pub. No. 57, Vol 20. 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

Vård I Norden, 2002 (3),  

Pub. No. 65, Vol 22. 

 

 

1 

 

1 

 

Vård I Norden, 2005 (4),  

Pub. No. 78, Vol 25 

 

1 

 

0 
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BILAGA 2 
 
Artikelöversikt 

Titel 

Land 

Pub. År 

Författare

  

Syfte Metod 

Urval 

Reslutat 

 

The Face of 

Suffering Among 

Women With 

Breast 

Cancer—Being in 

a Field of Forces 

 

Sverige och 

Finland 

 

2002 

 

 

Arman, M 

Rehnsfeldt, A 

Lindholm,L  

Hamrin, E 

 

Att belysa upplevelsen av 

lidande hos kvinnor med 

bröstcancer, för att öka 

förståelsen för kvinnors 

upplevelse av lidande i 

samband med sjukdomen. 

 

Kvalitativa 

intervjuer 

 

17 kvinnor från 

Sverige och 

Finland mellan 

35-69. 

 

Lidandet påverkade kvinnornas 

syn på dem själva och deras 

relation till andra. De funderade 

över existentiella frågor och 

meningen med livet. De lidande 

kvinnorna kände starkt 

beroende av både närstående 

och vårdpersonal. 

 

Breast cancer care: 

Women’s 

experience. 

 

Storbritannien 

 

1997 

 

 

Bottomley, A 

Jones, L 

 

 

Att undersöka om 18 

kvinnor med 

nydiagnostiserad 

bröstcancer upplever att 

deras behov tillgodoses i 

vården av bröstcancer och 

även att skapa 

rekommendationer för 

framtida bröstcancervård. 

 

 

Kvalitativa 

intervjuer. 

 

18 kvinnor med 

nydiagnostiserad 

bröstcancer från 

Storbritannien i 

åldern 18 -74 år. 

 

Kvinnorna upplevde ett behov 

av ökat stöd när det fått 

diagnosen bröstcancer. 

Relationen till sjuksköterskorna 

värderades högt och de kunde 

ge stöd genom råd, vilket 

skapade en trygghet. Stressade 

kirurger gjorde att kvinnorna 

inte upplevde att de fått sin oro 

lindrad. 

 

 

Icelandic women's 

identifications of 

stressors 

and social support 

during the 

diagnostic 

phase of breast 

cancer 

 

Iceland 

 

1996 

 

 

Fridfinnsdottir, 

E.B 

 

Att beskriva stressande 

faktorer som kvinnorna 

upplevde i samband med 

bröstcancerdiagnosen samt 

vad de fick för något stöd 

samt deras tillfredställelse 

med det stöd de fick. 

 

Kvalitativa 

Intervjuer 

 

12 kvinnor i det 

diagnosiska 

förloppet i åldern 

39-58 år. 

 

Kvinnorna upplevde en 

osäkerhet inför framtiden, hur 

andra skulle reagera, vad som 

skulle hända och hur länge de 

skulle få leva. De behövde 

andra som delade deras oro och 

rädsla, brydde sig om dem och 

visade kärlek. Känslomässigt 

stöd från vårdpersonal 

efterfrågades 
 

 

 

Att insjukna i 

bröstcancer 

 

Finland 

 

2002 

 

 

Kovero, C 

Tykkä, E 

 

Att analysera kvinnornas 

erfarenheter av 

diagnostisering, 

vårdåtgärder och erhållen 

information i samband med 

insjuknandet i bröstcancer 

och att kartlägga hur 

erfarenheter av 

vårdåtgärder och av 

bemötande påverkar 

kvinnornas reaktioner på 

sjukdomen. 

 

Kvalitativa  

intervjuer 

 

18 kvinnor med en 

medelålder på 42 

år. 

 

Tiden mellan diagnos och 

behandling kändes svår och 

kvinnorna upplevde behov av 

informativt stöd. Möjlighet till 

skriftlig och muntlig 

information samt att ställa 

frågor värderades högt. 

Den personliga kontakten med 

vårdpersonalen var av 

betydelse för bröstcancersjuka 

kvinnors psykiska 

välbefinnande. 
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Breast cancer and 

experiences of 

social support 

 

Norge 

 

2002 

 

 

 

Landmark, B. T 

Strandmark, M 

Wahl, A 

Att beskriva hur 10 norska 

kvinnor med 

nydiagnostiserad 

bröstcancer upplevde det 

att leva med sjukdomen. 

 

Kvalitativa 

intervjuer. 

 

10 norska kvinnor 

med 

nydiagnostiserad 

bröstcancer i åldern 

39 – 69. 

 

Flera kvinnor kände sig inte 

förstådda av familjen och 

tyckte inte de fått tillräckligt 

med stöd av vårdpersonalen. 

Stödet påverkade hur kvinnorna 

klarade av att leva med 

bröstcancern. 

 

Breast cancer 

patients experience 

of nursing care 

with the focus on 

emotional support: 

the implementation 

of a nursing 

intervention 

 

Sverige 

 

1995 

 

 

Pålsson, M.E 

Norberg, A 

 

Att beskriva 

nydiagnostiserade 

bröstcancerpatienters 

upplevelser av sjukdom 

och omvårdnad med fokus 

på känslomässigt stöd. 

 

Kvalitativa 

intervjuer 

 

26 svenska kvinnor 

mellan 35-69 år 

med 

nydiagnostiserad 

bröstcancer. 

 

 

Känslomässigt stöd liksom 

organisatoriska förändringar av 

omvårdnaden ledde till en 

känsla av säkerhet hos 

kvinnorna. 

 

Upplevelser i 

samband med 

operation av 

nyupptäckt 

bröstcancer 

 

Sverige 

 

1995 

 

 

Ödling, G 

Axelsson, K 

Norberg, A 

 

Att belysa kvinnors 

upplevelser av 

omvårdnaden i samband 

med operation med fokus 

på kommunikationen och 

deras förhållningssätt till 

sjukdomen. 

 

Kvalitativa 

intervjuer. 

 

Fem kvinnliga 

patienter i åldern 

52-72. 28 personer 

från personalen i 

ålder 20- 50 år 

ingick också i 

studien. 

 

Kvinnorna beskrev 

organisatoriska brister som  

t ex mycket olika personal och 

att inte ha möjlighet till 

avskildhet. Fysiska 

omvårdnaden fick gott omdöme 

men i den psykiska fanns briser 

då det inte fanns tid till samtal. 

Kvinnorna upplevde ej att de 

fått det stöd som behövdes från 

diagnos till behandling. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 3 
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Exempel på analys 

 

Meningsbärandeenheter Kondensering  Subkategorier Kategorier 

 

Most surgeons were viewed as 

being very busy and this was 

regarded as a affecting the 

amount of time they had 

available to set the patients at 

ease. This may be a barrier to 

effective communication.  

 

 

Något som förhindrar en effektiv 

kommunikation var stressade 

kirurger som inte har tid att lugna 

oroliga patienter. 

 

Stress förhindrar god 

kommunikation 

 

Kommunikation 

 

The women received acceptable 

physical care, but their need for 

emotional care and general 

attention was almost endless. 

 

 

Kvinnorna upplevde god fysisk 

omvårdnad, men inte tillräckligt 

med känslomässigt stöd och 

uppmärksamhet. 

 

Brist på 

känslomässigt stöd 

 

Psykiskt stöd 

 

The information from physicians 

was often reported as insufficient 

and inadequate. Feelings of 

uncertainty and insecurity were 

reported when the woman had 

received "double messages". 

They did not understand the 

physician's explanation. 

 

 

Informationen från läkare 

beskrevs ofta som otillräcklig 

eftersom kvinnorna inte alltid 

förstod förklaringarna, vilket gav 

känslor av otrygghet och 

osäkerhet. 

 

Otillräcklig 

information  

 

Informativt stöd 

 

Interviewees said that it was 

difficult to participate in 

the decision-making about 

treatment options, as they had 

to make this decision when they 

had only just received the 

diagnosis. 

 

 

Att medverka i valen gällande 

behandlingsalternativ vid 

diagnostillfället upplevdes svårt. 

 

 

Svårigheter att vara 

delaktig i beslut 

 

Delaktighet 

 

Lack of social support from the 

hospital where 

they received treatment was 

experienced as a great strain 

and burden. This was most 

apparent in the lack of continuity 

in treatment.  

 

 

Bristen på stöd upplevdes som en 

stor påfrestning och börda. Det 

mest uppmärksammade var 

bristen av kontinuitet under 

behandlingen.  

 

Kvinnorna saknade 

kontinuitet i 

behandlingen 

 

Bristande rutiner och 

väntan 

 

The women’s suffering was 

increased due to this inability of 

healthcare providers to see them 

as persons, whole persons 

with feelings and thoughts. A 

reduced outlook on the human 

being during the healthcare 

treatment caused suffering. 

 

När inte vårdpersonalen såg 

kvinnorna som unika individer, 

med känslor och funderingar, 

ökade kvinnornas upplevelse av 

lidande. 

 

Att inte bli sedd ökar 

lidandet 

 

Lidande- att inte bli sedd 

 

 

 

The women expressed feelings of 

trust and confidence 

 

 

 

Förtroende för läkaren uppstod 

när vederbörande tog sig tid, var 

 

 

 

Faktorer som upplevs 

skapa förtroende 

 

 

 

Relationer till 

vårdpersonal 
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when the doctor took his/her 

time; was calm; answered 

questions, and the women got an 

invitation for further contacts. 

lugn, svarade på frågor och gav 

kvinnorna en möjlighet till 

ytterligare kontakt. 

 
 

 

 

 

 




