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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Bröstcancer utgör en tredjedel av all cancer som kvinnor drabbas av. 
Tidigare studier indikerar att kvinnor upplever mycket starka känslor kring 
sjukdomen bröstcancer och att de har drabbats av den. Tanken av att förlora ett 
bröst är en av punkterna som bringar mycket ångest och lidande. Syfte: Syftet med 
studien är att belysa kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: En 
litteraturstudie med självbiografiska böcker har utförts. Studiens syfte har besvarats 
genom att tre självbiografiska böcker har valts ut som sedan analyserats efter en 
analysmetod som Graneheim och Lundman har beskrivit. Resultat: I resultatet har 
det kommit fram att kvinnornas upplevelser skiljer sig från varandra avsevärt men 
samtidigt framgår den största gemensamma nämnaren tydligt, vilket är ångest och 
lidande associerat till sjukdomen bröstcancer och förlusten av bröst. Slutsats: 
Studiens resultat ger en god inblick i vad och hur kvinnan upplever vid en sjukdom 
som bröstcancer. Genom att informera väl och bemöta dessa kvinnor på ett 
respektfullt och inte nonchalerande vis kan sjukvården bidra till välbefinnande. För 
att sjukvårdspersonal skall ha en möjlighet att besitta kunskapen är det viktigt att 
forska vidare kring ämnet, så att de kan ta del av ny kunskap och ha med sig 
kunskapen i sitt arbete. 
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INLEDNING 
År 2007 insjuknade 7049 kvinnor i bröstcancer och en av tio kvinnor i Sverige 
riskerar att drabbas innan 75 års ålder (Socialstyrelsen, 2009). Kunskap om de 
fysiska förändringar som bröstcancer medför är väl kända. Däremot finns 
kunskapsbrister beträffande hur diagnosen bröstcancer påverkar kvinnors 
upplevelser av lidande och välbefinnande. För att som sjuksköterska kunna ge en 
god omvårdnad och främja välbefinnande på bästa sätt hos en kvinna med 
bröstcancer är det viktigt att känna till hur sjukdomen upplevs av kvinnan. 
 
 
 
BAKGRUND 
Bröstcancer är en ovanlig sjukdom innan 40-års ålder, men risken stiger med åldern 
och majoriteten av de registrerade fallen av nyinsjuknade kvinnor är över 70 år 
(Järhult & Offenbartl, 2006). Förekomsten av bröstcancer är högre i västvärlden 
medan utvecklingsländerna inte har lika stor förekomst av bröstcancer (Key, 
Verkasalo & Banks, 2001). Under de senaste 40 åren har behandlingsmetoderna 
inte förbättrats märkvärt men en positiv aspekt är att bröstcancer numera kan 
upptäckas i ett tidigt skede på grund av mammografi, och att kvinnor är bättre 
upplysta om att undersöka brösten själva genom att söka efter förändringar på och i 
brösten (Almås, 2001). 
 
Den exakta orsaken till varför bröstcancer uppstår är inte klarlagd, men däremot 
finns det samband mellan olika riskfaktorer och bröstcancer (Socialstyrelsen, 2009). 
I en studie av Key et al. (2001) framgår det att risken för att drabbas av bröstcancer 
ökar vid tidig mensdebut, sent klimakterium och användning av preventivmedel. 
Risken att drabbas av bröstcancer minskar om kvinnan har fött barn samt ammat 
(Key et al., 2001). Ärftligheten är av betydelse, då det hos ungefär 10 % av 
bröstcancerpatienterna föreligger en tydlig ärftlig bakgrund till sjukdomen 
(Socialstyrelsen, 2009). 
 
En kvinna bör uppmärksamma tecken som kan tyda på bröstcancer. Dessa tecken 
kan vara; knölar i bröstet eller armhålan, indragning av bröstvårtan, blodig eller klar 
vätska från bröstvårtan, sår eller eksem (Socialstyrelsen, 2009). Dessa tecken 
behöver inte innebära att det föreligger en bröstcancer men de är viktiga att 
uppmärksamma. För att ställa diagnosen bröstcancer använder sig läkarna av så 
kallad trippeldiagnostik (Socialstyrelsen, 2009). Trippeldiagnostiken omfattar 
klinisk undersökning av bröstet där läkaren manuellt palperar och undersöker 
bröstet, mammografi då man röntgar bröstet och cellprov som tas med en tunn nål 
(Socialstyrelsen, 2009). 
 
Den vanligaste behandlingen vid bröstcancer är kirurgi (Almås, 2001). Vid kirurgi 
tas delar av bröstet bort eller hela bröstet beroende på hur storväxt tumören är 
(Socialstyrelsen, 2009). Förutom kirurgi kan bröstcancer behandlas med 
cytostatika, strålbehandling och antiöstrogener (Almås, 2001).  
 
Upplevelser av bröstcancer 
 
Tiden från upptäckten av en knöl i bröstet tills då diagnosen bröstcancer ställs 
präglas av rädsla för att knölen skall vara cancer, rädsla för eventuell operation och 
rädsla för att förlora ett bröst, och i väntan på beskedet lider kvinnorna av intensiv 
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stress och ångest (Demir, Donmez, Ozsaker & Diramali, 2008). Studien visar att 
kvinnor ofta förknippar bröstcancer med döden, vilket gör att kvinnorna tränger 
bort tanken på att det kan vara bröstcancer, de vill inte tala om ämnet och undviker 
att vidröra knölen i bröstet (Demir et al., 2008). Det är viktigt att belysa dessa 
upplevelser då upplevelserna obemärkta kan leda till att kvinnorna inte kontaktar 
sjukvården i tid, innan cancercellerna förökas ohämmat. 
 
Kvinnor som drabbas av bröstcancer beskriver att de upplever sig själv i en 
situation som förändrar deras liv, deras syn på livet samt relationer till andra 
människor, och inget är längre som förut samt att allt i deras liv börjar kretsa kring 
diagnosen (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm & Hamrin, 2002). Men samtidigt 
upplever många kvinnor att ha drabbats av bröstcancer har ökat deras uppskattning 
av livet, samt att det har bidragit till att de har en starkare vilja att utföra planer som 
de tidigare alltid velat göra men skjutit upp (Allen, Savadatti & Levy, 2009). En 
cancerdiagnos kan kännas tung och många kvinnor upplever att de inte kan tala om 
sina känslor kring bröstcancer, uttrycka sin ångest eller visa sin rädsla för 
omgivningen (Arman et al., 2002). Detta på grund av att omgivningen ofta försöker 
stärka hennes tro om att hon är stark och kommer bekämpa cancern, utan att tänka 
på hur kvinnan upplever sin cancerdiagnos och vilka känslor diagnosen väcker. Det 
finns även kvinnor som undviker att prata om cancern. De vill inte skapa oro och 
rädsla bland sina anhöriga och nära vänner, men även för att de själva inte kan 
acceptera eller förstå att detta händer just dem. Dessa handlingar medför att 
kvinnorna lider i tystnad och lidandet på grund av bröstcancern ökar (Arman et al., 
2002). För att undvika detta lidande är det viktigt att som sjuksköterska känna till 
hur kvinnorna känner och resonerar kring bröstcancer som samtalsämne. Kännedom 
om det bidrar även till att sjuksköterskan kan erbjuda samtal, detta kan i sin tur 
skapa en trygghet hos kvinnorna. Ett lidande uppstår då kvinnorna kämpar mellan 
liv och död och då känslor kring vad som är av värde och vad som är värdelöst för 
dem uppstår (Arman et al., 2002). Vidare skriver Arman et al. (2002) att kvinnor 
känner att behovet av att prata av sig om sitt lidande med någon är stort och söker 
därför en relation där den andre individen kan acceptera och lyssna. Existentiella 
frågeställningar och tankar uppkommer i samband med bröstcancerdiagnosen, dessa 
utgör grunden för kvinnornas nya syn på livet och dess mening samt blev en faktor 
som initierade förändringar (Arman et al., 2002). 
   
För många kvinnor är behandlingstiden en svår period. En studie av Schnur, 
Ouellette, Bovbjerg och Montgomery (2009) belyser kvinnors erfarenheter av 
stålbehandling i samband med bröstcancer. I studien framkommer det att symtomen 
som uppstår under behandlingsperioden och när de uppkommer skapar oro bland 
kvinnorna (Schnur et al., 2009). De är vana efter ett par omgångar med 
strålbehandling, att symtomen uppkommer vid en exakt tid och form efter 
strålbehandlingen, och om något av detta avviker från det ”normala” uppstår oro, 
ångest samt tankar kring om det är rätt behandling. Kvinnornas tro om livet efter 
behandlingen kretsar kring två aspekter som antingen handlar om att livet kommer 
att vara problemfritt när behandlingen är över eller att behandlingen inte kommer 
att ha någon effekt och att de således aldrig kommer att bli friska (Schnur et al., 
2009).  
 
Rädslan för återfall speglas på olika sätt och kvinnor beskriver olika orsaker till 
rädslan (Johnson Wickberg, 2001). Ofta utlöses rädslan för återfall av fysiska 
symtom av okänd orsak (Allen, Savadatti & Levy, 2009). I samband med rädslan 
om återfall uppstår andra rädslor så som oro över att ett återfall hade varit 
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emotionellt svårt att bemästra, tankar om depression, ängslan eller att förlora 
kontrollen kopplas till tankarna kring ett återfall (Johnson Wickberg, 2001). 
 
Tanken av att genomgå en mastektomi är ofta associerad med förlust av 
kvinnligheten, att inte vara sexuellt attraktiv samt en störning av kroppsbilden 
(Demir et al., 2008). 
 
För att som sjuksköterska kunna bemöta, behandla och stötta dessa kvinnor på bästa 
möjliga vis är det av stor vikt att känna till upplevelser kring diagnosen bröstcancer, 
vilka känslor och tankar som väcks hos kvinnorna. Det har forskats mycket kring 
ämnet bröstcancer och det har hittills inte påvisats någon studie som belyser 
kvinnans känslor och tankar om bröstcancerdiagnosen som helhet, alltså från 
besked till och med behandling, vilket är viktigt att känna till som sjuksköterska i 
kontakt med dessa patienter. 
 
Lidande och välbefinnande 
 
Det finns olika former av lidande, beroende på lidandets orsak. En form av lidande 
är sjukdomslidande, som uppstår till följd av sjukdom och orsakas av dess fysiska 
symtom, exempelvis smärta, trötthet och yrsel, eller av psykiska symtom, så som 
ensamhet och sårbarhet (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 
2003). 
 
Lidande och välbefinnande är en del av varje människas liv. Wiklund (2003) 
skriver att lidande och välbefinnande inte utesluter varandra utan snarare hör ihop 
och kan förekomma samtidigt. Det är omöjligt att konstatera vad som orsakar 
lidande för enskilda individer. Det är den mening individen tillskriver händelser och 
förluster som avgör om dessa skall orsaka lidande (Wiklund, 2003). För att som 
sjuksköterska kunna bemöta en patient som lider är det viktigt att känna till 
tänkbara orsaker till lidandet. För en människa som drabbas av cancer kan det vara 
diagnosbeskedet, insjuknandet eller saknaden av en bortopererad kroppsdel, 
exempelvis ett bröst, som ligger till grund för lidandet som uppstår (Öhlen 2001 se 
Bengtsson, 2005). Även en ständig rädsla för att cancern skall återkomma orsakar 
ett stort lidande för många drabbade kvinnor, trots att de räknas som ”friska” 
(Johnson Vickberg, 2001). Wiklund (2003) menar att en människa kan lida men 
samtidigt uppleva välbefinnande. En kvinna som lever med bröstcancer kan lida på 
grund av sjukdomen men samtidigt kan hon uppleva välbefinnande, i form av 
exempelvis skratt och gemenskap med vänner och anhöriga. När sjukvården 
kommer in i bilden är det inte alltid möjligt att få sitt lidande bekräftat (Arman et 
al., 2002). Många kvinnor upplever att personalen undviker dem samt att de inte är 
tillåtna att uttrycka känslor av lidande, vilket innebär att de upplever att de endast 
erbjuds behandling för den fysiska kroppen (a.a). För att som sjuksköterska bidra 
med välbefinnande i mötet med dessa patienter, är det viktigt att känna till om 
patienterna känner sig bekräftade och vilka tänkbara orsaker kan finnas till att 
patienterna inte känner sig bekräftade. Genom att ha kunskapen i åtanken kan 
lidande, orsakat av bemötandet från sjukvården, undvikas. 
 
För att det skall vara möjligt att uppleva välbefinnande samtidigt som lidande, krävs 
det att individens lidande ses och bekräftas samt att individen själv accepterar sitt 
lidande och lär sig hantera det (Eriksson 1994 se Dahlberg et al, 2003). Detta 
innebär att individen måste få möjligheten till att ”lida ut”. När individen upplever 
helhet, d.v.s. hälsa, igen och ser hur hon eller han har formats av erfarenheten, 
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uppstår en möjlighet till att hon eller han kan tillskriva lidandet någon mening 
(Wiklund, 2003). För att denna process skall vara möjlig måste sjuksköterskan vara 
förankrad i begreppet lidande och ha förståelse för patienter som lider samt stötta 
dem i denna process. För att en sjuksköterska skall kunna stötta krävs kunskap 
kring vad som orsakar lidandet hos patienter med bröstcancer. 
  
Lidande berör inte enbart de synliga symtomen, utan snarare en människa som 
helhet, där kropp och själ är ett (Wiklund, 2003). Lidandet kan därför beskrivas som 
en känsla av att förlora kontrollen, ett hot, kränkning och är förenat med 
skuldkänslor (Wiklund, 2003). Jahren Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2005) 
menar att det är förlusten av något eller någon som har ett värde och som betyder 
mycket för personen är orsaken till lidandet. Vidare skriver Jahren Kristoffersen et 
al. (2005) att varje individ upplever lidandet olika och att lidandet har individuella 
orsaker. Samtidigt menar de att lidande uppstår då livssituationen förändras och 
individen förlorar livsinnehåll och livsvärden.  
 
Lidande uppstår utav olika händelser i livet och ett lidande är högst individuellt. 
Upplevelser av lidande är viktiga att belysa och lyfta fram för att sjuksköterskan 
skall kunna möta dessa patienter utan att skapa ett dubbelt lidande men däremot 
främja välbefinnande. Ett lidande kan uppstå vid sjukdom eller vid en dramatisk 
förändring av livssituationen hävdar Jahren Kristoffersen et al. (2005). För en 
bröstcancerdrabbad individ kan lidandet uppstå allt från mellan diagnosbeskedet till 
efter behandlingen, och sjuksköterskan bör alltid ha i åtanke att lidande kan uppstå. 
Därför är det av stor vikt att belysa kvinnornas upplevelser av att leva med 
bröstcancer. 
 
 
 
SYFTE 
Syftet med studien är att belysa kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer, 
från diagnos till och med behandling. 
 
 
 
METOD 
Syftet är att belysa kvinnors upplevelser av bröstcancer. En kvalitativ metod är att 
föredra eftersom metoden fokuserar på att skapa förståelse för människors egna 
upplevelser av omvärlden (Forsberg & Wengström, 2003).  
 
Studien inkluderar tre självbiografiska böcker som är skrivna av kvinnor som 
drabbats av bröstcancer. 
 
Urval 
 
För att hitta de mest relevanta böckerna till studiens syfte gjordes en sökning i 
LIBRIS där sökordet ”bröstcancer” användes. Detta gav 689 träffar. Eftersom 
böckerna skulle vara självbiografiska så lades sökordet ”självbiografi” till, vilket 
gav åtta träffar. Inklusionskriterierna var att böckerna skulle vara skriva av kvinnor 
som lever eller har levt med diagnosen bröstcancer samt skildra deras upplevelse av 
sjukdomen. Böckerna skulle inte vara äldre än 1990-talet samt att det inte skulle 
skilja mer än tio år mellan böckerna. Av dessa åtta böcker hittades fyra stycken på 
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Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek och sex stycken av de åtta böckerna 
hittades på Stadsbiblioteket i Karlskrona. Eftersom de böcker som fanns på 
Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek även fanns på Stadsbiblioteket i Karlskrona 
valde författaren att utgå från böckerna på Stadsbiblioteket i Karlskrona. 
Stadsbiblioteket valdes på grund av fler antal tillgängliga böcker. Av dessa sex 
böcker som handlade om kvinnor och deras upplevelser av bröstcancer valdes tre 
böcker ut, utifrån deras sammanfattning, som ansågs svara på studiens syfte bäst 
samt uppfyllde inklusionskriterierna. 
 
Klart att jag klarar mig! av Susanne Ihre (1994) 
Boken belyser en kvinnas upplevelser då hon, mitt upp i sin karriär, får diagnosen 
bröstcancer. Vi får följa Susannes liv som ständigt vandrar en berg-och-dalbana 
emotionellt likväl som fysiskt då hon innerligt kämpar sig genom 
cellgiftsbehandlingen och bröstrekonstruktionen för att övervinna bröstcancern. 
 
Ovanför molnen är himlen blå av Greta-Lis Krokfors-Lindsjö (2000) 
Det började med att Greta-Lis hittade en knöl i vänstra bröstet och slutade dessvärre 
med metastaser i skelettet. Greta-Lis skriver om behandlingar, omgivningen och 
uppkomsten av starka känslor associerade till bröstcancern. 
 
Bara mitt bröst av Agneta Ullenius (1996)   
Vi följer journalisten Agneta från chockbeskedet om bröstcancer till dagen då 
bröstcancern tillskrivs en mening, att skriva denna bok i hopp om att den skall 
hjälpa drabbade kvinnor i nöd. Boken skildrar upplevelserna kring behandling, 
livet, kroppens förändring och plågsamma bröstrekonstruktioner. 
 
Analysmetod 
 
En kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter och kan både vara 
deduktiv och induktiv. Induktiv analys är en förutsättningslös analys av texter och 
är den metod som jag tillämpat på studien (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 
Krippendorff (2004) menar att en innehållsanalys är ett forskningsverktyg som 
bland annat skall ge forskaren nya insikter och förstärka forskarens förståelse för 
specifika fenomen. Jag har använt mig av Graneheim och Lundmans (2004) 
beskrivning av innehållsanalysen, då syftet med studie var att beskriva kvinnors 
upplevelser av bröstcancer.  
 
En kvalitativ innehållsanalys innefattar ett antal steg som möjliggör ett tydligt 
resultat. De utvalda självbiografiska böckerna lästes. Sedan lästes böckerna en gång 
till för att de meningsbärande enheterna skulle kunna tas ut från texterna, 
meningsenheter som vara relevanta till studiens syfte. Dessa utgjordes av ord, 
meningar och stycken (Graneheim & Lundman, 2004). De uttagna meningsbärande 
enheterna kondenserades och abstraherades. Kondensering avser att göra texterna 
kortare och därmed lättare att hantera, samtidigt som det viktigaste bevaras. Den 
kondenserade texten abstraherades, vilket innebär att meningsbärande enheterna 
försågs med koder. Dessa koder sammanfördes sedan till olika subkategorier, där 
koder som hade ett liknande innehåll fördes in under samma subkategori. För att 
sammanbinda innehållet i de olika subkategorierna skapades kategorier. En kategori 
innehåller ett antal subkategorier som berör liknande frågor (Graneheim & 
Lundman, 2004) (Tabell 1). För att nå en djupare förståelse så utvecklades den 
manifesta innehållsanalysen till en latent innehållsanalys, där ett tema framkom. En 
latent analys syftar till att lyfta fram det som finns mellan raderna, d.v.s. textens 
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dolda budskap (Graneheim & Lundman, 2004) (Tabell 2). Efter ett par dagar av 
fundering kring kategorierna och möjliga teman insåg jag att alla kategorier i grund 
och botten berör och belyser en och samma sak, kvinnans personliga upplevelse, 
vilket resulterade i att endast ett tema skapades.  
 
 
Tabell 1: Exempel på manifest innehållsanalys 
Meningsbärande enhet Kondensering Kodning Subkategori Kategori 
”Beskedet om bröstcancer 
väcker så mycket rädsla, så 
mycket ångest, och den som 
drabbas är plötsligt den 
ensammaste människan i 
världen.” (Ullenius, 1996). 
 
 

Beskedet väcker 
många blandade 
känslor. 

Känslor 
som väcks. 

Rädsla, ångest 
och ensamhet. 

Tankar och 
känslor kring 
bröstcancerbesk
edet. 

”Jag har alltid varit livrädd 
att ligga någon till last, och 
tanken på att denna sjukdom 
skulle kunna förvandla mig 
till en enda stor ballast 
gjorde mig plötsligt 
skräckslagen.” (Ihre, 1994). 
 

Skräckslagen 
över tanken att 
ligga någon till 
last och att just 
denna sjukdom 
kunde orsaka 
det. 

Skräckslag
en av att 
bli 
beroende 
av någon. 

Omgivning 
Skräck 
Blandade 
känslor 

Tankar och 
känslor kring 
sjukdomen 
bröstcancer 

 
 
Tabell 2: Exempel på latent innehållsanalys 

 
Tema 

 

Kvinnornas individuella upplevelser om livet med sjukdomen bröstcancer 

 
 
Kategori 

 
Tankar och känslor 

kring sjukdomen 
bröstcancer 

 
Tankar och 

känslor kring 
bröstcancerb

eskedet 

 
Upplevelser 

av 
bröstcancer- 
behandling 

 
Tankar och 

känslor kring 
den 

förändrade 
kroppen 

 
Upplevelser 

av 
omgivningen 
och behovet 
av att prata 

 
Upplevelser 

av 
sjukvården 

 
Upplevelser 

av 
välbefinnande 

 
 

Sub- 
kategori 

 
Ångest, 
oro och 

förnekels
e 

 
Depress

ion, 
sorg 
och 

ensamh
et 

 
 

     

 
 
 
 

Koder 
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RESULTAT 
Resultatet omfattas av ett tema; Kvinnors individuella upplevelser om livet med 
sjukdomen bröstcancer. Temat innehåller sju kategorier; Tankar och känslor kring 
sjukdomen bröstcancer, Upplevelser av omgivningen och behovet av att prata, 
Tankar och känslor kring bröstcancerbeskedet, Upplevelser kring 
bröstcancerbehandling, Upplevelser av sjukvården, Upplevelser av välbefinnande 
samt Tankar och känslor kring den förändrade kroppen. Dessa sju kategorier utgör 
huvudresultatet men innehåller även subkategorier för att underlätta läsningen. 
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Kvinnors individuella upplevelser om livet med sjukdomen 
bröstcancer 
 
 
Tankar och känslor kring sjukdomen bröstcancer 
 
Blandade känslor och tankar för sjukdomen uppkom bland kvinnorna, där deras 
egen reaktion på sjukdomen tillsammans med omgivningens reaktion hade mest 
inverkan på deras upplevelser av sjukdomstiden. 
 
Ångest, oro och förnekelse 
Det som är gemensamt för dessa tre kvinnor är att de upplever en stark ångest för 
sjukdomen och att just de har drabbats av bröstcancer, en förtvivlan och förnekelse 
väcks i början av sjukdomsperioden. Ullenius (1996) berättar att hon ständigt 
upplevde denna ångest, att det då och då kom en gigantisk våg av ångest och 
självömkan över henne. Ångesten uppstod på grund av oro och rädsla som 
kvinnorna kände under och inför vissa situationer relaterade till bröstcancer. Ihre 
(1994) beskrev sin rädsla för recidiv som ett onödigt lidande. 
 
”Tänk, om man går igenom allt detta lidande alldeles i onödan och lik förbaskat 
har en ny tumör på gång?” (Ihre, 1994, s.149). 
 
 Ullenius (1996) angav att källan till hennes ångest och oro var rädslan för att 
cancern skall ha spritt sig till andra delar av kroppen, samt att hon upplevde en stark 
ångest och oro inför operationen. Krokfors-Lindsjö (2000) däremot, påpekade 
ständigt att hon inte oroade sig för recidiv och försökte nonchalera tecken på att 
cancern kunde ha spritt sig, vilket gjorde att hennes ångest växte sig större. En av 
kvinnorna upplevde dessutom stor skräck över tanken att behöva bli beroende av 
någon för att klara sin vardag, av att sjukdomen skulle kunna förvandla henne till en 
enda stor ballast (Ihre, 1994). 
 
Depression, sorg och ensamhet 
Förutom den kraftiga ångest som kvinnorna upplevde under sjukdomsperioden 
uppstod det blandade känslor och tankar kring sjukdomen bröstcancer. Depression, 
sorg, ensamhet och oklart tänkande var de mest framträdande, efter ångesten, 
känslor och tankar hos kvinnorna. 
 
”Just nu är det tillräckligt jobbigt att bearbeta det faktum att jag har cancer, att jag 
befinner mig mitt uppe i en livshotande situation och att det inte alls är säkert att 
jag överlever. Jag kämpar med sorgen och insikten om att jag aldrig mer kommer 
att kunna känna mig helt frisk.” (Ullenius, 2000, s.88). 

 
 

Upplevelser av omgivningen och behovet av att prata  
 
Kvinnorna hade olika upplevelser när det kommer till omgivningen och dess 
reaktioner på sjukdomen. Krokfors-Lindsjö (2000) skriver om hur folk drog sig 
undan när hon berättade om sin sjukdom, och att det i många fall blev helt tyst i ett 
sällskap då hon närmade sig. Ihre (1994) och Ullenius (1996) hade, tvärtom, 
upplevelser av att personer, okända personer, öppet frågade och talade om 
bröstcancern. Ullenius (1996) och Ihre (1994) upplevde att de inte ville oroa nära 
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och kära och valde därför att undvika ämnet bröstcancer eller tala om att de hade 
drabbats, vilket bidrog till att de led i tysthet. Krokfors-Lindsjö (2000) kände 
däremot att det var väldigt viktigt för henne att tala om sin situation med 
omgivningen. Med tiden upplevde alla kvinnorna att behovet av att tala med någon 
om sin situation växte och det viktigaste var att finna någon eller att det fanns 
någon som förstod vad de hade gått igenom. 
 
”Jag fick en klump i halsen, av självmedlidande, visst, men också av plötslig kärlek 
till en människa som förstod.” (Ihre, 1994, s.19). 
 
 
Tankar och känslor kring bröstcancerbeskedet 
 
Kvinnorna reagerade med starka känslor när beskedet bröstcancer lämnades och 
upplevde att det tog en lång tid innan de verkligen accepterade att de hade drabbats. 
 
Ullenius (1996) berättade hur hon fick sitt cancerbesked via ett telefonsamtal och 
hennes första tanke var döden, att beskedet kändes som en dödsdom. 
Bröstcancerbeskedet väckte även känslor som rädsla, ångest och ensamhet. När 
chocken över beskedet hade lagt sig uppkom en förnekelse där hon intalade sig 
själv om att det inte var sant och att det inte kunde hända henne, att det var 
overkligt (Ullenius, 1996). Med tiden accepterades bröstcancerbeskedet och en 
känsla av sorg vällde över henne, en sorg över att ha drabbats av en livshotande 
sjukdom (Ullenius, 1996). 
 
”Och jag känner bara att nu är slutet här, nu skall jag dö!” (Ullenius, 1996, s.16). 

 
”Troligen elakartad, sa han direkt” (Krokfors-Lindsjö, 2000, s.10) var en av de 
första orden Greta-Lis fick höra i samband med sitt cancerbesked. Greta-Lis hade 
nyligen varit på mammografi och fann det väldigt svårt att acceptera beskedet 
läkaren lämnade, samt att hon genast upplevde att hennes värld, från och med den 
dagen, blev helt annorlunda (Krokfors-Lindsjö, 2000).  
 
”Jag vet inte om jag var chockad eller inte. Jag kan bara beskriva, hur jag kände 
mig. När jag gick ut från mottagningen började tårarna rinna. Jag kände en stor 
sorg. Ett ögonblick var det som om hela mitt liv hade försvunnit i en dimma. Jag 
tyckte, att allt var slut” (Krokfors-Lindsjö, 2000, s.11). 

 
”Cancer – DET KUNDE BARA INTE VARA SANT!” (Ihre, 1994, s.12), var 
Susannes första tanke då hon fick sin diagnos. Chockad begav hon sig hemåt med 
hoppfulla tankar om att det inte var sant, att sjukhuset på grund av ett förfärligt 
misstag hade blandat ihop henne med någon annan (Ihre, 1994).  
 
Upplevelser av bröstcancerbehandling 
 
Oro och ångest associerades starkt till de olika bröstcancerbehandlingarna som 
kvinnorna genomgick. 
 
Att kvinnorna, utöver operation där del av eller hela bröstet togs bort, skulle 
genomgå ytterligare behandling kändes som ett nedslag i kampen mot bröstcancern.  
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Krokfors-Lindsjö (2000) belyste de olika biverkningarna som strålbehandlingen 
medförde. Hon kände sig ständigt trött och illamående en bit in i behandlingen och 
vid vissa tillfällen upplevde hon även känselbortfall i vissa kroppsdelar (Krokfors-
Lindsjö, 2000). När det hela var över kände Greta-Lis att hon inte hade någon kraft 
kvar, då hon hade mobiliserat all sin kraft just på strålbehandlingen (a.a). 
 
En lugn känsla infann sig hos henne inför cellgiftsbehandlingen (Ullenius, 1996). 
Den lugna känslan varade inte länge och redan inför andra behandlingen började 
Agneta känna sig rysligt orolig (a.a). Ullenius (1996) berättar att 
cellgiftsbehandlingen orsakade en enorm orkeslöshet som hon aldrig tidigare 
upplevt, och själva tanken på att behöva genomgå den igen fick blodet att isa i 
ådrorna (a.a). 
 
”Jag går och mal detta med cellgifter” (Ihre, 1994, s.37). Cellgiftsbehandlingen var 
något som konstant fanns i hennes tankar innan beslutet om att hon skulle få 
cellgiftsbehandling togs (a.a).  
 
”Jag bara satt där. Ögonen fylldes med tårar. Det hade nästan aldrig hänt, hur 
jäkliga besked jag än fått under sjukdomens gång. Detta kändes som det värsta 
beskedet av alla” (Ihre, 1994, s.90). 
 
Själva tanken på cellgifter väckte en enorm oro och beskedet om att hon behövde 
genomgå en cellgiftsbehandling orsakade en enorm skräck inom henne (a.a). 
 
 
Upplevelser av bemötandet i vården 
 
Ihre (1994) beskrev upplevelser som missmod över att behöva vara på 
läkarmottagningen, att hon ständigt undvek tankar inför kommande vårdmöten då 
hon tyckte att sjuksköterskorna ägnade henne minimal uppmärksamhet under 
besöken. Hon beskriver även hur sjukhusmiljön efter ett tag började krypa henne 
under skinnet och skapade en obehagskänsla (Ihre, 1994). Krokfors-Lindsjö (2000) 
berättade, tvärtom, att hennes bästa upplevelse med vården var att hon fick träffa 
samma vårdpersonal under hela sin behandlingstid, detta skapade ett lugn och en 
känsla av trygghet. För att uppleva en trygghet till vården, menade Krokfors-
Lindsjö (2000), var det viktigt med tillfredsställande information. Krokfors-Lindsjö 
(2000) upplevde att hennes frågor och intresse för information nonchalerades ofta 
från läkaren, vilket gav upphov till lidande. Ihre (1994) kände sig inte nonchalerad, 
men däremot upplevde hon att det ofta irriterade läkarna när hon tog fram sin lista 
med nedskrivna frågor. Ullenius (1996) påpekade hur viktigt det var med 
information för att kunna förstå sin situation, men att den lilla informationen hon 
kunde införskaffa utanför sjukhusets väggar inte var tillfredsställande, och ansåg att 
det fanns oerhört lite och inte särskilt bra utbud, med tanke på hur många som 
faktiskt berörs av bröstcancer. Information om ens sjukdom och tillstånd hjälper en 
att ta sig igenom situationen beskrev Krokfors-Lindsjö (2000) i sin bok. Det hjälpte 
henne att ta sig igenom strålbehandlingen (Krokfors-Lindsjö, 2000). 
 
Upplevelser av hopp 
 
Vad de tre kvinnorna hade gemensamt var att de hittade ett hopp inom sig, ett hopp 
för framtiden, fast beslutna om att överleva. Ullenius (1996) uttalade sig om att hon 
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inte ville dö innan hon har levt. En inre styrka och livsglädje infann sig (Ullenius, 
1996). Även Krokfors-Lindsjö (2000) beskrev moment av tröst och nytt livsmod. 
 
 
”Den sorg jag hade känt övergick i trots. Okej! Cancer är en allvarlig sjukdom. 
Man kan dö av den. Men jag tänker inte dö” (Krokfors-Lindsjö, 2000, s.11). 

 
Dagen då en av kvinnorna insåg att hon skulle kunna, med sin kunskap och 
erfarenheter kring bröstcancern, trösta och stötta andra kvinnor i samma situation, 
insåg hon att det trots allt inte var helt onödigt och meningslöst att ha drabbats av 
bröstcancer (Ullenius, 1996). Ullenius (1996) tillskrev sitt lidande en mening. 
Likadant kände Ihre (1994) då hon en dag kände att det kanske fanns en mening 
med det hon hade fått genomfara, att hon skulle skriva en bok som kunde hjälpa 
många drabbade kvinnor.  
 
 
Tankar och känslor kring den förändrade kroppen 
 
Personlig förändring, inte samma person längre, känsla av att vara någon helt annan 
infann sig i hennes tankar då hon såg sig själv i spegeln (Ullenius, 1996). En kraftig 
ångest uppstod inför att behöva se och ta på det nya bröstet (Ullenius, 1996). 
Krokfors-Lindsjö (2000) skriver i sin bok att hennes bortopererade bröst gav hennes 
självkänsla en allvarlig törn. Känsla av att kroppen var stympad infann sig hos Ihre 
(1994).  
 
”Aldrig har jag känt så starkt för mina små och oansenliga bröst som just nu, när 
ett av dem precis fått sin dödsdom” (Ullenius, 1996, s.50). 
 
Sorgen välde över henne, sorgen efter det borttagna bröstet, och en känsla infann 
sig, av att vara amputerad, trots den nya protesen (Ullenius, 1996). 

 
Även tanken på att behöva förlora håret väckte ångest hos dessa tre kvinnor. 
Ullenius (1996) beskriver en skräck inför att behöva bli skallig. Ihre (1994) skriver i 
sin bok att hårförlusten trots allt inte kan jämföras med själva livet, hon kände att 
det inte var så märkvärdigt att förlora håret under ett års tid jämfört med att förlora 
livet. 
 
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
 
Studien är en litteraturstudie och har genomförts med innehållsanalys enligt 
Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning. Valet att genomföra en 
litteraturstudie gjordes på grund av att en intervjustudie hade tagit längre tid och 
dessutom varit ett känsloladdat möte för de drabbade kvinnorna. Det hade även 
inneburit att leta upp tänkbara deltagare, vilket även det hade tagit mycket stor del 
av den utsatta tiden för studiens genomförande. En intervjustudie hade kunna förse 
studien med en möjlighet till att studera kvinnornas kroppsliga uttryck. En 
litteraturstudie kan på så vis dessvärre inte jämföras med ett levande möte. Men i 
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och med tidsbristen så ansåg jag att en litteraturstudie var lämpligast och 
möjligheterna till att hinna genomföra en acceptabel studie var större.  
 
Eftersom det valdes att genomföra en litteraturstudie återstod det att vidare välja 
mellan att studera tidigare studier eller att studera självbiografier. Valet blev att 
studera självbiografier då det ansåg att det kunde ge ett bredare perspektiv på 
kvinnors upplevelser, eftersom artiklar som hittades om kvinnors upplevelser av 
bröstcancer belyste begränsade delar, vilket inte ansågs vara passande till studiens 
syfte. Då självbiograferna studerades och resultatet växte fram insågs det att 
resultatet var mycket likt tidigare studier som användes i bakgrunden, vilket fick 
författaren att reflektera över valet av hur litteraturstudien genomfördes. Författaren 
kunde valt att utföra en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar om 
kvinnornas upplevelser och fått fram liknande resultat och dessutom en starkare 
tilltro till resultatet i och med att i studier ingår flera kvinnors upplevelser, istället 
för självbiografer där en bok endast belyser en kvinnas upplevelser. 
 
Sökningen av de självbiografiska böckerna skedde via sökmotorn LIBRIS och 
vidare via Blekinge Tekniska Högskolas bibliotekskatalog samt Stadsbibliotekets 
bibliotekskatalog i Karlskrona. Via LIBRIS hittades åtta böcker genom sökord 
bröstcancer och självbiografi. Dessa letades sedan upp via de ovan nämnda 
bibliotekskatalogerna och urvalet gjordes vidare utifrån de utsatta kriterierna. 
Böckerna skulle vara skriva av kvinnor som lever eller har levt med diagnosen 
bröstcancer samt skildra deras upplevelse av sjukdomen. Böckerna skulle inte vara 
äldre än 1990-talet samt att det inte skulle skilja mer än tio år mellan böckerna. 
Dessa var inklusionskriterierna för valet av böckerna. I efterhand funderades det 
kring att 1990-talet var ganska länge sedan trots allt, och som vi redan vet så 
utvecklas vårdinsatserna ständigt, även inom bröstcancervården. Men däremot så 
resonerade författaren på så vis att själva upplevelserna av att drabbas av 
bröstcancer inte kan förändras så märkvärt. Det spelar ingen roll om insjuknandet 
skedde på 90-talet eller 2000-talet, det är fortfarande individens inre känslor som 
skapar upplevelsen av att ha drabbats. 
 
Då böckerna hade lästs och resultatdelen påbörjats uppstod funderingar kring valet 
av böcker och om det möjligtvis hade gett bättre material om författaren hade 
breddat sökningen efter självbiografier och sökt utanför LIBRIS. Hade det 
möjligtvis kunnat hittas självbiografer som tydligare svarade på studiens syfte?  De 
valda böckerna passade förvisso till studiens syfte men innehöll även mycket som 
inte var relevant, och därmed uppstod funderingar kring sökmetoden.  
 
I och med att självbiografiska böcker skulle studeras valdes det att utgå från 
Granheim och Lundmans (2004) beskrivning av en kvalitativ innehållsanalys. Detta 
innebär att en förutsättningslös analys av texten görs, vilket passar utmärkt till 
självbiografiska böcker. En latent innehållsanalys genomfördes och detta anses 
endast vara positivt då man som läsare kan se helheten av kvinnornas upplevelser. 
Även Krippendorff (2004) menar att en innehållsanalys är ett verktyg som skall ge 
forskaren nya insikter och förstärka forskarens förståelse för specifika fenomen, 
vilket passar utmärkt då fenomen som personliga upplevelser skall belysas. 
Möjligtvis hade författaren kunnat använda mig av andra analysmetoder, kanske 
bättre passande till valet av studieansatsen, men då metoden valdes ansågs det att 
den helt enkelt passade väl till studien och därav blev valet självklart. Då analysen 
av böckerna påbörjades var det mycket svårt att, från en av de valda 
självbiograferna, plocka ut meningsenheter och korta ner dem till kategorier, vilket 
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är de viktigaste stegen i innehållsanalysen. Författaren började fundera på om det 
fanns någon analysmetod som hade underlättat analysen av böckerna. Svaret blev 
nej! Detta på grund av att det inom kort insågs att den självbiografiska boken inte 
belyste studiens syfte på ett adekvat vis, vilket gjorde det väldigt svårt att 
genomföra stegen i innehållsanalysen på ett konkret sätt. Detta fick författaren åter i 
tankar om sökmetoden efter dessa självbiografiska böcker och urvalet av dem. 
 
Den latenta innehållsanalysen, som genomfördes enligt Graneheim och Lundmans 
(2004) beskrivning, gick till på så vis att böckerna lästes ett antal gånger till att 
börja med. Sedan valdes meningsbärande enheter ut som svarade på studiens syfte. 
Författaren var ständigt medveten om risken att gå miste om någon information och 
kontrollerade därför ständigt de uttagna meningsbärande enheterna mot studiens 
syfte. Vidare sammanfattades de uttagna meningsbärande enheterna 
(kondensering), vilket inte alltid ansågs vara enkelt då vissa meningsbärande 
enheter var stora och belyste många känslor och upplevelser. Även vid detta steg 
har det varit negativt med att vara en författare istället för två, då författaren går 
miste om andra tankar och förslag. De kondenserade meningsbärande enheterna 
försågs sedan med koder (abstrahering). Dessa koder bildade kategorier, och 
kategorierna bildade ett tema; Kvinnors individuella upplevelser om livet med 
sjukdomen bröstcancer. Vid uttagning av meningsbärande enheter från en av 
böckerna, skriven av Greta-Lis Krokfors-Lindsjö (2000), var det svårt att ta ut 
meningsbärande enheter i och med att författaren till boken belyser områden som 
inte har någon relevans till studiens syfte. Detta medförde att alla kategorier som 
framkom under analysen inte hade tillräckligt med text och meningsbärande enheter 
för att skapa subkategorier. I och med denna brist så har resultatet försetts med citat 
för att stärka trovärdigheten.  
 
 
Resultatdiskussion 
 
Resultatet visar att kvinnors upplevelser av bröstcancer är högst individuell. Den 
gemensamma nämnaren för kvinnornas upplevelse, ångest relaterad till bröstcancer, 
genomlyser resultatet. Ångesten uppstod inför olika situationer, bland annat vid 
tanken om att just de har drabbats av sjukdomen, inför operation (förlust av bröst), 
tanken på recidiv, spridning till andra organ samt vid tanken att behöva bli beroende 
av någon för att klara sin vardag (Ihre, 1994., Krokfors-Lindsjö, 2000., Ullenius, 
1996). För en människa som drabbas av cancer kan det vara diagnosbeskedet, 
insjuknandet eller saknaden av en bortopererad kroppsdel, exempelvis ett bröst, 
som ligger till grund för lidandet som uppstår (Öhlen 2001 se Bengtsson, 2005).  
Denna ångest är ett slags lidande orsakat av händelser relaterade till bröstcancer i 
relation till det egna livet och personen. Som ovan nämnt är upplevelserna högst 
individuella och ångesten orsakades av olika händelser för dessa kvinnor. Det är bra 
om sjuksköterskor har i åtanke att upplevelserna är högst individuella för att 
undvika att lidandet fördubblas. Jahren Kristoffersen et al. (2005) poängterar att 
varje individ upplever lidandet olika och att lidandet har individuella orsaker samt 
att detta kan ske vid sjukdom eller vid en dramatisk förändring av livssituationen, 
vilket just är fallet för dessa kvinnor. Även Demir, Donmez, Ozsaker och Diramali 
(2008) fick ett resultat som bekräftar att tiden från upptäckten av en knöl i bröstet 
tills då diagnosen bröstcancer ställs präglas av rädsla för att knölen skall vara 
cancer, rädsla för eventuell operation och rädsla för att förlora ett bröst, och att i 
väntan på beskedet lider kvinnorna av intensiv stress och ångest. Även depression 
och känslor som sorg och ensamhet framträder i resultatet Gagliardi, Vespa, Papa, 
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Mariotti, Cascinu och Rossini (2009) styrker resultatet genom att de i sin studie 
kommer fram till att nivån av ångest och depression är betydligt högre bland 
kvinnor med bröstcancer. Att känslor som ensamhet och sorg uppstår påvisas även i 
en studie utförd av Arman, Rehnsfeldt, Lindholm och Hamrin (2002), där det även 
framkommer att ensamheten tenderar att orsaka ett dubbelt lidande (a.a). Som 
sjuksköterska är det av stor vikt att uppmärksamma dessa faktorer och erbjuda 
patienterna samtal där sjuksköterskan kan identifiera dessa faktorer och initiera en 
stödjande roll, för att eliminera ensamheten och på så vis förhindra det dubbla 
lidandet, som ovan nämnt, kan uppstå. 
 
I resultatet framkommer det även att kvinnorna upplevde ett stort behov av att tala 
med någon om sin livssituation samtidigt som de inte ville oroa omgivningen och 
närstående. Även Arman et al. (2002) får i sin studie, om bröstcancerdrabbade 
kvinnors lidande, ett resultat som beskriver kvinnors behov av att ha någon att tala 
med men att många av kvinnorna inte ville tala om sin sjukdom på grund av att de 
inte ville oroa nära och kära samt att de inte ville visa sitt lidande (a.a). Dessa 
handlingar medför att kvinnorna lider i tystnad och lidandet på grund av 
bröstcancern ökar (Arman et al., 2002). Eriksson (1994) se Dahlberg et al. (2003) 
poängterar betydelsen av att acceptera sitt lidande för att kunna känna 
välbefinnande, vilket sker bland annat via bekräftelse från omgivningen. Detta 
framkommer i resultatet genom att kvinnorna känner en lättnad över att kunna hitta 
någon som de kan prata om sin sjukdom med (Ihre, 1994., Krokfors-Lindsjö, 2000., 
Ullenius, 1996). 
 
Bröstcancerbeskedet associeras ofta med döden. Ullenius (1996) återberättar att 
cancerbeskedet kändes som en dödsdom, att första tanken var döden. Även stark 
förnekelse uppträdde bland kvinnorna vid tanken om att det kunde vara bröstcancer 
(Krokfors-Lindsjö, 2000., Ullenius, 1996). En tidigare studie visar att kvinnor ofta 
förknippar bröstcancer med döden, vilket gör att kvinnorna tränger bort tanken på 
att det kan vara bröstcancer, de vill inte tala om ämnet och undviker att vidröra 
knölen i bröstet (Demir et al., 2008). Brist på information kan innebära att 
kvinnorna reagerar så starkt i början, och detta kan undvikas genom att som 
sjuksköterska informera bättre om bröstcancer i ett tidigt skede, exempelvis vid 
regelbunden screening. 
 
Att kvinnorna, utöver operation där del av eller hela bröstet togs bort, skulle 
genomgå ytterligare behandling kändes som ett nedslag i kampen mot bröstcancer. 
Behandlingarna präglades av trötthet och oro. Schnur et al. (2009) skriver att 
kvinnor associerar sin oro vid behandlingarna till två utvägar. De menar att 
kvinnorna antingen upplever behandlingen som en problemfri framtid eller att de 
efter behandlingen aldrig åter kommer vara friska (a.a). Resultatet av att 
behandlingen präglas av oro styrks av en studie, som belyser kvinnors erfarenheter 
av strålbehandling i samband med bröstcancer, där det framkommer att specifikt 
symtomen som uppkommer under behandlingen skapar oro bland kvinnorna (a.a).  
 
I resultatet framgår det att kvinnorna ibland upplevde missmod över att behöva 
komma i kontakt med sjukvården, då de upplevde nonchalans i olika avseenden 
från vårdsidan. När sjukvården kommer in i bilden är det inte alltid möjligt att få sitt 
lidande bekräftat (Arman et al., 2002). Många kvinnor upplever att personalen 
undviker dem samt att de inte är tillåtna att uttrycka känslor av lidande, vilket 
innebär att de upplever att de endast erbjuds behandling för den fysiska kroppen 
(Arman et al., 2002). 
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Resultatet visar även att kvinnorna upplever enorm sorg efter det bortopererade 
bröstet och en känsla av att vara amputerad trots protes infinner sig. Även förändrad 
syn på sig själv och ens identitet uppstod efter förlust av ett bröst. Demir et al. 
(2008) styrker resultatet med sin studie där det framgår att mastektomi associeras 
med en störning av kroppsbilden och förlust av kvinnligheten. Även ångest 
associeras till bröstförlusten bland kvinnorna och att kroppen var stympad. Förlust 
av bröstet kan vara grunden till lidandet som uppstår hos kvinnor med bröstcancer. 
(Öhlen 2001 se Bengtsson, 2005). Det är viktigt att som sjuksköterska ha i åtanke 
att kvinnornas lidande inte upphör enbart för att tumören är bortopererad, att 
lidandet istället kan övergå till att ha det bortopererade bröstet som orsak. 
 
Eriksson (1994) se Dahlberg et al. (2003) hävdar att individen måste acceptera sitt 
lidande och lära sig hantera det om det skall vara möjligt att uppleva välbefinnande. 
Dagen då en av kvinnorna insåg att hon skulle kunna, med sin kunskap och 
erfarenheter kring bröstcancern, trösta och stötta andra kvinnor i samma situation 
insåg hon att det trots allt inte var helt meningslöst att ha drabbats av bröstcancer. 
Kvinnan tillskrev sitt lidande en mening och det gav henne möjligheten att känna 
välbefinnande trots att hon var sjuk. Wiklund (2003) styrker detta då hon i sin bok 
hävdar att människan kan uppleva välbefinnande trots lidandet.  
 
 
 
SLUTSATS 
 
Valet av att utföra en studie vars syfte var att belysa kvinnors upplevelser efter att 
ha drabbats av bröstcancer, gjordes på grund av att det inom omvårdnaden är 
mycket viktigt att veta hur en kvinna upplever sig själv, sjukdomen och 
omgivningen vid en sådan svår livskris. Det är viktigt att som sjuksköterska besitta 
denna kunskap för att på bästa möjliga vis kunna erbjuda den drabbade kvinnan så 
pass god omvårdnad att lidandet lindras och en möjlighet för att uppleva 
välbefinnande skapas. Studiens resultat ger en god inblick i hur kvinnors 
upplevelser ter sig vid en sjukdom som bröstcancer. Genom att informera väl och 
bemöta dessa kvinnor på ett respektfullt och inte nonchalerande vis kan sjukvården 
bidra till välbefinnande. För att sjukvårdspersonal skall ha en möjlighet att besitta 
kunskapen är det viktigt att forska vidare kring ämnet, så att de kan ta del av ny 
kunskap och ha med sig kunskapen i sitt arbete.  
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