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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I dag överlever allt fler kvinnor som insjuknat i bröstcancer. Den bättre 
prognosen beror troligtvis på att mammografiscreening infördes i Sverige år 1980. Efter 
avslutad behandling kan kvinnorna se fram emot att återgå till vardagen. Dock kan detta vara 
påfrestande då livet inte blir detsamma som innan de fick bröstcancer. Problemet kan vara att 
sjukvården fokuserar mycket på forskning kring diagnos och behandlingen men kan glömma 
bort att se kvinnan samt de problem och informationsbrister som uppkommer efter 
behandlingen. Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelse efter behandling 
av bröstcancer. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ innehållsanalys har genomförts. 
Resultat: Kvinnornas upplevelse efter avslutad behandling av bröstcancer påvisade att livet 
förändrats radikalt. De upplevde en ständig rädsla för återfall, vilket hindrade dem från att 
leva ett normalt liv. Sjukvårdens stöd var inte tillräckligt för att lindra kvinnornas oro. 
Slutsats: Sjukvården har en vikig roll för hur de ska bemöta kvinnor efter avslutad 
behandling av bröstcancer. Med ökad insikt för kvinnors upplevelse skulle sjuksköterskan ha 
möjlighet att bemöta dessa kvinnor på ett mer professionellt sätt. Individuellt anpassat stöd 
och information är av betydelse för att kvinnorna ska ha möjlighet att kunna återhämta sig 
efter avslutad behandling av bröstcancer. 

 Nyckelord: Bröstcancer, Överlevare, Upplevelser, Kvinnor. 
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INTRODUKTION 
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och den är även en av de 
vanligaste dödsorsakerna hos medelålders kvinnor i Sverige (Bergman, Hont & 
Johansson, 2009). Bara för att behandlingen är avslutad innebär det inte alltid att 
kvinnorna upplever sig vara friska. Upplevelsen efter avslutad behandling är 
individuell och bör uppmärksammas inom vård och forskning (Pieters, 
Heilemann, Grant, & Maly, 2011).  

Canceröverlevande definieras som en livslång process som börjar efter avslutad 
medicinsk behandling (Parry, 2008). Minnena från behandlingen och rädslan för 
återfall har en central roll i kvinnornas dagliga liv. Allteftersom forskning kring 
diagnos och behandling fortskrider, ökar antalet överlevare. Kvinnor som överlevt 
bröstcancer och deras upplevelser efter avslutad behandling är bristfälligt 
utforskad vilket kan innebära att denna patientgrupp kan uppleva brist på 
förståelse för sin situation (ibid.). Det finns idag för lite forskning kring 
återhämtningsmönster och för lite bevis och riktlinjer kring hur vårdpersonal 
kan/bör vägleda och följa upp patienter som avslutat sin bröstcancerbehandling 
(Knobf, 2007). Problemet kan vara att sjukvården fokuserar mycket på diagnos, 
behandling och tillfrisknande men glömmer bort att se och informera kvinnorna 
om problem som kan uppkomma efter cancerbehandling (ibid.).  Problemet kan 
också vara att för lite forskning är gjord om hur livet kan upplevas efter en 
cancerbehandling och av denna anledning kan vårdpersonalen ha bristfällig 
förståelse för kvinnornas upplevelser efter avslutad behandling (Beaver, 
Williamson & Chalmers, 2009). Beaver et al., (2009) påpekar vikten av hjälp och 
stöttning efter en bröstcancerbehandling. För att kvinnorna ska få den hjälp de 
behöver krävs det mer forskning kring kvinnornas upplevelser efter sin 
behandling (ibid.).  

BAKGRUND 

Bröstcancer 
Antalet kvinnor som avlider i bröstcancer har minskat sedan 1970 talet. Den bättre 
prognosen i Sverige beror troligtvis på att mammografiscreening infördes år 1980 
och sedan 1990 talet erbjuds mammografiscreening (Bergh, Brandberg, Ernberg, 
Frisell, Fürst & Hall, 2007) till alla kvinnor från 40 år upp till 75 år (Bergman et 
al., 2009). Mammografiscreeningen leder till att bröstcancer upptäcks i ett tidigt 
stadium och därmed kan behandla tumören innan den hunnit sprida sig. För att 
diagnostisera bröstcancer används metoden trippel diagnostik, vilket innebär 
palpation, mammografi och vävnadsprov (Bergh et al., 2007). 

De behandlingsmetoder som används idag är kirurgi, cellgifter, strålbehandling 
och hormonbehandling. Oftast används dessa fyra i kombinationer med varandra 
(Bergh et al., 2007). Vanligtvis utförs kirurgisk behandling i det primära skedet. 
Vid ingreppet avlägsnas en del eller hela bröstet samt även i vissa fall 
lymfkörtlarna i armhålan (Svärd & Clarin, 2007). Komplikationer efter en 
bröstcancerbehandling kan vara lättare smärtor, stramning och ömhet runt 
operationsområdet. Efter operation där lymfkörtlarna tagits bort kan rörligheten i 
axelleden försämras. Då lymfkörtlarna plockas bort kan lymfödem uppstå. 



 

2 
 

Trötthet är en vanlig komplikation i samband med cytostatika- och 
hormonbehandling (Socialstyrelsen, 2010). 

Efter behandling av bröstcancer 
De flesta ser fram emot att få avsluta sin behandling och komma tillbaka till sitt 
vardagliga liv. Att komma tillbaka till vardagen kan vara påfrestande för kvinnan 
eftersom de haft regelbuden kontakt med vården under behandlingstiden. Efter 
avslutad behandling står kvinnan ensam och har endast ett återbesök till vården 
några månader senare (Bergh et al., 2007). 

Många känner sig ofta mycket ensamma och är oroliga för att ta över ansvaret 
över sin kropp och dess förändringar (Bergh et al., 2007). Denna upplevelse 
känner de att de måste ta itu med själva eftersom de inte vill besvära sjukvården 
eller sin familj med sina bekymmer (ibid.). Många kvinnor beskriver att de kan 
känna ett ansvar för sin familj, barn och make. Därför försöker kvinnorna många 
gånger dölja sin oro, rädsla, sorg och förtvivlan för sina familjer. Detta kan leda 
till att kvinnorna upplever otillräckligt stöd som de egentligen skulle vilja ha. 
Kvinnors sätt att hantera dessa situationer kan bero på att de inte vill bekymra sina 
närmaste och då vill avlasta familjemedlemmarna så de kan leva ett så normalt liv 
som möjligt (Arman & Rehnsfeldt, 2006).  

Att genomgå en bröstcancer behandling är en livsförändring och det kan vara 
svårt att återgå till det liv som fanns innan bröstcancern drabbade dem (Pelusi, 
2006). Det beskrivs att kvinnornas självbild förändras i och med avslutad 
bröstcancerbehandling. De kan känna en förlust av sin kvinnlighet och därmed en 
förlust av sig själva. De berättade att förlusten av ett bröst medförde en förlust av 
självkänsla och förändring av den egna subjektiva kroppen (ibid.).  

Subjektiv kropp och livsvärld 
Enligt Bengtsson (2005) är vår subjektiva kropp vår utgångspunkt i världen och 
den levda kroppen blir då vår tillgång till världen. Det som den subjektiva 
kroppen upplever påverkar vår livsvärld (ibid.). Förändringar som sker i vår kropp 
medför att vårt förhållande till omvärlden förändras och det kan vara både positiva 
och negativa förändringar (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 
2003). Livsvärldsteorin inriktar sig på människors unika upplevelser och 
erfarenheter (Bengtsson, 2005). Dahlberg, et al. (2003)  beskriver livsvärld som 
ett teoretiskt grundbegrepp vilket innebär att uppmärksamma personers dagliga 
värld. Dahlberg et al. (2003) anser att livsvärld är hur det vardagliga livet upplevs 
av människor. Varje människa har en egen livsvärld och den är därmed unik för 
varje människa. Vid sjukdom eller annat lidande blir förändringarna på vår kropp 
tydligare och därmed förändringarna på livsvärlden (ibid.). 

Upplevelser 
Upplevelser kan vara tankar, känslor, miljö, kroppslig sensation, andlig tro, begär, 
mål, förväntningar och påverkar hur varje individ upplever världen (Watson, 
1988; Dahlberg et al., 2003). Upplevelse definieras enligt Oreström (2001) som en 
händelse som genomlevts och en erfarenhet som gåtts igenom i livet. Människan 
behöver upplevelserna för att kunna förklara hennes världs verklighet. Alla 
upplevelser är subjektiva och det kan finnas liknande upplevelser hos många 
individer men det får inte glömmas bort att upplevelserna kan skiljas åt även om 
de liknar varandra (Laing, 1982). Upplevelserna speglas av tidigare erfarenheter 
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av fenomenet samt förväntningarna på framtiden (Watson, 1988). Allt som ses, 
hörs och känns under en dag kopplar du samman med tidigare upplevelser varpå 
den nya känslan blir förknippad med din tidigare upplevelse av fenomenet 
(Bengtsson, 2005).  

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser efter avslutad behandling 
av bröstcancer. 

METOD 
För att belysa kvinnors upplevelse efter avslutad behandling av bröstcancer valdes 
en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar med kvalitativ 
forskningsmetod. Gubrium och Holstien (1997) beskriver att forskning med en 
kvalitativ metod inom omvårdnadsvetenskapen inkluderar kunskap om mänskliga 
händelser, processer, relationer och människors upplevelser och används för att 
belysa och fördjupa kunskapen om mänskliga upplevelser. En kvalitativ 
undersökning avser att studera upplevelser, fenomen, erfarenheter och tolka 
meningen för att få fördjupad förståelse inom det aktuella området (Willman, 
Stoltz & Bahtsevani, 2011).  

Datainsamling och urval 
Databaserna som använts var Medline och CINAHL. Sökning inom databasen 
Psychinfo uteslöts då det i samband med start av vald studie uppkom svårigheter 
att nå databasen. 

Medline är en databas med inriktning på medicinsk forskning som även har 
artiklar inom omvårdnadsforskning. Inom Medline används MeSH-termer för att 
ringa in det sökta ämnet och begränsar därmed antalet artiklar (Willman et al., 
2011). De Mesh-termer som använts är Breast neoplasms, Survivors, Quality of 
life, Social support, social change, Adaption - Psychological, Adaption - 
Physological och Life change events. Med dessa sökord har det gjorts två olika 
sökningar i databasen Medline. (bilaga 1). 

CINAHL är en databas som innehåller artiklar med inriktning på 
omvårdnadsforskning. För att begränsa och förtydliga sökningen kan CINAHL 
headings användas (Willman et al., 2011). Valda sökord i CINAHL Headings var 
Breast neoplasms, Quality of life, Psychological Well-being, Life experience och 
cancer survivors. Två sökningar har genomförts med hjälp av dessa sökord i 
databasen CINAHL. (bilaga 1). 

För att begränsa sökningarna har sökorden kombinerats och begränsats med hjälp 
av booleska sökoperatorer AND och OR. Uteslutning av NOT var för att inte 
tappa artiklar som kunde svara på syftet. Sökningarna begränsades även genom att 
artiklarna skulle vara peer-reviewed, vilket innebär enligt Willman et al. (2011) 
att artiklarna har granskats av experter inom området innan artikeln har 
publicerats.  

Inklusionskriterier                                                                                        
Artiklarna som inkluderades skulle vara vetenskapligt granskade. Artiklarna 
skulle vara skrivna på engelska eftersom de flesta artiklar är publicerade på det 
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engelska språket. Artiklarna skulle ha en kvalitativ forskningsmetod och skulle 
handla om kvinnornas upplevelser efter avslutad behandling av bröstcancer. 
Artiklarna skulle vara publicerade från 2001 till 2011.  Kvinnorna i studierna 
skulle vara över 18 år. 

Exklusionskriterier 
Artiklar om kvinnornas upplevelser av diagnos och behandling samt anhörigas 
upplevelser av bröstcancer exkluderades. Litteraturstudier exkluderades då de 
innefattar tidigare tolkad forskning och då viktigt innehåll kan ha försvunnit. 

Utvalda artiklar 
Sökningarna gav ett stort urval artiklar. För att begränsa sökningen lästes 
artiklarna enligt Axelsson (2008) metod för att erhålla relevanta artiklar som 
svarar mot syftet. Metod, syfte och urval skrevs upp i tabell (bilaga 2).  

Vidare har utvalda artiklar kvalitetsgranskats enligt Carlsson och Eiman (2003) 
bedömningsmall (bilaga 3). Där har artiklarna bedömts med olika poäng inom 
abstrakt, introduktion, bakgrund, syfte, metod, resultat, diskussion och slutsats 
beroende på tydligheten i texten och hur den är utförd. Bedömningsmallen 
innehåller även bedömning av etiska aspekter i artiklarna (ibid). Dock har fråga 
sju, rörande patienter med lungcancer, ändrats till patienter som överlevt 
bröstcancer då det svarar på studiens syfte. Artiklarna har poängsats och 
klassificerats beroende på kvalitet. Maxpoäng som kunde uppnås var 48 poäng 
och om artikeln uppnådde 80 % av dessa poäng blev den klassificerad som grad I 
vilket innebar mycket god kvalitet. God kvalitet innebar 70 % och således grad II. 
Mindre god kvalitet innebar 60 % av maxpoängen alltså grad III. Artiklarna som 
valdes ut skulle ha en slutprocent på >70 % alternativt en grad II eller mer (bilaga 
4). Kvalitetsgranskning har gjorts flera gånger under studiens gång för att inte 
över eller undervärdera artiklarna. Urvalet av artiklar resulterade i åtta artiklar 
vars syfte var att belysa kvinnors upplevelser efter avslutad behandling av 
bröstcancer.  

Vid granskning av artiklarna framkom det att två av artiklarna var tvådelade, det 
vill säga att det fanns två syften och två resultat. Det ena syftet var att beskriva 
hur vårdpersonal trodde att kvinnorna mådde efter bröstcancer och det andra 
syftet var beskriva kvinnornas upplevelser. Den resultatdel som svarade på 
vårdpersonalens upplevelse valdes då bort eftersom syftet med föreliggande studie 
var att belysa kvinnors upplevelse efter behandling av bröstcancer.  

Analys 
Den analysmetod som använts är Graneheim och Lundman (2004) tolkning av 
innehållsanalys som är en vetenskaplig metod för att hantera stor mängd data. 
Innehållsanalys på texter med kvalitativ forskningsmetod inriktar sig på tolkning 
och granskning av texter och är lämplig att använda inom vårdvetenskap. 
Meningen med innehållsanalys är att beskriva skillnader och likheter som finns i 
textinnehåll (ibid.). Innehållsanalys är ett arbetssätt för att stegvis och systematiskt 
urskilja mönster (Forsberg & Wengström, 2008).  

För att få en helhetsbild av artiklarnas innehåll har texten lästs och analyserats 
enskilt. Därefter valdes och diskuterades det huvudsakliga innehållet i artiklarna. 
Meningsenheter valdes ut enskilt för att sedan diskuteras gemensamt så relevanta 
meningsenheter som svarade mot syftet togs ut och översattes sedan till svenska. 
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Meningsenheterna översattes med lexikon och Google translate samt med hjälp av 
förkunskaper av det engelska språket. Graneheim och Lundman (2004) beskriver 
att en meningsenhet är en bärande del av en text vilken kan bestå av ord, meningar 
samt stycken som hör ihop med textens innehåll och sammanhang. Det är viktigt 
att inte ta ut för stora meningsenheter eftersom det kan vara svårt att hantera, då 
de kan rymma flera betydelser. Meningsenheterna får inte heller vara för små för 
då finns det risk att innehållet kan gå förlorat. De valda meningsenheterna 
kondenserades, vilket innebär att korta ned meningen och göra den mer 
lätthanterlig samtidigt som det huvudsakliga innehållet bevaras och inget av vikt 
för meningsenheten försvinner. De kondenserade meningsenheterna förkortades 
ytterligare till koder. En kod innebär att sätta etikett på en meningsenhet som 
beskriver innehållet kortfattat. Koderna delades in i underkategorier och sedan 
kategorier.  Underkategorier utgörs av flera koder som har ett liknande innehåll. 
Underkategorierna kan sedan sammanställas till att passa under en huvudkategori. 
Då syftet är att beskriva upplevelser kan det vara svårt att dela in koderna i 
kategorier eftersom människors upplevelser kan vara så sammanflätade att de 
passar in under flera kategorier. En kategori ska svara på frågan ”Vad?” och vara 
relevant till innehållet på en beskrivande nivå (ibid.). (Bilaga 5).  Analysen 
avslutades efter fyra kategorier analyserats fram som svarade på syftet vilket 
innebar att bilda tema uteslöts från analysen.  

Utgångspunkten för innehållsanalysen var manifest men det kan finnas latenta 
inslag vid kategoriseringsfasen. Enligt Jacobsson (2011) är manifest 
innehållsanalys en deskriptiv analys av textinnehållet och är då således textnära. 
Latent innehållsanalys fokuserar på de underliggande betydelserna och tolkar 
därför texten (ibid.).  

RESULTAT 
Resultatet presenteras i form av fyra kategorier Upplevelse av förändrat liv, 
Upplevelse av förändrad kropp, Upplevelse av att inte känna sig frisk och 
Upplevelser av utanförskap (figur 1). Under varje kategori redovisas citat för att 
stärka innebörden av resultatet.  
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Figur 1 översikt av kategorier och underkategorier utifrån syftet 

Upplevelse av förändrat liv  
Kvinnorna upplevde att det var viktigt att försöka anpassa sig till det nya livet 
även om det fanns en ständig påminnelse av sjukdomen (Thomas-MacLean, 2005; 
Kaiser, 2008). Kvinnorna påtalade vikten av att acceptera sin situation och att 
sluta tänka på sin sjukdom. Att vara glad och positiv påverkade det psykiska 
välmåendet (Ashing, Padilla, Tejero & Kagawa-Singer, 2003).  Kvinnorna 
berättade om att det var en lärandeprocess, att lära sig leva med cancer som inslag 
i det dagliga livet. Att inse att livet inte kommer att bli detsamma som innan 
cancern (Gaudine, Sturge-Jacobs & Kennedy, 2003). Kvinnorna hade svårigheter 
att acceptera sin identitet som överlevare. Vikten av att kvinnorna insåg sin inre 
styrka bidrog till att acceptera sin nya identitet (Kaiser, 2008). De ville inte ses 
som annorlunda eftersom det försvårade anpassningen till sin nya identitet 
(Thomas-MacLean, 2005). Kvinnor hade svårt att anpassa sig till sin nya identitet 
då de saknade den person de var innan insjuknandet i bröstcancer (Cappiello, 
Cunningham, Knobf & Erdos, 2007).  

“You want your old self back, but you can’t ever have that. 
But you just want to be treated like you were precancer, and 
it’s hard for people to do that.” (Cappiello et al., 2007, s.287). 

Kvinnorna ändrade sina prioriteringar och mer fokus lades på egna hälsan, egna 
behov och att de uppskattade livet mer (Ashing et al., 2003). De lade mer tid på 
sina familjer och de fick en insikt om vad som var viktigt för dem (Gaudine et al., 
2003). Upplevelsen av cancern fick kvinnorna att värdera sitt liv annorlunda och 
uppskatta det som verkligen betydde något för dem (Ashing-Giwa, Padilla, 
Bohorquez, Tejero & Garcia, 2006). 
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“Things that I thought were… absolutely, positively, important 
to me no longer are. My family is first and what I can do for 
them and my husband.” (Gaudine et al., 2003, s.159).  

Fokus lades på att fånga dagen och att inte oroa sig för vad som händer nästa år. 
Cancern fick inte ta över deras liv (Gaudine et al., 2003). De lärde sig att fånga 
dagen och inse vad som var meningen med deras liv (Ashing et al., 2003). 

Upplevelse av förändrad kropp  
Många kvinnor upplevde en kroppslig förlust, de kände inte sig hela eftersom 
deras bröst var viktiga för dem och nu var de borta. De upplevde att dagen vara 
svår att hantera då sjukdomen alltid fanns i deras tankar (Thomas-MacLean, 
2005). Kvinnorna upplevde en förlorad kroppssymmetri, bröstet saknas även då 
protes användes (Ashing-Giwa et al., 2006). De kände inte längre detsamma för 
sina kroppar då de genomgått en bröstcancerbehandling. Kvinnorna upplevde en 
sorg över att de hade förlorat sin gamla kropp (Rosedale & Fu, 2010). Förlusten 
av kroppen fick kvinnorna att förlora självkänsla, självförtroende och de kände sig 
olyckliga och deprimerade (Ashing et al., 2003).  

Kvinnorna kände sig bedragna av sina kroppar, vilket gjorde att de inte kunde lita 
på sina kroppar igen efter bröstcancer (Rosedale & Fu, 2010). Kvinnornas känslor 
kring sitt förlorade bröst var jobbigt för dem. De hade en ständig oro för att inte 
vara tillräckliga och inte klara av de sysslor de hade i hemmet och på jobbet. Det 
orsakade en sårbarhet hos kvinnorna och det kände sig otillräckliga (Ashing-Giwa 
et al., 2006).  

Vissa av kvinnorna upplevde däremot inte några kroppsliga förändringar efter 
bröstcancer behandling. Kunde de bara acceptera sin protes så var förändringarna 
bara en kosmetisk fråga. Förändringar ändrade inte deras kroppsliga funktioner. 
Trots att förändringar på kroppen har uppstått så upplevde kvinnorna att det 
fortfarande var deras kroppar. Alla människor har sina kroppsliga begränsningar 
och det tar tid att vänja sig vid dem (Thomas-MacLean, 2005).  

“It’s still numb up under arm, but it seems to get better all the 
time and I even forget about it… At first it was so strange, you 
had to check to see if you were actually applying deodorant in 
the right place because the whole area is so numb… you know 
how you lift your breast to wash under it? And you 
automatically go to lift the left hand side and it’s gone! It takes 
a while to get used to that.” (Thomas-MacLean, 2005, s.203). 

Kvinnor upplevde en oro för att bära protes då de var rädda för att den skulle glida 
i väg. Medan vissa kvinnor sa att de använde sin protes som en daglig rutin, utan 
sin protes känner de sig inte påklädda. Dock påtalades att kvinnorna trodde att det 
skulle ta tid att vänja sig vid att bära protes. Men det blev snabbt en del av deras 
kropp då protesen skapade symmetri (Thomas-MacLean, 2005).  

Kvinnorna upplevde en minskad sexuell lust (Cappiello et al., 2007). Kvarstående 
symtom påverkade sexlivet såsom vaginal torrhet, sänkt upphetsning och minskat 
nöje av samlag (Rosedale & Fu, 2010). Sexlivet blev förändrat för många kvinnor 
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(Thomas-MacLean, 2005). Med tiden kunde den sexuella lusten komma tillbaka 
men för flertalet var problemen kvarstående (Cappiello et al., 2007).  

Kvinnorna fick en förändrad känsla vid beröring efter avslutad behandling av 
bröstcancer. Den förlorade känslan innebar en förlorad upplevelse av sexuellt 
stimulerad beröring (Thomas-MacLean, 2005).  

 “It never occurred to med that I was going to lose my nipples 
and that was going to change med sexual experience, and it 
did, it was huge, I never realized until after the mastectomy 
what a big part your nipples play in the sexual.”(Rosedale & 
Fu, 2010, s.31). 

Kvinnorna upplevde sig själva som oattraktiva samt att deras män inte såg på dem 
som det gjorde före bröstcancern (Ashing-Giwa et al., 2006). Däremot hade en 
kvinna mycket tankar på hur hennes make skulle se på henne efter behandlingen. 
Men det visade sig vara en onödig oro eftersom detta inte påverkade honom alls 
utan han gillade hennes bröst och det fick henne att må bra (Rosedale & Fu, 
2010). 

Upplevelse av att inte känna sig frisk  
Under bröstcancerbehandlingen upplevde kvinnorna symtom såsom smärta, 
energiförlust, sviktande minne och koncentrationssvårigheter (Rosedale & Fu, 
2010). Kvinnorna upplevde kvarstående symtom så som värmevallningar, 
sömnsvårigheter, förtids introducerat eller återkommande klimakterier och 
viktuppgång (Cappiello et al., 2007; Thomas-MacLean, 2005). Symtomen var 
kvarstående även efter behandlingen var avslutad, vilket förvånade kvinnorna. De 
kvarstående symtomen blev nu en del av kvinnornas fortsatta liv (Rosedale & Fu, 
2010; Cappiello et al., 2007).  
Kvinnorna kände sig svikna av vårdpersonalen då de skapade en felaktig bild för 
kvinnorna genom att övertyga dem om att allt skulle bli bra bara de tog sig 
igenom behandlingen. Kvinnorna upplevde att ingen hade talat om för dem att 
symtomen efter behandlingen skulle bli en del av deras liv under en lång tid 
(Rosedale & Fu, 2010).  

”They acted like I just needed to get through treatment and 
then things would return to normal. It really bothers me 
because no one tells you that these things are going to last for 
a long, long time.”(Rosedale & Fu, 2010, s.30). 

Kvinnorna upplevde en osäkerhet inför framtiden. De hade fått diagnos och 
genomgått behandling men en osäkerhet för framtiden skulle komma att prägla 
deras liv för en lång tid framöver. Det fanns inga garantier på att sjukdomen inte 
skulle komma tillbaka (Gaudine et al., 2003). Kvinnorna vågade därför inte riktigt 
tro på framtiden eftersom det alltid fanns risk för återfall (Kaiser, 2008).  

“I mean the one thing I just can’t stand is when people say, 
‘Oh, so you’re cured now?’ Like people don’t get it; there is 
no cure. If I die of a heart attack at 75, I’ll know I was cured 
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of breast cancer. But the rest of my life is a question mark. You 
never know if it will come back.” (Kaiser, 2008, s.83). 

Kvinnorna upplevde en rädsla för återfall. De upplevde att de hade förlorat 
kontrollen över sina kroppar i samband med att de fick sin cancer. De hade inte 
längre förtroende för sina kroppar och oroade sig för spridning till det andra 
bröstet och till övriga kroppen (Rosedale & Fu, 2010). 

Kvinnorna som upplevde relaterade besvär så som huvudvärk till att vara knutna 
till cancer (Rosedale & Fu, 2010). Det var inte döden som oroade kvinnorna utan 
det var smärtan och lidandet (Ashing et al., 2003). Kvinnorna upplevde att rädslan 
för återfall hindrade dem från att leva ett normalt liv. Tankarna fanns hela tiden i 
bakhuvudet på vad som kommer att hända om kroppen sviker igen och cancern 
skulle komma tillbaka. Kvinnorna frågade sig om de skulle orka genomgå en 
behandling igen om cancern kom tillbaka (Cappiello et al., 2007). De kände skuld 
för att de ens tänkte de tankarna (Rosedale, 2009). 

Upplevelse av utanförskap  
Kvinnorna kände sig oförstådda av sin omgivning och kände att det inte gick att 
lita på den längre (Rosedale, 2009). Kvinnorna kände sig oförstådda då familjen 
inte förstod eller accepterade att en förändring hade skett. Kvinnorna upplevde 
problem efter behandlingen och familjen förstod inte deras kvarstående problem. 
Det faktum att familjen inte förstod att upplevelsen av cancern inte var borta fick 
kvinnorna att känna sig ensamma (Rosedale & Fu, 2010). Deras relationer var 
mindre tillförlitliga än vad de tidigare trott och de hade svårt att lita på sina 
vänner. Oförståelsen hos vänner och makar gjorde att relationer förändrades 
(Rosedale, 2009).  

“She did not even know I had breast cancer. I thought she was 
my friend. I mean, don’t people talk? Here I was, basically 
dropped out of sight for several months and she doesn’t care 
enough to ask for me? I had cancer, not a cold. It just made 
me conscious of feeling very lonely and like I was stupid to 
think she was really my friend.”(Rosedale, 2009, s.178).  

Kvinnor lämnades av sina män för att de inte längre förstod varandra. De förstod 
inte hur männen kunde se dem som förändrade människor. De ansåg att de 
fortfarande var samma person bara att ett bröst hade opererats bort. Det var svårt 
för kvinnorna att acceptera att deras makar inte längre såg dem som kvinnor 
(Ashing-Giwa et al., 2006). 

Kvinnorna försökte visa sig starka inför andra men att det var svårt då de 
egentligen var mycket sårbara och sköra (Gaudine et al., 2003). De dolde sina 
känslor och det skapade därför en ensamhet då de låtsades att de mådde bra. De 
behövde även leva upp till omgivningens förväntningar på att vara någon som de 
inte var (Rosedale, 2009). Kvinnorna beskrev att de kände press av att vara 
samma person som innan de fick cancer, vilket fick dem att känna sig ensamma. 
Därför låtsades de många gånger att de mådde bra fast de egentligen inte mådde 
bra. Kvinnorna ville inte visa sig sårbara inför andra, då det kunde skapa oro hos 
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familj och vänner (Ashing et al., 2003). De låtsades därför ha kontroll inför sin 
familj för att de inte ville skapa oro hos dem (Ashing-Giwa et al., 2006). 

 “As a parent it is very hard to express your feelings when you 
see your children are getting affected. You don’t want them to 
see you down and worry about you, and then you pretend 
everything is under control.”(Ashing-Giwa et al., 2006, s.44). 

Kvinnorna upplevde att familjen och nära vänners stöd var den viktigaste källan 
till att hantera sin nya situation (Ashing et al., 2003; Ashing-Giwa et al., 2006). 
Brist på stöd och uppmärksamhet fick kvinnorna att känna sig hjälplösa (Rosedale 
& Fu, 2010).  

Stöd och information via stödgrupper var positivt och lindrade ensamhet (Ashing-
Giwa et al., 2006). Kvinnorna upplevde det tryggt att kunna prata om sin sjukdom 
öppet tillsammans med andra som erfarit liknande upplevelser. Detta upplevdes 
minska känslan av utanförskap (Ashing et al., 2003). Kvinnorna upplevde sig 
oförstådda av familj och vänner eftersom de inte själva genomgått en behandling 
av bröstcancer och de känslor som kommer därtill (Ashing et al., 2003). Det fick 
kvinnorna att känna sig ensamma (Rosedale, 2009).  När kvinnorna var 
tillsammans med andra kvinnor som upplevt samma sak upplevde de däremot att 
utanförskapet minskade (Ashing et al., 2003).  
Kvinnorna påtalade att de inte upplevde sig få tillräckligt med stöd och tid ifrån 
vårdpersonal (Ashing et al., 2003). Det var av vikt att kunnig vårdpersonalen 
fanns tillgänglig eftersom familjens stöd inte alltid räckte för att lindra oro 
(Gaudine et al., 2003). Kvinnor upplevde att informationen och stödet från 
vårdpersonal var viktigt, men de ansåg behöva mer information och stöd för att 
minska känslan av utanförskap (Ashing-Giwa et al., 2006; Cappiello et al., 2007).  

DISKUSSION 
Metoddiskussion  

En litteraturstudie har gjorts med en kvalitativ metod. Metoden ansågs lämplig då 
studien avsåg att beskriva kvinnors upplevelser. Fördelen med att göra en 
litteraturstudie är att kunna analysera flera människors upplevelser på kort tid. En 
nackdel är dock att materialet redan analyserats av tidigare forskare, vilket kan har 
gett ett bortfall av upplevelser. Axelsson (2008)  menar att om litteraturstudiens 
gång kan beskrivas och redovisas ökar validiteten till resultatet. Detta visas tydligt 
genom tabeller och beskrivningar i denna studie.  

Datainsamling från databaserna Medline och Cinahl ansågs relevant och ett stort 
antal artiklar som svarade mot vårt syfte erhölls. Skulle sökningar gjorts i andra 
databaser skulle eventuellt andra artiklar valts och kanske kunnat påverka 
resultatet.  

I sökningarna inom databasernas Thesaurus söktes det först på breast cancer och 
då framkom det att ämnesordet inom databaserna var breast neoplasms. Det 
förekommer även skillnader inom de olika databaserna. Experience var ett sökord, 
men inom cinahls Thesaurus heter ämnesordet life experience och inom medline 
är sökordet life change events. Det var därför av vikt för oss att söka i thessarus 
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för att hitta artiklar som beskrev experience. Genom att använda databasernas 
Thesaurus underlättades urvalet av artiklar som svarade mot studiens syfte.  

Inklusions- och exklusionskriterierna har varit en hjälp i begränsningen och 
urvalet att hitta relevanta artiklar till vårt syfte. 

Användandet av Axelssons (2008) metod för att få en översikt över relevanta 
artiklar har varit ett bra hjälpmedel vid urvalet. Kvalitetsgranskning av artiklarna 
har gjorts enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsformulär vilket möjliggjort 
att artiklar med hög kvalitet finns med i resultatdelen. Svårigheter vid bedömning 
av artiklarna kan uppkomma på grund av att granskningsprotokollet kan tolkas 
individuellt. Det kan även vara svårt att bedöma kvalitén då det är första gången 
en litteraturstudie görs. Kvalitetsgranskningen har visats i tabeller vilket ökar 
trovärdigheten till resultatet.  

Vissa av artiklarna som valdes ut berör kulturella skillnader, men denna aspekt 
har inte påverkat resultatet i denna studie. Helman (2007) anser dock att det kan 
finnas skillnader i hur kvinnor från olika kulturer upplever bröstcancer och sitt liv 
efter avslutad behandling av bröstcancer. Det kan bero på skillnader i social 
status, familjeförhållande, sexuella behov och kroppsideal (ibid.).  Dock har 
artiklar från olika etnicitet inkluderats i resultatet, då kvinnor från flera olika 
etniciteter ger fler aspekter. Detta ger resultatet överförbarhet.  Enligt Graneheim 
och Lundman (2004)  innebär överförbarhet att resultatet kan överföras till andra 
grupper, så som andra kvinnor som överlevt bröstcancer. 

Några av artiklarna har samma författare och trots detta har artiklarna valts ut. Då 
kvalitetsgranskningen av artiklarna gav god kvalitet togs de ändå med i resultatet. 
Det är fåtalet studier som inriktat sig på att beskriva kvinnors upplevelser efter 
avslutad behandling av bröstcancer inom de senaste tio åren. Då flera av artiklarna 
skrivits av samma författare kan resultatet spegla deras uppfattning och detta kan 
ha påverkat resultatet. Dock framkom det liknande resultat i flertalet av artiklarna.  

De utvalda artiklarna hade en etisk aspekt beskriven i sin metod. Dock var det två 
stycken av de utvalda artiklarna som inte redogjorde etiska aspekter. Av de två 
artiklarna som inte beskrev den etiska aspekten så framkom det att deltagarna 
deltog frivilligt och var anonyma. Artiklarna innehåll svarade på syftet och var för 
övrigt av hög kvalitet vilket bidrog till att de användes till resultatet.  

Den kvalitativa innehållsanalysen som använts är enligt Graneheim och Lundman 
(2004). Denna metod ansågs lämplig då metoden systematiserar och kännetecknar 
ett fenomen samt beskriver upplevelser. Det kan ge en helhetsbild av personens 
upplevelser och ger då trovärdighet till resultatet. Denna modell av kvalitativ 
innehållsanalys valdes eftersom den var tydligt beskriven och lätt att följa. En 
tydlig beskrivning av analys finns i metodavsnittet samt bilaga med exempel på 
analysprocessen. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ökar trovärdigheten om 
det ges möjlighet att följa analysprocessen.  

Att vara två som genomför analysen ger ett mer tillförlitligt resultat enligt 
Lundman och Hällgren Graneheim (2008). Artiklarna är skrivna på engelska 
vilket kan ha påverkat tolkningen av innehållet i artiklarna. För att minimera 
denna risk har Google translate varit till hjälp vid översättning, men eftersom 
denna hjälp inte alltid översätter korrekt krävs kritisk granskning. Utvalda citat i 
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resultatet valdes att inte översättas för att risk fanns att de skulle förlora innebörd. 
Svårigheter med kondensering och kodning upplevdes. Det uppkom svårigheter i 
samband med översättning samt att ibland togs för stora eller för små 
meningsenheter ut, vilket gjorde att texten analyserades ytterligare en gång för att 
inte missa meningsenheter som kunde vara av intresse till resultatet. Det uppkom 
svårigheter vid kategoriseringen då meningsenheternas innebörd inte alltid hade 
fångats i koderna vilket gjorde att analys av meningsenheterna fick göras om.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att kvinnorna upplevde svårigheter med att kunna anpassa sig till 
sitt nya liv och dess begränsningar. Det fanns även de kvinnor som anpassade sig 
snabbt till sin nya livssituation. Livet förändrades och att det var viktigt att 
kvinnorna lärde sig att acceptera att sjukdomen hade påverkat deras vardagliga 
liv, för att kunna acceptera sin situation och för att kunna växa som individ. 
Resultatet påvisade att kvinnorna lärde sig att prioritera sitt liv på ett helt nytt sätt 
samt att värdesätta livet. Detta beskrivs även av Dahlberg et al. (2003) att då den 
subjektiva kroppen förändras så förändras även livsvärlden. Resultatet styrks även 
av Parry (2008); Allen, Savadatti och Gurmankin (2009); Whitehead och Lavelle 
(2009); Weber och Solomon (2008); Knobf (2011).  

Upplevelsen av den förändrade kroppen var en av orsakerna till att kvinnorna 
upplevde ett förändrat liv. Tydliga biverkningar efter behandlingen beskrevs, så 
som smärta, trötthet, oro och sömnsvårigheter som vanliga symtom som uppkom 
efter behandlingen. Detta styrks även av Knobf (2011); Chung, Cimprich, Janz 
och Mills-Wisneski (2009); Schnipper (2001); Parry (2008); Weber och Solomon 
(2008).  

I resultatet framkom det att kvinnorna fick en förändrad självbild och ny syn på 
kroppen. Resultatet påvisar även motsatt syn på kroppen där kvinnorna inte 
upplevde förändringar på sin kropp utan ansåg att det bara var en kosmetisk 
aspekt. Självbilden växte enligt kvinnorna då de uppskattade sig själva mer än vad 
de gjorde innan sjukdom. De fick en ny och bättre självbild än de hade innan 
insjuknandet av bröstcancern. Detta styrks även av Garrusi och Faezee (2008); 
Schnipper (2001); Chung et al. (2009). Dahlberg et al. (2003) styrker även 
resultatet då den subjektiva kroppen beskrivs som en grund för upplevelser och 
därmed förändring av identitet. Resultatet styrks även genom att beskriva att 
sjukdom kan orsaka att självbilden förändras vilket innebär en förändrad livsvärld. 

I resultatet påvisades att kvinnorna upplevde både positiva och negativa känslor 
kring att bära protes. En del kvinnor såg det som en daglig rutin och andra var mer 
obekväma med den. Svårigheter med att bära protes kan bero på oro för att de inte 
sitter på plats och glider iväg. Whitehead och Lavelle (2009) studie styrker denna 
oro. Bengtsson (2005) styrker resultatet om att kvinnor vänjer sig vid användandet 
av protes.  

I resultatet påvisas symtom och förändrad självbild som uppkommit efter 
behandling vilket förändrade sexlivet för kvinnor. Vanliga bieffekter var vaginal 
torrhet, minskad sexlust, minskad njutning och smärta vid samlag som även 
påvisas av Chung et al. (2009); Garrusi och Faezee (2008).  



 

13 
 

Kvinnorna var rädda för att återuppta den sexuella relationen de hade eftersom de 
var rädda för hur partnern skulle se på deras kropp och om sexlivet skulle 
påverkas av kroppsförändringen. Även beröring av operationsområde hindrade 
kvinnorna från att återuppta sexuella relationer. Tidigare upplevde kvinnorna 
stimulering vid beröring på operationsområde, nu skapade det obehag och oro. 
Resultatet styrks av Takahashi och Kai (2005). 

Resultatet beskriver att kvinnorna upplever en stark rädsla för återfall och en 
osäkerhet för framtiden. I resultatet framkom det att kvinnornas dagliga liv 
påverkas då oron för återfall begränsar dem från att leva ett normalt liv. Detta 
styrks även av Chung et al. (2009); Knobf (2011); Johnson Vickberg (2001); 
Kwok och White (2011). Dahlberg et al. (2003) styrker även resultatet då tillvaron 
beskrivs som skör vilket skapar obalans och oro i det dagliga livet.  

Resultatet visar på att kvinnorna upplevde att stöd och information var viktigt från 
både familj, vänner, stödgrupper och sjukvården. Det framkom att det var viktigt 
att få samtala i stödgrupper och vara tillsammans med andra som genomgått 
bröstcancer behandling för att underlätta återhämtningen till det sociala livet. 
Detta styrks även av Parry (2008); Weber och Solomon (2008). Dock påtalar 
Weber och Solomon (2008); Chung, et al. (2009) att alla kvinnor inte uppskattade 
stödgrupperna, vilket motsäger studiens resultat.  

I resultatet påvisades att stöd från familj och vänner var viktigt för kvinnorna i 
återhämtningsfasen. Dock upplevdes detta stöd vara otillräckligt.  Detta styrks av 
Russell, von Ah, Giesler, Storniolo och Haase (2008); Knobf (2011); Johnson 
Vickberg (2001). 

Familjen och vänner trodde att livet skulle återgå till det normala efter avslutad 
behandling. Detta fick kvinnorna att känna sig oförstådda och kan således förklara 
varför kvinnorna inte upplever tillräckligt stöd från familj och vänner. Detta 
påtalar även Schnipper (2001).  

Resultatet påvisade att kvinnorna önskade sig mer stöd och information från 
sjukvården. Det är därför av vikt att sjukvården får kunskap om vilka upplevelser 
som kan förekomma och tar sig mer tid till denna patientgrupp eftersom 
kvinnorna upplever brist på information. Detta påvisas även Allen et al. (2009); 
Jiwa et al. (2010)  

SLUTSATS 
Kvinnors upplevelse efter avslutad behandling av bröstcancer medförde en 
förändring av kvinnornas liv. För att kunna hantera de svåra upplevelserna som 
sjukdomen medförde ville kvinnorna har mer stöd och information från 
sjukvården. Eftersom allt fler i dag överlever bröstcancer är det av vikt att 
forskning kring kvinnors upplevelse efter avslutad behandling av bröstcancer 
forstskrider. Som sjuksköterska är det betydelsefullt att ha kunskap om hur 
kvinnor kan uppleva livet efter avslutad behandling. Detta för att kunna bemöta 
och ge kvinnorna den information och stöd de är i behov av. 

Vidare forskning av kulturella skillnader inom denna grupp av kvinnor som 
överlevt bröstcancer är något som behövs inom den aktuella forskningen. I 
sökningarna fanns det inga artiklar från Sverige, vilket är ett observandum då 
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bröstcancer är ett vanligt fenomen i Sverige. Sverige är idag mer mångkulturellt 
och det är då av vikt att tänka på att uppmärksamma att upplevelserna kan variera 
beroende på kulturella betingelser även om alla upplevelser är individuella. Det är 
därför av stor vikt att fler forskar kring studerat område inom norden.  
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Bilaga 1 Artikelsökning 

Databas: Sökord: Begränsningar: Resultat/utvalda Utvalda 

Cinahl 1:a sökning Breast neoplasms 
and  
quality of life  
and  
cancer survivors  
and  
psychological well-
being 

2001-2011  
Female  
Peer-Review  
English 

20 stycken 0 valda 

Cinahl 2:a sökning Breast neoplasms 
and  
Life experience 
and  
cancer survivors   

2001-2011  
Female  
Peer-Review  
English 

11 stycken 3 valda 

Medline 1:a sökning Breast neoplasms 
and   
quality of life  
and   
survivors   
and   
(Social support  
Or  
Social change)  
And 
(Adaption- 
Psychological  
Or  
Adaption – 
Physiological) 

2001-2011  
Female  
English  
Human  
Abstract available 

27 stycken 3 valda 

Medline 2:a sökning Breast neoplasms 
and  
Life change events 
and  
survivors   

2001-2011   
Female  
English 
Human 

34 stycken 3 valda  

varav 1 fanns 
med tidigare 
sökning 
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Bilaga 2 Artikelöversikt 1(3) 

Författare, År, Land Syfte Metod Urval 

Cappiello, Cunningham, 
Knobf, Erdos, 2007, 
USA 

Belysa information och behovet 
av stöd i ett tidigt stadium av 
avslutad bröstcancerbehandling.  

Semistrukturerad intervjustudie. Frågorna 
var skrivna efter fysiska och emotionella 
symtom och deras upplevelse. Frågor 
kring deras upplevelse av att vara och 
deras upplevelse av symtom. Frågor 
kring deras upplevelse av att vara 
överlevande och deras syn av livet efter 
bröstcancerbehandling. 

Fick diagnosen för 5 år sedan 
och färdigbehandlade. Kunna 
läsa och skriva på engelska. 
Mentalt friska. Urvalet togs 
från ett cancerinstitut. 24 
tillfrågades och 4 avstod från 
att delta. 

Rosedale, Fu ,2010, 
USA 

Beskriva kvinnors oväntade 
upplevelse efter avslutad 
bröstcancerbehandling. 

Fenomenologisk intervjustudie med 
sekundär kvalitativ analys. Man 
sammanställde data och förde in dem i 
koder och olika teman. 

Rekryterades från 
volontärgruppen ”reach for 
recovery”. Där 13 stycken 
engelsktalande kvinnor som 
genomgått en 
bröstcancerbehandling som nu 
var avslutad för 1-18 år. 
Deltagarna var 33-74 år gamla. 

Rosedale, 2009, USA Beskriva upplevelsen av 
ensamhet för kvinnor mer än ett 
år efter avslutad 
bröstcancerbehandling. 

Kvalitativ Streubert fenomenologisk 
metod vilken är baserad på Hussels 
fenomenologiska metod. Intervjustudie. 
De utvalda fick skriva ner lite 
information kring sin behandling innan 
intervjutillfället. Intervjuerna spelades in 
samt antecknades känslor. 

Rekryterades från 
volontärgruppen ”reach for 
recovery”. 13 stycken som var 
engelsktalande. 18 år och 
uppåt. Avslutat behandling. 
Bortfall av patienter som fick 
återfall.  
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Bilaga 2 Artikelöversikt 2(3) 

Författare, År, Land Syfte Metod Urval 

Thomas –MacLean, 
2005, Canada 

Beskriva kvinnors upplevelse av 
sin kroppsuppfattning efter 
bröstcancerbehandling. 
Kroppsligt fysiskt och socialt. 

Intervjustudie. Två intervjutillfällen och 
inför den andra intervjun gjordes fler 
uppföljningsfrågor utan att störa 
deltagarnas berättande. En 
fenomenologisk studie.  

12 stycken deltagare mellan 
42-77 år kvinnor. Har avslutat 
bröstcancerbehandling för 1-24 
år sedan. Boende i New 
Brunswick . 

Kaiser, 2008, USA Beskriva kvinnors upplevelse 
kring överlevandet och att vara 
överlevare. 

 En djup intervjustudie där man pratade 
om hela sjukdomsförloppet. Inspelade 
och bandade. Intervjuerna höll på i 90 
minuter och transkuberade. Anonymt 
deltagande. 

39 stycken kvinnor mellan 28-
87år. Ska ha avslutat 
behandling 3-18 månader 
innan studien. Urvalet togs från 
ett cancerstödcenter. 

Ashing, Padilla, Tejero, 
Kagawa-Singer, 2003, 
USA 

Att utforska och förstå 
upplevelserna hos asiatisk-
amerikanska kvinnor som 
överlevt bröstcancer.  

En två delad studie: En nyckelords 
intervju samt fokusgruppsintervjuer. 

Intervjuerna spelades in 

6 stycken vårdpersonal deltog i 
nyckelordsstudien.  
34 Asiat-amerikanska kvinnor 
deltog i 
fokusgruppsintervjuerna. De 
rekryterades från stödgrupper 
(19st) samt sjukhuset (15 st). 
Och blev tillfrågade per telefon 
om de ville delta. 4-5år efter 
diagnos.  
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Bilaga 2 Artikelöversikt 3(3) 

Författare, År, Land Syfte Metod Urval 

Ashing-Giwa, Padilla, 
Bohorquez, Tejero, 
Garcia, 2006, USA. 

Att beskriva Latina-amerikanska 
kvinnors upplevelser av 
bröstcancer. 

En tvådelad studie: Fokusgruppsintervju 
och nyckelordsintervju.  

I fokusgruppen deltog 26 st som delades 
in i två grupper. 
Nyckelordsintervju deltog 6st 
vårdpersonal. 

6st vårdpersonal deltog i 
nyckelordsstudien för att 
förklara deras upplevelser av 
latina-amerikanska upplevelser 
kring bröstcancer. 
Fokusgruppen (26 st) 
rekryterades från sjukhus samt 
stödgrupper i los Angeles.  

Gaudine, Sturge-Jacobs, 
Kennedy, 2003, Canada.  

Att beskriva kvinnors 
upplevelser av att behöva vänta 
på uppföljning efter avslutad 
bröstcancerbehandling.  

Kvalitativ fenomenologisk ansats. 

Djupa semistrukturerade intervjuer som 
varade 1-1,5 timma. Antingen ansikte 
mot ansikte eller via telefon.   

9 stycken kvinnor som hade 
genomgått uppföljning under 1 
år. Vara boende i provinsen 
Atlantic Canada. Deltagarna 
var mellan 31 och 54 år samt 
att de fick diagnosen för 2-7 år 
sedan. Deltagarna bevarades 
anonyma.  
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Bilaga 3 Kvalitetsgranskningsprotokoll  

 

Carlsson & Eiman (2003) Evidensbaserad omvårdnad - Studiematerial för undervisning inom 
projektet ”Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete mellan Universitetssjukhuset MAS och 
Malmö högskola”. Malmö högskola, Hälsa och samhälle. Rapport nr 2, s. 16. 
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Bilaga 4 Kvalitetsgranskning på utvalda artiklar  

 

 

Artikel Poäng Procent Grad 

Cappiello, Cunningham, Knobf, Erdos, 2007 42 p 87,5 % Grad1 

Rosedale, Fu, 2010 40 p 83 % Grad1 

Rosedale, 2009 39 p 81 % Grad1 

Thomas–MacLean, 2005, 38 p 79 % Grad2 

Kaiser, 2008 38 p 79 % Grad2 

Ashing, Padilla, Tejero, Kagawa-Singer, 2003 40 p 83 % Grad1 

Ashing-Giwa, Padilla, Bohorquez, Tejero,Garcia, 2006 36 p 75 % Grad2 

Gaudine, Sturge-Jacobs, Kennedy, 2003 41p 85 % Grad1 
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Bilaga 5 Exempel på innehållsanalys 1(2) 

Författare 
År 

Engelsk meningsenhet Svensk översättning Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Gaudine, A., Sturge-
Jacobs, M. & 
Kennedy, M. (2003). 
 

The diagnosis of breast 
cancer and follow-up 
care is a lift-changing 
experience. Cancer 
becomes an integral part 
of one´s life. A 
commonly expressed 
sentiment is “learning to 
live with cancer” 

Diagnosen och 
uppföljande vården 
innebär en 
livsförändring. Cancer 
blir en stor del av livet. 
En väl använd mening 
är ”Att lära sig leva 
med cancer”. 

Diagnos och 
uppföljande 
vård är en 
livsförändring. 
Cancer blir en 
del av livet. 
Att lära sig 
leva med 
cancer. 

Lära sig leva 
med cancer. 
 

Anpassning till 
nytt liv 
 

Upplevelse av 
förändrat liv  
 

Thomas-Maclean, R. 
(2005). 

I used to think it would 
take me a long time to 
get used to wearing it, 
but I put it on the first 
day and it was just like it 
had always been there. 
It made such a 
difference after two 
days, because I was 
balanced on both sides 
better and the prosthesis 
is basically the same 
weight as a normal 
breast.  
 

Jag brukade tänka att 
det skulle ta lång tid för 
mig att vänja mig vid 
att använda protes, men 
första gången jag tog på 
mig protesen kändes det 
som om de alltid hade 
funnits där. Det märktes 
stor skillnad redan efter 
två dagar eftersom jag 
kände mig mer 
balanserad på båda 
sidorna dels för att 
protesen vägde lika 
mycket som ett vanligt 
bröst. 

Det skulle ta 
lång tid att 
vänja sig vid 
att använda en 
protes. Men 
det kändes rätt 
redan från 
första dagen 
och det blir 
bara bättre och 
bättre. Jag 
känner mig 
mer 
balanserad då 
protesen väger 
lika mycket 
som ett vanligt 
bröst. 

Att vänja sig 
vid att bära 
protes. 

Anpassning till 
ny kropp  

Upplevelse av 
förändrad kropp  
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Bilaga 5 Exempel på innehållsanalys 2(2) 

Författare 
år 

Engelsk meningsenhet Svensk översättning Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Rosedale, M., 
& Fu, M. 
(2010). 

During treatment, they 
experienced a variety of 
symptoms, such as pain, 
loss of energy, poor 
memory, and difficulty 
maintaining 
concentration. The 
women were surprised 
that the symptoms they 
had experienced during 
treatment never 
disappeared but 
remained part of their 
lives. 

Under behandlingen 
upplevde de olika 
symtom som smärta, 
energi förlust, sviktande 
minne och svårigheter 
att kunna bibehålla 
koncentrationen. 
Kvinnorna var 
överraskade att 
symtomen de hade 
under behandlingen inte 
försvann utan var en del 
av deras fortsatta liv. 

Under 
behandling 
upplevdes 
olika symtom. 
Kvinnorna var 
överraskade 
att symtomen 
inte försvann 
efter 
behandling 
utan var en del 
av deras 
fortsatta liv. 

Kvarstående 
symtom. 

Oväntande följder efter 
bröstcancerbehandling 

Upplevelsen av 
att inte känna sig 
frisk 

Gaudine, A., 
Sturge-
Jacobs, M. & 
Kennedy, M. 
(2003). 

While they were 
supported by husbands 
and loved ones, their 
vulnerability and 
expressions of anxiety 
were frequently 
exhibited to healthcare-
givers, and support from 
them, in turn, was 
welcomed and 
appreciated. 

Medan de var stöttade 
av sina nära och kära så 
var de fortfarande 
sårbara och oroliga. 
Dessa känslor visades 
för vårdgivare som gav 
stöd och detta 
uppskattades av 
kvinnorna. 

Stöttades av 
nära och kära 
men 
fortfarande 
sårbara och 
oroliga. 
Känslorna 
visades för 
vårdgivare 
som gav 
uppskattande 
stöd. 

Anhörigstöd 
ej 
tillräckligt. 

Vikten av information 
och stöd 

Upplevelsen av 
utanförskap 
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