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Abstract 

I dagens samhälle är bröstcancer en folksjukdom och allt fler yngre kvinnor får diagnosen. 
Kvinnor reagerar känslomässigt starkt när sjukdomen hotar deras liv. Det är därför naturligt 
att kvinnan vid diagnosbeskedet kommer in i en chockfas vilket kan göra att viktig 
information om cancern blockeras. Syftet med denna studie är att belysa yngre kvinnors 
psykiska påverkan vid diagnosen bröstcancer. Metoden som användes var en litteraturstudie 
där resultatet var baserad på åtta kvalitativa artiklar vars innehåll granskades, tolkades och 
analyserades. Innehållsanalysen användes enligt Graneheim och Lundmans analysmetod. 
Litteraturanalysen resulterade i kategorin reaktioner, samt underkategorierna chock, ångest, 
rädsla och hopp. Analysen gav samtidigt ett bifynd i form av anhörigas stöd som motverkade 
reaktionerna. Resultatet kan hjälpa sjuksköterskor i bemötandet av cancerpatienter samt vårda 
kvinnor med cancer på ett humant sätt.   

Nyckelord: Bröstcancer, diagnosbesked, förändringar, nydiagnostiserad, reaktioner. 
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INLEDNING 
I Sverige drabbas 15 till 20 kvinnor över 40 års ålder av diagnosen bröstcancer varje dag 
(Nystrand, 2002). Det innebär att varje år drabbas över 7 000 kvinnor av bröstcancer till 
skillnad från 1960- talet då det handlade om cirka 3 000 kvinnor (Nystrand, 2002; 
Socialstyrelsen, 2007). Bröstcancer är den vanligaste, enskilda sjukdomen hos kvinnor idag 
(Jeppson, Naredi, Peterson & Risberg, 2001). Det är ganska ovanligt att kvinnor under 40 år 
drabbas av bröstcancer, men ändå har sjukdomen ökat bland yngre kvinnor (Olsson, 1996). På 
så vis är det viktigt att de som arbetar inom sjukvården har kunskaper om hur kvinnor kan 
reagera psykiskt vid diagnosbeskedet för en god vård. 
 

BAKGRUND 
Diagnosen bröstcancer är en allvarlig och livshotande sjukdom som kan innebära svåra 
konsekvenser för den kvinna som drabbas. En kvinna med bröstcancer får en förändrad 
livssituation och det fysiska följdtillståndet påverkar den psykiska hälsan, det sociala livet 
samt hennes arbetssituation (Reitan & Schölberg, 2003).  När kvinnor drabbas av något 
obehagligt mår de oftast dåligt. De försöker minska obehaget samt ursprunget till obehaget. 
Om det obehagliga är en svår sjukdom kanske inte detta är möjligt. För att kunna tackla 
sjukdomen kan den hotfyllda verkligheten förnekas eller kan kvinnorna försöka förändra sin 
verklighet (Bergenheim, Henriksson & Salander, 1999).  
    
Det är naturligt att kvinnor reagerar på olika sätt när de får besked om att de har drabbats av 
bröstcancer. Hur de reagerar kan bero på tidigare livserfarenheter men också på personens 
nuvarande livssituation. Båda dessa faktorer ligger till grund för hur kvinnan handskas med 
livet i stort och sjukdomen (Bergenheim, Henriksson & Salander, 1999). Litteraturen 
(Arlebrink, 2006) beskriver att en vanlig reaktion vid diagnosbeskedet är chock och 
förnekelse, där det sistnämnda uppstår som en strategi för att kunna hantera en svår situation. 
Det är dock viktigt att komma ihåg att alla människor reagerar olika och en del varken orkar 
eller vill tala om den diagnostiserade cancern (Arlebrink, 2002).  
 
Cullberg (2006) delar in en traumatisk kris i fyra olika faser. Under den första fasen som 
kallas för chockfasen, kan chocken bestå i minuter upp till dagar. Under chockfasen vet oftast 
inte individen vad som har hänt vilket försvårar bearbetning av krissituationen. Efter 
chockfasen kommer reaktionsfasen och under denna fas börjar individen försöka förstå och 
öppna sig för att kunna bearbeta det som inträffat. Cullberg (2006) anser att chockfasen och 
reaktionsfasen tillsammans bildar en akut kris. Den akuta krisen kan pågå i cirka sex veckor.  
Det finns en tredje fas som kallas för bearbetningsfasen och den kan pågå i ett halvår efter att 
traumat har inträffat. Under denna fas börjar individen att se framåt och komma över 
chockfasen. Den fjärde och sista fasen kallas för nyorienteringsfasen och under denna fas 
tänker individen fortfarande på sin diagnos men försöker ändå göra det bästa av situationen 
(Cullberg, 2006). Författarna till denna litteraturstudie har valt att granska vetenskaplig 
litteratur samt fokusera på yngre kvinnor i åldrarna 25- 50 års ålder. De flesta av kvinnorna 
vid diagnosbeskedet befinner sig oftast i en traumatisk kris, den så kallade chockfasen.  
 
Kvinnor fokuserar ofta på känslor, upplevelser samt relationen till de närmaste när de står 
inför en livshotande sjukdom (Jahren Kristoffersen, 2005). Den psykiska påfrestningen som 
följer efter bröstcancerdiagnosen drabbar inte bara kvinnorna själva utan också deras partner 
och anhöriga. De anhöriga är ett stöd för den drabbade kvinnan, speciellt för yngre kvinnor 
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som har ångest och är deprimerade. För att kunna hantera sjukdomen är det viktigt att både 
den drabbade kvinnan och hennes anhöriga får professionellt stöd och information (Schmid- 
Büchi, Halfens, Dassen & van den Borne, 2008).  
 
I en studie av Schmid- Büchi m fl (2008) framkom att kvinnor med bröstcancer som är 
deprimerade, hjälplösa och har ångest redan innan diagnosbeskedet. Efter diagnosen förvärras 
det psykiska tillståndet. Även det allmänna tillståndet förvärras efter diagnosbeskedet, många 
kvinnor upplever ökad trötthet och stress. På grund av orolighet kring sjukdomen ökar 
behovet av information hos en del kvinnor. Dessa kvinnor vill veta mer om behandling, 
biverkningar, sjukdomsprognosen samt hur länge de kan tänkas leva. Eftersom att cancer är 
en sjukdom som är genetiskt betingad vill de också ha svar på hur stor risk det är att 
familjemedlemmar drabbas (a.a).   
 
Det finns studier som visar att den cancersjukes anhöriga mår psykiskt sämre än vad den 
cancerdrabbade gör själv (Bergenheim, Henriksson & Salander, 1999). Den drabbade kvinnan 
har i vanliga fall bättre kontroll över sin sjukdom samt situation. De anhöriga har inte samma 
perspektiv och får då sämre kontroll över den omtumlande situationen. Anhöriga kan inte 
uppleva sjukdomen utan bara söka information om den. Detta bidrar till att den cancersjuka 
kvinnan kan hålla anhöriga borta från situationen (a.a). En del kvinnor oroar sig för sina 
anhöriga så pass mycket att de inte vill informera om sitt tillstånd. Dessa kvinnor prioriterar 
då de anhörigas behov framför sina egna (Jahren Kristoffersen, 2005). Att se sina anhöriga 
oroa sig gör att kvinnan mår dåligt och känner skuld över att hon är sjuk. Det är vanligt att 
den sjuka kvinnan tar ansvar för hela familjen (Bergenheim et al., 1999).  
 
Reaktioner vid diagnostillfället är inte lika påtagliga hos äldre kvinnor som hos yngre. Äldre 
kvinnor har levt längre och har mer erfarenheter av livet än vad yngre kvinnor har (a.a). 
Yngre kvinnor kan fundera kring karriär, arbete samt om risk för återfall, detta leder till att 
yngre får sämre livskvalitet och kan påverkas mer psykiskt efter diagnosen än äldre kvinnor 
(Avis, Crawford, Farmer, Hege, Lawrence, Manuel & Phillips, 2007). Som unga kvinnor bör 
de kunna göra och fokusera på andra saker än sin svåra sjukdom. Bröstcancern upplevs som 
en sjukdom som bara kan drabba äldre kvinnor (Fitch, Godel, Gray & Labrecque, 2008). 
 
 

Patofysiologi 
Bröstcancer orsakas av ärftliga faktorer, hormonella faktorer, livsstilsfaktorer samt joniserad 
strålning. Joniserad strålning innebär strålning mot bröstkörtlar i yngre ålder i samband med 
graviditet eller amning (Hatschek, 2008). Enligt Nystrand (2002) delas bröstcancer in i olika 
stadier. Det första stadiet är 0 som innebär att det finns en knöl i bröstet. Denna knöl är en 
tumör men den har inte hunnit sprida sig till lymfan eller blodet.  I det första stadiet är 
tumören mindre än två centimeter i diameter och den har inte heller börjat sprida sig till 
lymfkörtlarna i armhålan. Tumören i det andra stadiet är mellan två och fem centimeter stor 
och även lymfkörtlarna kan vara angripna. De tumörer som är fem centimeter eller större 
delas in i det tredje stadiet. I det fjärde stadiet innebär det att cancern har orsakat spridning 
och bildat metastaser i andra delar av kroppen (a.a). Metastaser kallas även för dottersvulster 
och dessa kan uppstå i armhålans lymfkörtlar. Lymfkörtlarna har lymfbanor som leder till 
bröstet. Bröstcancer bildas till 99 % i mjölkgångar eller i bröstkörtlar (Socialstyrelsen, 2007).  
 
För en tidig upptäckt av bröstcancer används mammografi. Från och med år 1986 
rekommenderar Socialstyrelsen mammografiscreening till alla kvinnor mellan 40- 70 år. Ett 
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antal kvinnor utesluts från detta, de rekommenderas att göra en regelbunden 
självundersökning av bröstet för att kunna upptäcka tidig förändring. Självundersökning av 
bröstet är en viktig komplettering till mammografi (Andersson, Jeppsson, Lindholm, 
Rydholm & Ulander, 2004). Ibland kan man känna bröstcancern på grund av att den växer i 
storlek (Nystrand, 2002).  
  

 

TEORETISK REFERENSRAM  
Det är viktigt att försöka förstå det resultat som framkommer vid denna litteraturstudie och 
det kan förklaras och belysas från ett omvårdnads perspektiv. Således har författarna till detta 
arbete valt att använda sig av Benner och Wrubels (1989) omvårdnadsteori samt Cullberg 
(2006), Birgegård och Glimelius (1991) och Dahlbergs (2003) begrepp.  

Sjukdomssymtomen är meningsbärande genom att patienten själv beskriver sin sjukdom, hur 
de upplever sjukdomen samt patientens livsvillkor (Benner & Wrubel, 1989). Livsvärlds-
ansatsen preciserar det etiska patientperspektivet som innebär att fokusera på hur patienten 
upplever sin hälsa, sitt lidande, sitt välbefinnande eller sin vård. Livsvärldsperspektivet 
innebär att vårdaren har intresse för patientens egen berättelse och livshistoria. Genom att 
kvinnor med bröstcancer beskriver sin sjukdom om hur hon känner kan sjuksköterskan lättare 
vårda patienten på dess villkor, eftersom att patienten ska vara delaktigt i sin egen vård och 
sjukdom. Öppenhet innebär att vårdaren är känslig för det oförutsägbara och det som är 
oväntat samt ha tålamod att vänta på att patienten ska visa sin egen personlighet. Genom en 
etisk medveten nyfikenhet skaffar sig vårdaren en bild av patientens värld och därmed lär sig 
vårdaren vad lidandet innebär (Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten & Suserud, 2003). 

 
Välbefinnande beskriver de individuella upplevelserna och psykologiska normalvärdena. 
Överensstämmelse mellan personens möjligheter och det som hon kan göra och uppleva 
bygger på tagande och givande, mellan patient och vårdare (Benner & Wrubel, 1989). 
Kvinnor med bröstcancer kan ge information om sin psykiska hälsa samt upplevelse av sin 
cancer. Sjuksköterskan kan genom patientens information samt sin kunskap ge en god vård. 
Människosyn som är skapad av ovan nämnda teoretiker utgår från ett fenomenologiskt 
synsätt. Fenomenologiskt betyder att världen är som den framstår i våra sinnesintryck 
(Malmström, 2006). En människa lever i världen och förhåller sig till den på ett meningsfullt 
sätt. Hon växer och utvecklas på grund av faktorer i sin omgivning. Förmågan till omsorg 
kännetecknar hennes sätt att leva i världen och ligger till grund för uppfattningen av hennes 
reaktioner och handlingar. Benner och Wrubel (1989) anser att människan är en enhet. 
Livsvärlden innebär att förstå, se och analysera världen som den ses av människor. I teorin 
om livsvärlden läggs fokus varken på världen eller subjektet utan på relationen som finns 
däremellan. Livsvärlden är den verklighet som vi dagligen lever i, är medveten om och tar för 
given. Genom teorin betonas människors erfarenheter och upplevelser. I erfarenhetsbegreppet 
ingår allt som en människa kan uppleva och känna i sitt dagliga liv. Erfarenheter kan vara 
från den djupaste existentiella, till handlingar eller föremåls funktioner och betydelser i det 
dagliga livet (Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten & Suserud, 2003). 
Bröstcancerdrabbade kvinnors livsvärld förändras i samband med diagnosbeskedet. På bara 
ett ögonblick ändras deras liv. De har tidigare levt i en säker värld där tankar på döden inte 
nödvändigtvis har behövt förekomma. 
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Benner och Wrubel (1989) tar starkt avstånd från att kroppen och själen är två olika saker. 
Alla förändringar i personens liv måste förstås utifrån vad förändringen betyder för individen, 
eller utkomsten av vilka konsekvenser individen får för de speciella intressena. Situations- 
och personberoendeperspektivet utgår ifrån att omvårdnadsteoretikerna föredrar begreppet 
välbefinnande framför hälsa. Omvårdnaden ska baseras på vad patienten lägger sin vikt på i 
sin egen situation. Det är av betydelse hur individen tolkar sin situation och vad som är viktigt 
för honom/henne (Benner & Wrubel, 1989). Lidande och välbefinnande är något som är 
naturligt förekommande i människors liv. Vårdandets mål är att förhindra lidandet samt skapa 
välbefinnande. Om en människa lider måste lidandet ses och bekräftas för att hon ska kunna 
hantera sitt lidande. Lidandet måste ges tid, utrymme och ska inte förklaras bort. Den 
människa som lider måste lidas ut. För att välbefinnandet ska kunna uppstå krävs erkännande 
om att lidandet finns och att patienten vågar lida. Bröstcancer ses ofta som en dödlig sjukdom. 
Detta gör att det är viktigt för kvinnorna att fokusera på sitt eget välbefinnande, eftersom att 
det inte är säkert att de kommer bli helt friska från sjukdomen. Sjukdomslidande kan innebära 
ensamhet, socialt lidande, samt känslan av att vara sårbar. Socialt sjukdomslidande kan vara 
känslan av att andra människor drar sig undan från den sjuke. Känslor som hopplöshet, skam, 
saknad, skuld och osäkerhet kan bara upplevas av patienten själv. Sårbarhet kan uppfattas som 
att leva under existentiellt hot och patienten kan inte lita på sin kropp. Det är vanligt att 
kvinnor med bröstcancer märker en social skillnad efter fastställandet av diagnos. Detta kan 
leda till psykisk påverkan hos kvinnan. Kontrollen som patienten har kan tappas och den kan 
svänga mellan förtvivlan och hopp (Dahlberg et al. 2003). Kvinnor med bröstcancer ska 
bemötas på bästa möjliga sätt och vårdaren ska försöka förstå vad som är viktigt för dem i 
deras situation. Förståelsen har ett stort inflytande för kvinnornas fortsatta liv. När kvinnor 
mår psykiskt dåligt finns det oro vilket påverkar lidandet i sjukdomen. Därför är det viktigt att 
uppmärksamma det som är av betydelse för den sjuke för att minska hennes oro och lidande 
(Cullberg, 2006). Patienter med cancer plågas ofta av flera typer av smärtor, sjukdomen samt 
behandlingen kan göra ont. Smärtan påverkas också av psykiska besvär. Det är viktigt att 
prata med patienten om olika känslor som kan uppstå inför sjukdom och behandling samt 
informera närstående om hur de kan bearbeta situationen med varandra. Det är lättare att leva 
sig in i kvinnornas situation och förstå hur de känner om vårdare har information om patienten 
(Birgegård & Glimelius, 1991).  
 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa yngre kvinnors psykiska påverkan vid diagnosen 

bröstcancer. 

 

METOD 
Metoden som använts var en litteraturstudie. Innehållet har tolkats och analyserats med hjälp 
av en kvalitativ metod. Denna kvalitativa innehållsanalys har inspirerats av Graneheims och 
Lundmans beskrivning av analysmetoden (2004). Artikelgranskning utgick från Ania 
Willmans och kollegors (2006) översiktsmetod för vetenskaplighet i forskning(bilaga 2).  
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Urval och litteratursökning 

Inklusionskriterier för vetenskapliga artiklar var att de skulle vara skrivna på engelska eller 
svenska. De skulle också handla om diagnosbeskedet samt kvinnors reaktioner vid beskedet. 
Exklusionskriteriet för artiklar som sållades bort är de som handlade om tiden under 
diagnosperioden samt behandlingsperioden. Diagnosperioden är den period som kvinnor lever 
i ovisshet i väntan på sin diagnos. Artiklarna som användes var publicerade år 2000-2008. Till 
denna litteraturstudie användes referensdatabasen Cinahl, via Blekinge Tekniska Högskolas 
hemsida. MESH sökord som har utnyttjats via Cinahl var breast neoplasms, coping, life 
experiences, quality of life, stress psychological, diagnosis, life change events, attitude och 
patient attitude. För att få bra träffar innehållsmässigt har dessa sökord kombinerats (bilaga 
1). I ett första skede valdes 22 artiklar ut för att ytterligare granskas och bedömas. Sju av 
dessa artiklar stämde överens med vårt syfte och användes vid innehållsanalysen. För att få ta 
del av nordiska forskningsresultat gjordes en enskild sökning på Vård I Nordens hemsida. Där 
hittades en användbar artikel som sedan kunde användas i resultatet. Vård i Norden är en 
tidskrift som innehåller vetenskapliga artiklar som är granskade på det nordiska språket. 
Sökordet som användes via Vård i Norden var cancer och det gav 57 träffar.  

 

Innehållsanalys 

Analysmetoden utgick från Graneheims och Lundmans (2004) beskrivning av olika steg som 
innebär att artiklarna lästes igenom ett antal gånger för att få en förståelse om innehållet.  

Metoden som användes vid genomläsning av vetenskapliga artiklar omfattar följande punkter: 

• För att kunna få en helhet av innehållet läses texten igenom ett antal gånger. 
• Fraser och meningar med väsentligt innehåll för frågeställningar samlas ihop. 

Meningarna och fraserna är meningsbärande enheter.  
• De meningsbärande enheterna slås ihop för att korta ner texten och behålla det 

väsentliga.  
• Subkategorier utformas. 
• De meningarna som har slagits ihop ska kodas och grupperas i indelningsgrupper som 

reflekterar budskapet i intervjutexterna. Inledningsgrupperna utgör sedan det bestämda 
innehållet.     

• I slutet uttrycks ämnen där det dolda innehållet i intervjutexterna blir tydliga 
(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Det manifesta innehållet användes och en analys utfördes i enlighet med ovan nämnda 
punkter.  

Artiklarna lästes igenom ett antal gånger var för sig för att få en helhet. Tillsammans 
diskuterades innehållet av artiklarna. Därefter ströks meningsbärande enheter under som bäst 
stämde överens med studiens syfte. De engelska artiklarna översattes för att få en ökad 
förståelse av innehållet. De understrukna meningsbärande enheterna kondenserades vilket 
innebär att meningar har förkortats men fortsätter bevara samma kärna. Metoden som 
användes gav svar på studiens syfte som är att belysa kvinnors psykiska påverkan vid 
bröstcancerbeskedet. Koderna jämfördes både när det gäller likheter och skillnader och 
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sorterades under olika kategorier. Innehållsanalysen gav som resultat en kategori, reaktioner, 
som beskrev underkategorierna chock, rädsla, hopp och ångest. Under analysarbetet framkom 
ett bifynd i form av anhörigas betydelse för den cancersjuka kvinnan. Detta bifynd svarade 
inte mot syftet men redovisades i resultatet på grund av starkt samband med kvinnans 
situation. De relevanta texterna blev sedan till kondenserade meningar och därefter kodades 
de. Koderna har satts ihop till en grupp som sedan blev kategori (a.a).  

 

 

Tabell 1. Exempel på analysförfarande  

 

Meningsenhet Kondenserad 
Meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

“Something 
special happens 
to you, you 
become 
someone else 
when you are 
told you have 
cancer”.  

En speciell 
händelse sker 
inom dig, du blir 
någon annan när 
du får beskedet.  

En händelse 
sker och du bli 
någon annan. 

Chock Reaktioner 

”Hurdana 
tankar väckte 
det? Det var 
dödsångest, 
fastän de sade 
att det är en 
liten växt”. 

Tankar som 
väcktes var 
dödsångest även 
om det var en 
liten växt. 

Tankar om 
dödsångest. 

Ångest Reaktioner 

 

 

RESULTAT 
Analysen resulterade i en kategori som var reaktioner och detta täcktes in i underkategorierna, 
chock, hopp, rädsla och ångest. I dessa underkategorier framkom även ett bifynd som beskrev 
att reaktioner kunde motverkas genom anhörigas sociala stöd. Detta bifynd redovisades i 
resultatets sista del under rubriken anhöriga. Resultatet beskrevs i löpande text samt med citat 
från artiklar som ingått i analysen.  

 

Reaktioner 

“I stand with one foot in the grave, the other on the edge. My worries are constantly 
simmering at the back of my mind. Something has happened to my concept of goodness and 
nearness, Life has got new perspectives. There is more between heaven and earth, something 
that’s pulling the strings, so maybe that’s why I keep holding on. You get unknown strength, 
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you just decide to stand and face it. .”(Landmark & Wahl, 2002, s. 116).  
 
Vid bröstcancerdiagnosen uppstod ett flertal reaktioner. Reaktionerna var olika för olika 
människor, och berodde på individens egenskaper och erfarenheter. Reaktionerna kunde vara 
känslomässiga, fysiska och bestå av kroppsliga förändringar. Reaktionerna kunde också leda 
till att identiteten, det sociala nätverket och de meningsfulla aktiviteterna förändrades 
(Landmark & Wahl, 2002). De flesta kvinnorna med bröstcancer upplevde att deras dagliga 
liv inte var en självklarhet längre, de var utsatta för en dubbelreaktion i form av osäkerhet 
kring cancern. Kvinnornas liv var förändrat, men kring själva beskedet om cancern fanns en 
osäkerhet, de visste inte om cancern hade spridit sig. Vid en cancerdiagnos kunde beskedet 
leda till en traumatisk upplevelse som kunde kännas som en balansgång mellan liv och död. 
Diagnosbeskedet blev ett känslomässigt kaos och detta kunde också utlösa en psykologisk 
kris (a a). 

En del kvinnor upplevde att de var ägare av en okontrollerbar och oförutsägbar sjukdom. 
Studien visade att kvinnor som nyligen fått diagnosen bröstcancer påverkades både fysiskt 
och psykiskt. Ju längre tid som patienten levde med sjukdomen desto mer förändrades hennes 
karaktär. Kvinnorna ville att vardagen skulle vara som den var innan cancern. För att klara av 
situationen valde de medvetet att välja aktiviteter som gav dem meningsfulla sysselsättningar 
för kropp och själ. Dessa aktiviteter var sammanlänkade till både privatliv och arbete. 
Kvinnor med bröstcancer identifierade behov i varje aspekt av sina liv. De såg behov i det 
som handlade om deras identitet, dagliga rutiner med familj och de sociala erfarenheterna. Det 
förflutna gav behov av att leva fullt ut i nuet. Bröstcancer kunde också påverka 
mellanmänskliga relationer som t ex sexuella relationer (Berterö & Vargens, 2007).  
Kvinnorna hade känslan av att de behandlades och betraktades på ett annat sätt efter 
bröstcancerdiagnosen. Patienterna upplevde att det fanns mindre krav på dem och att de blev 
behandlade som om de hade ett funktionshinder (a a). Kvinnornas omgivning tycktes se dem 
som svaga och sjuka. Därför fick de leva med både rädslan och risken för att bli 
diskriminerade. Det var ett faktum för kvinnorna att de var diskriminerade på grund av sin 
sjukdom och upplevde att omgivningen såg dem som smittsamma. Omgivningen ansåg också, 
enligt kvinnorna, att de var mindre kompetenta än tidigare. Det gjorde att kvinnorna kände en 
rädsla vilket ledde till en negativ stämning bland både arbetskamrater och familjemedlemmar. 
Många av dessa kvinnor valde självisolering som ett sätt att skydda sig själva och hjälpa 
familjen från lidande (a a). 

Patienterna upplevde bröstcancerdiagnosen som ett missnöje med både utseendet och kroppen 
(Avis, Crawford & Manuel, 2005). Det var vanligt att kvinnor med bröstcancer kände sig 
trötta och de orkade inte vara igång som före diagnosen. Tidigare aktiviteter såsom att gå på 
gym och promenera var kvinnorna för orkeslösa för. De beskrev bröstcancerdiagnosen som en 
radering av deras tidigare liv på grund av fysiska och psykiska förändringar (Boehmke & 
Dickerson, 2006). Ibland hade kvinnor med diagnosen bröstcancer skapat en avskildhet där de 
kunde koncentrera sig på bröstcancerdiagnosen (De Grasse, Hackbusch-Pinto & Logan, 
2006). Bröstcancerbeskedet väckte starka känslor som ångest, sorg och rädsla (Kovero & 
Tykkä, 2002).  

 

Chock 

Kvinnor som fått diagnosen bröstcancer tappade oftast tron på sin kropp och detta utlöste en 
chock. Diagnosen utlöste starka känslomässiga reaktioner och kunde tolkas som en traumatisk 
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kris. De cancersjuka kom oftast in i en akut emotionell obalans vid diagnosbeskedet 
(Landmark & Wahl, 2002).  

” I had no idea that I had a cancer. It was such a chock. Something special happens to you, 
you become someone else when you are told you have cancer. You deny what you hear, you 
can’t believe it, you are so shocked.”(Landmark & Wahl, 2002, s. 116).  
  

Bröstcancer var ett hot mot livet och det verkade mobilisera en orubblig inställning hos 
kvinnorna som drabbades (a a). Upplevelsen av en stor förändring kunde ske väldigt snabbt, 
över bara en natt från ett tillstånd i välmående till att ha hamnat i en mänsklig kris. Känslan av 
att först vara frisk och helt plötsligt förändras till att bli sjuk upplevde vissa kvinnor av 
diagnosbeskedet. De upplevde en surrealistisk känsla av att världen förändrades både snabbt 
och kaotiskt. Symtomen av bröstcancern påverkade kvinnornas liv på grund av att deras sömn 
blev störd med tidiga uppvaknanden (Boehmke & Dickerson, 2006). Diagnosbeskedet var en 
stor chock för de unga kvinnorna eftersom att de tyckte att bröstcancer var en sjukdom för 
äldre kvinnor över 40 år. Både reaktioner såsom chock och överraskning uppstod vid 
diagnosbeskedet (Kovero & Tykkä, 2002).  

 

Hopp 

För att klara av en cancerdiagnos behövdes hopp och styrka. Kvinnorna kämpade för sin 
existens genom att prioritera aktivt under denna period. När kvinnor var hotade fanns det 
hopp och en vilja att leva och detta blev en kamp mot döden. Den här styrkan som de fick 
kallas för kontroll. Kontrollen användes för att kunna kontrollera kroppen och övervinna 
sjukdomen. Detta gjorde att kvinnorna med bröstcancer kände sig levande. Kvinnorna 
upplevde att de fått nya perspektiv på livet med fokus på godhet och närhet (Landmark & 
Wahl, 2002).   

”I think it has something to do with control. That I can overcome my feelings. I can I walk, 
can move I’m alive and it’s good to feel tired after activity..’’ (Landmark & Wahl, 2002, s. 
117).  

 
Resultaten visade att kvinnorna hoppades att deras framtida dagliga liv ännu en gång skulle 
inkludera tidigare sysselsättningar och intressen. De ville vara aktiva deltagare i det dagliga 
livet, och därmed behöll de meningen med livet. Aktiviteter förbättrade deras känslor och de 
fick en tillfredsställelse av lycka. Detta blev tröst i vardagen eftersom att livet inte var en 
självklarhet längre. Trots att kvinnorna visade känslor av sårbarhet kunde de känna 
övertygelse om att deras situation kunde kontrolleras, göras hanterbar och ges en mening i 
livet. Kvinnorna levde intensivt för att obehag som uppstod skulle försvinna. De hoppades att 
deras framtida liv skulle bli som det var innan sjukdomen. Därför var de fast beslutna att klara 
av sitt dagliga liv (a a). 

“This face of the disease gave me a certain relief. I lived as if the death was always by                   
side. But if we think a little, a healthy person could have a crash car or heats attach and die 
suddenly, as well as me. I will die then I don’t think about death. I try to live in the best way 
that I can.” (Berterö & Vargens, 2007, s. 474).  

Cancerdiagnosen och cancererfarenheterna gav kvinnorna en ny själ och de hade blivit andra 
personer. De började se världen på ett annat sätt. Kvinnorna förändrade sina liv allteftersom 
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de förändrade sin insida. Bröstcancern gjorde att de insåg att de hade makt inom sig som de 
inte trodde att de hade. Deras värderingar hade också förändrats. Många av kvinnorna 
uttryckte sina känslor på så sätt att små saker i livet fick en större dimension. De fick en 
förståelse för sårbarheten hos människor. Små saker i livet hade också större betydelse för 
dem än innan (a a).  

Kvinnor ansåg att livet var mycket vackert. Cancererfarenheten hade fått dem att se hur 
underbart det var att vara levande, att ha vänner och att vara nära naturen. De beslutade sig för 
att leva så intensivt de kunde varje stund. Att leva är det viktigaste och det spelade ingen roll 
vad som hände runtomkring (Berterö et al. 2007). Det fanns många bra saker i livet och detta 
prioriterades, de såg saker på ett positivt sätt och hade en positiv syn på livet. Kvinnor med 
bröstcancer såg sig själva som starka kvinnor. De kämpade för att nå sina mål, samtidigt som 
de såg ett nytt perspektiv på livet (a a). Diagnosbeskedet kunde sättas i ett hoppfullt 
perspektiv. Kvinnorna hade möjligheter att behålla ett optimistiskt perspektiv på grund av 
tidigare livserfarenheter. Familjemedlemmar som tidigare haft bröstcancer som överlevt 
gjorde att det kändes mindre skrämmande för de cancersjuka (Boehmke och Dickerson, 
2006).  

 

Rädsla 

Kvinnor kunde uppleva rädsla för förlusten av viktiga relationer och till förändringar i det 
framtida livet. Flera kvinnor levde som om det var deras sista dag, de levde så intensivt som 
de kunde (Landmark & Wahl, 2002). På grund av starka reaktioner som uppstod vid 
bröstcancerbeskedet orkade vissa kvinnor inte gå till arbetet eller till den vanliga 
verksamheten. Det var vanligt att de stannade hemma cirka tre månader efter diagnosen (Avis, 
Crawford och Manuel, 2005).   

För att rädslan, under den diagnostiska processen, skulle minska isolerade vissa kvinnor sig 
från omgivningen. Genom isolering kunde de få tid för sig själva, för att samla tankar och 
reflektera över livet. De viktigaste faktorerna för kvinnorna var att sätta upp en emotionell 
barriär för att skydda sig under den svåra perioden (De Grasse, Hackbusch-Pinto & Logan, 
2006). 

 

Ångest 

”Jag hade en sån ångest, att jag tänkte att jag skulle hoppa under tåget så att jag skulle 
slippa denhär ångesten. När började den? Den började genst där när jag fick veta. Vad var 
du rädd för? Jag var rädd för döden, det var det starkaste och sen hade jag små barn och sen 
harmade mig att det där året gick.” (Kovero & Tykkä, 2002, s. 17). 

Bröstcancerdiagnosen kunde väcka ångest, ilska och rädsla, detta var normala reaktioner hos 
kvinnorna. En del kvinnor gick igenom olika reaktionsfaser vid diagnosbeskedet. Faserna 
kunde betraktas som normala och hälsosamma försvarsmekanismer. Försvarsmekanismerna 
hjälpte kvinnorna att skydda sig mot den existentiella ångesten som normalt sätt kunde 
uppstå. De flesta kvinnorna hanterade beskedet utan omfattande psykiska problem (Berterö & 
Vargens, 2007). 

Patienterna förknippade bröstcancerdiagnosen med döden, vilket gjorde att de trodde att 
döden kunde komma omedelbart eller inom kort. Det fanns ingen framtid och därför inga 
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förhoppningar om den heller. Omgivningen förknippade också cancer med döden därför 
kunde de inte stödja kvinnorna i deras sjukdom. Vid diagnosbeskedet bröstcancer målade 
vissa kvinnor upp en bild av ett stort och svart hål som de sögs in i. Dessa kvinnor inväntade 
dödsögonblicket och upplevde att de levde i skuggan av sin dödsdom. Tankar kring döden 
uppstod och om vad som skulle kunna hända efteråt. Isolering som orsakades av bröstcancer 
visade sig leda till ökad ångest. Känslor som uppstod vid en bröstcancerdiagnos var vanligtvis 
dödsångest. En kvinna berättade att hon upplevde en känsla av att allt runtomkring skulle rasa 
och trodde att läkaren hade förväxlat hennes journal med någon annans (a.a). 

”Hur kändes det? Det kändes alldeles som om allt skulle rasa, det gick heta vågor genom mig 
och jag tänkte att han talar inte om mig, han har säkert växlat pappren” (Kovero & Tykkä, 
2002, s. 17). 

 
Anhöriga 

En viktig del för att kunna överleva cancern var att vara en del av det sociala sammanhanget. 
Kvinnor med diagnosen bröstcancer ansåg att det var viktigt med socialt stöd från familjer, 
partner, vänner, anhöriga och vårdpersonal. Genom att vara medveten om kvinnornas 
upplevelser av sin förändrade livssituation kunde anhöriga vara ett stöd. Behovet av socialt 
stöd kunde vara positivt eller negativt. I de flesta fall när socialt stöd kunde betraktas som 
negativt upplevde den sjuke sig som en börda för anhöriga. Vissa kvinnor kunde också känna 
sig osäkra och visste inte hur de skulle berätta för sina närmaste anhöriga om cancern. 
Resultaten visade att det sociala stödet från nära anhöriga oftast var det viktigaste när de fick 
beskedet bröstcancer. Genom det sociala stödet fick de en kraft och en vilja att kämpa mot 
sjukdomen. När en kvinna fått beskedet bröstcancer drabbas hela familjen (Landmark & 
Wahl, 2002).   

”I got the most social support from my eldest daughter; she understands that the things can be 
difficult. My husbands’ been with me all the way as my social support. He’s been exceptional 
My mama, she has had a lot to cope with, she lost several children and her husband,- she’s 
been so good, fantastic, she’s experienced so much in her life.” (Landmark & Wahl, 2002, s. 
118). 

 

“My friends keep an eye on me, I’ve got a lot to thank them for. A network means a great 
deal. When you’re alone with everything, you can’t manage to carry the weight 
alone.”(Landmark & Wahl, 2002, s. 118).  
 

Resultat visade också att många kvinnor upplevde brist på socialt stöd. Brist på socialt stöd 
kom fram i kontakten med organisationer och institutioner som t ex sjukvården. Det visade sig 
att det bara var partner och vänner som ville stödja och förstå de särskilda behoven hos 
kvinnor med cancer (Landmark & Wahl, 2002). Kvinnor hade en känsla av att omgivningen 
förstod dem och deras begränsningar för att kunna leva ett normalt liv. Vissa kände att de inte 
ville att omgivningen runtomkring dem skulle få veta om deras cancer. De tyckte att det 
inkräktade på deras sociala liv och att de förlorade rätten att leva ett fritt liv. Kvinnor 
upplevde en ständig konflikt mellan att tala sanning och skydda sina barn från sanningen. Det 
blev mycket viktigt för dessa kvinnor att fortsätta leva sitt dagliga liv (Berterö & Vargens, 
2007). 
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En del kvinnor beskrev sin diagnos som någonting att ta sig igenom, eftersom de visste att 
förr eller senare kommer de att dö, därför prioriterades familjen. Kvinnor med små barn kände 
press på sig att bli friska för sina barns skull (Boehmke & Dickerson, 2006). 

Oavsett hur kvinnorna valde att hantera diagnossituationen ville de söka stöd hos sina nära 
anhöriga. Deras anhöriga var viktiga för att förhindra sorg och depression som lätt kunde 
uppstå (De Grasse, Hackbusch-Pinto & Logan, 2006). Kvinnor tyckte att den bästa strategin 
för att klara av ångest, depression och ilska var att söka och använda socialt stöd samt fysisk 
aktivitet. För att kunna hantera rädsla och osäkerhet om framtiden användes andlighet. De 
kom också fram till att kommunikation var det bästa sättet att hantera relationer med vänner 
och familjen. Genom en öppen relation med vänner och familj om cancern minskade rädslan 
för sjukdomen. Anhöriga tyckte det var skönt och kände att de kunde ställa frågor och tala 
öppet om det. De anhöriga kunde inte undvikas utan måste involveras, de fungerade som stöd. 
Genom att inte ha en öppen relation kunde detta dock skapa stress (Avis, Burwell, Crawford, 
Farmer, Hege, Lawrence, Manuel & Phillips, 2007).  

 

DISKUSSION 
Metoddiskussion  

Metoden till denna litteraturstudie är en kvalitativ ansats, denna används för att fördjupa en 
förståelse för ämnet. Valet av metod känns relevant för studiens syfte som är att belysa hur 
unga kvinnor med bröstcancerdiagnosen påverkas psykiskt. Artikelanalysen används enligt 
Graneheims och Lundmans (2004) metod beskrivning. Detta innebär att en granskning av 
intervjutexterna, i de vetenskapliga artiklarna, genomförts.  Efter kvalitetsbedömningen 
valdes artiklar bort som inte är relevanta för ämnet. Detta leder till att sju artiklar uppfyller 
kraven och de används till analysen. För att minimera riskerna för felaktiga resultat har 
författarna till denna studie valt att läsa och granska artiklar var för sig, för att sedan reflektera 
och gå igenom resultatet gemensamt. Graneheims och Lundmans (2004) metod känns 
relevant eftersom att genomläsningarna leder till en helhet. Översättning av meningsbärande 
enheter görs tillsammans och kondenserades därefter till olika kategorier enligt Graneheims 
och Lundmans (2004) metod. Fördelar med att göra en litteraturstudie är att den skapar en 
sammanfattning inom ett visst område. Detta innebär att kunskap bedöms och sammanställs 
på ett för problemet adekvat sätt. Eftersom att det inte finns så mycket tid så fanns det inga 
möjligheter till att ställa direkta frågor till de intervjuade kvinnorna med diagnosen 
bröstcancer. 

Till denna studie används artiklar som är från år 2000-2008. Det finns många artiklar från 
dessa årtal vilket är positivt. Det visar att bröstcancer är ett aktuellt ämne och att det kan bero 
på att bröstcancer har ökat i dagens samhälle. Artiklarna ska antingen vara skrivna på svenska 
eller engelska. Citaten som skrivits ut är på det ursprungliga språket. Eftersom att det används 
både svenska och engelska artiklar i denna studie väljer författarna till denna studie att behålla 
det ursprungliga språket i citaten som finns i resultatet. Översättning av engelska citat har inte 
gjorts på grund av risk för omformuleringar. Vi söker artiklar med följande söktermer: Breast 
neoplasms, psycological, diagnosis och coping visar det sig att det är svårt att få artiklar som 
stämde med vårt syfte. Sökorden utökades med följande söktermer: quality of life, stress, 
change events attitude och patient attitude. Detta är nödvändigt för att finna artiklar som 
stämmer med studiens syfte.    
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Resultatdiskussion   

 
I resultat framkommer att kvinnor reagerar starkt när de får bröstcancerdiagnosen. De visar 
starka reaktioner i form av ångest, ilska, rädsla och oro. När en ung kvinna får diagnosen 
bröstcancer påverkas hela hennes situation. Kvinnorna blir oroliga om hur deras kropp 
kommer att se ut eller hur deras omgivning ska reagera (Landmark & Wahl, 2002). Dahlberg 
med flera (2003) anser att hela kvinnans livsvärld förändas vid fastställning av en livshotande 
sjukdom. Livsvärlden är den värld kvinnan lever i och den tas oftast för given. Det är väl 
därför som de flesta kvinnor reagerar starkt vid diagnosbeskedet. När kvinnornas livsvärld 
förändras i samband med bröstcancern kan de känna hopplöshet, skam samt osäkerhet 
(Berterö & Vargens, 2007). Tankar på döden är vanliga reaktioner hos dessa kvinnor vid och 
efter diagnosen (Kovero & Tykkä, 2002). Landmark och Wahl (2002) menar att en fruktan för 
döden utlöses. Kvinnorna känner en enorm vilja att leva vidare. Detta ger både styrka och 
energi och gör att kvinnorna börjar kämpa för sin existens och prioritera sina liv. 
Omgivningen upplever att vissa kvinnor blir väldigt aktiva i det dagliga livet och de försöker 
behålla meningen med livet. Landmark et al. (2001) styrker med sin studie att de 
bröstcancerdrabbade kvinnorna kan uppleva både en rädsla för döden och en rädsla för att 
förlora sin familj.  

Unga kvinnor kan bli väldigt utsatta vid diagnosen. Kvinnor med barn kanske inte hinner se 
sina barn växa upp eller så dör mamman och barnen blir då utan mamma i tidig ålder. Innan 
diagnosen ser framtiden ljus ut för kvinnorna och tankar på barnbarn finns alltid i huvudet. 
När en kvinna är ung har de hela livet framför sig och de tänker inte på att behöva dö i cancer. 
Därför blir diagnosen både en chock och en överraskning eftersom att hela deras liv förändras. 
Kvinnorna vill inte behöva tänka på sin dödliga sjukdom, de vill leva livet istället eftersom att 
deras liv har precis börjat (Fitch, Godel, Gray & Labrecque, 2008). Kvinnornas livskvalitet 
kan bli sämre och det enda som kretsar i deras huvud är cancer (Avis et al. 2007). 

Efter diagnosbeskedet när kvinnorna kommer hem i deras vanliga miljö börjar en del isolera 
sig. Detta kan bero på att slippa hamna i påfrestande situationer som rör cancern. Genom att 
inte berätta för sin omgivning om cancern skonas kvinnorna från konstiga situationer som lätt 
kan uppstå. Isolering för vissa kvinnor innebär ett sätt att samla tankarna samt varva ner och 
förbereda sig för omgivningen. Isolering anses som positivt för en del kvinnor (De Grasse, 
Hackbusch-Pinto & Logan, 2006). Isolering kan vara negativt också för det kan leda till 
depression som ökar ångesten (Berterö & Vargens). Psykologen Siri Naess (1979) lägger 
fokus på att det är viktigt att engagera sig i något annat än sig själv, något som känns 
meningsfullt. Isolering från omvärlden anser Naess inte är bra och kvinnan ska vara i en 
grundstämning som glädje, känsla av samhörighet, öppenhet och mottaglighet. Kvinnan ska 
känna att livet är både rikt och värdefullt. Genom aktivering kan hon tänka och fokusera på 
meningsfulla aktiviteter.  

Vissa kvinnor med små barn är mer oroliga för sina barn under diagnosbeskedet och därför 
måste de vara modiga för att klara av sin cancer. Det kan sägas att ett samband mellan mor 
och barn är en viss faktor som kvinnor förhåller sig i. Sambandet gör att kvinnor känner, för 
barnens skull, att de måste överleva bröstcancerbeskedet och de känner sig som överlevare. 
Boehmke och Dickerson (2006) samt Landmark och Wahl, (2002) menar att det är viktigt att 
ha både hopp och styrka för att klara av en cancersjukdom. 

Kvinnor med diagnosen bröstcancer beskriver hur negativa tankar om cancer kan drivas bort 
genom aktivering och fortsättning av tidigare intressen. Detta kan bero på att kvinnorna ser 
värdefullare på livet och vill inte förändra sin vardag. De vill fungera som de gjorde innan 
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diagnosen (Berterö & Vargens, 2007). Teoretikerna Benner och Wrubel (1989) anser att både 
erfarenheter och individuella upplevelser bygger på givanden och taganden. Erfarenheter är 
handlingar som är av betydelse i det dagliga livet. Psykologen Siri Naess (1979) menar att 
upplevelsen är viktig samt att ha kontroll över sina egna handlingar. Den cancersjuke har en 
frihet att kunna välja själv.  

Ett bifynd som framkom i resultatet är att anhöriga är ett mycket stort stöd för den 
cancersjuke. Enligt Landmark och Wahl (2002) är det sociala sammanhanget viktigt för att 
kunna överleva bröstcancern. Familjer, vänner, partner, anhöriga och vårdpersonal har stor 
betydelse för det sociala stödet vid och efter diagnosbeskedet. Det sociala stödet är det 
viktigaste för kvinnorna och detta innebär att de får både en kraft och en vilja att kämpa mot 
sjukdomen. Detta stärks av De Grasse, Hackbusch-Pinto och Logan (2006) som menar att det 
sociala stödet är väldigt bra för att klara av ångest, depression och ilska. Författarna har också 
kommit fram till att det är viktigt med en öppen relation och vara medveten om kvinnornas 
upplevelser av bröstcancerdiagnosen. Enligt psykologen Siri Naess anser hon att känslan av 
samhörighet är att ha ett varmt, nära, ömsesidigt förhållande till en annan människa. Hon 
menar också att det är vikigt med vänner, kontakter, gemenskap och att tillhöra en grupp. 
Detta höjer människans livskvalitet (Naess, 1979). Teoretikerna Benner och Wrubel (1989) 
tycker kvinnan med bröstcancer växer och utvecklas på grund av faktorer i sin omgivning. 

Det är mycket viktigt med information från sjukvårdspersonal. Brister i information kan 
förvärra reaktionerna hos kvinnorna. Kvinnor vill många gånger också veta hur pass stor risk 
det är för att familjemedlemmar ska drabbas, eftersom att sjukdomen kan vara ärftlig (Reitan 
& Schölberg, 2003).  

Kvinnornas anhöriga anser sig också påverkas av bröstcancern. De påverkas psykiskt 
eftersom att de involveras av den svåra situationen som den drabbade går igenom. Det är svårt 
att se henne må dåligt och de kan inte göra något åt bröstcancern. Anhöriga har inte heller 
någon kunskap om att försöka överleva en svår sjukdom, det är svårt att sätta sig in i 
kvinnornas situation (Bergenheim et al. 1999).     

 

SLUTSATS 
Resultaten visar motsättningar i hur den bröstcancerdrabbade kvinnan påverkas. En del 
författare menar att isolering är ett sätt för kvinnan att reda ut sina tankar och förstå 
sjukdomen innan hon kan leva ett smärtfritt liv med sina anhöriga. Andra författare menar att 
isolering är negativt för kvinnan, att hon behöver prata ut och umgås med människor i sin 
omgivning för att inte känna sig diskriminerad på grund av sin sjukdom. Detta visar att alla 
människor är olika och därför behöver de olika vård. Människan är en unik varelse. Detta 
stärks också av att kvinnor reagerade olika vid diagnosbeskedet. Kvinnor som hade varit med 
om svåra situationer tidigare i livet påverkades inte lika mycket som den oerfarne. Unga 
kvinnor reagerade oftast starkare vid diagnosbeskedet än äldre. Detta kunde bero på att de 
hade olika livserfarenheter.  

Kvinnorna upplevde ett stort stöd från anhöriga men hade negativa erfarenheter av vården. 
Därför är det viktigt att vi som nyblivna sjuksköterskor har kunskaper om stöd till patienter 
med svåra sjukdomar. Det visade sig att barnen är en central del i kvinnornas liv och de vill 
överleva bröstcancern för sina barns skull samtidigt som de blir modiga och starka. Kvinnor 
med bröstcancer behöver bemötas på bästa möjliga sätt samt få rätt information vilket är 
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betydelsefullt. Anhöriga får inte heller glömmas bort för de mår lika dåligt som den drabbade 
kvinnan. De behöver också rätt information om den nyblivna situationen. 
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Översikt av litteratursökning i databaser. 

Bilaga 1. Cinahl 090121 Peer Reviewed Journal    

Söknr ) * Söktermer  Träffar Urval Artiklar 

1# MM Breast 
Neoplasms 

21561 0 - 

2# MM Coping 11336 0 - 

3# MM Quality Of 
life 

22234 0 - 

4# MM Patient 
Attitudes 

10632 0 - 

5# MM Diagnosis  1414 0 - 

6# MM Life Change 
Events 

2186 0 - 

7# MM Stress 
Psychological 

10997 0 - 

      

 MM Attitude 4459 0 - 

9# MM Patient 
Attitude 

10632 0 - 

10# MM 1# and #2 378 5 - Juna 

- Landmark & Wahl 

- Boehhmke & Dickerson        

-Halkett, Arbon, Scutter & Borg 

-Fitch, Gray, Godel &  Labrecque 

11# MM 1# and 4# 29 0 - 
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and 2# 

Söknr )* Söktermer Träffar Urval Artiklar 

12# MM 1# and 5# 23 3 -Logan, Hackbusch- Pinto, & Grasse 

-Claus, Petruzella, Carter & Kasl 

- Makari-Judson, Judson  & Merten 

 

13# MM 1# and 2# 42 4 -Glinder, Beckjord, Kaiser & Compas 

--Harcourt, Rumsey & Ambler 

-Manuel, Burwell, Crawford, Lawrence, 

Farmer, Hege, Phillips & Avis 

-Royak-Schaler               

14# MM 1# and 7# 20 5 -Maeda, Kurihara, Morishima & Munakata 

-Hegel, Collins, Kearing, Gillock, Moore & 
Ahles 

-Smit & Obzornik Zdravstvene Nege 

-Pasacreta & Nursing 

-Levine, Eckhardt & Targ 

15# MM 1# and 3# 53 3 -Manning-Walsh 

-Avis, Crawford & Manuel 

-Wu & Jin 

16# MM 1# and 6# 5 2 -Vargens & Berterö 

-Wiel,  Geerts & 

Hoekstra- Weebers 

*MM= Subjekt Terms 
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Bilaga 2. Artikelöversikt.                                                         

Författare/ 
År/ 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 
(hög, medium, 
låg) 

Avis, 
Crawford 
& Manuel/ 
2005/ 
USA 

Kvalitativ 218 
kvinnor 

Frågeformulär, 
intervjuer och 
telefonintervjuer 

Yngre kvinnor har 
större psykisk 
sjuklighet än äldre efter 
diagnos. 
Anpassningssvårigheter 
vid bröstcancer. Deras 
livskvalité försämras. 

Hög 

Avis, 
Burwell, 
Crawford, 
Farmer, 
Hege, 
Manuel, 
Philips/ 
2006/ 
 USA 

Kvalitativ 
& 
Kvantitativ 

201 
kvinnor 

Öppen intervju & 
behandlingsskalor 

Olika metoder för att 
klara av bröstcancer 
beroende på reaktion. T 
ex. fysisk aktivering, 
andliga resurser och 
stöd av anhöriga. 

Medium 

Berterö, 
Muniz da 
Costa 
Vargens & 
Octavio/ 
2007/ 
Brasilien 

Kvalitativ 11 
kvinnor 

Intervju Bröstcancerdiagnos= 
döden. Värderar livet 
högt efter diagnos och 
blir förändrade som 
människor. 

Hög 

Boehmke 
& 
Dickerson/ 
2006/ 
USA 

Kvalitativ 30 
kvinnor 

Intervjuteknik Vid fastställning av 
diagnos fanns ändå 
hopp vilket kan 
resultera till bättre 
behandling. 

Hög 

Kovero, 
Lecturer & 
Tykkä/ 
2000/ 
Finland 

Kvalitativ 18 
kvinnor 

Intervju Information är viktig 
och bör prioriteras 
högt. Dålig information 
leder till psykisk 
påverkan såsom stress 
och ångest. 

Hög 

Landmark 
& Wahl/ 
2002/ 
Norge 

Kvalitativ 10 
kvinnor 

Intervjuteknik Lidande uppstår vid 
diagnos. Blir bättre 
genom aktivering och 
socialt stöd. 

Hög 

De Grasse,  
Hackbusch-
Pinto & 
Logan/ 
2006/ 
Kanada 

Kvalitativ 20 
kvinnor 

Bandinspelning 
och 
intervjuteknik 

Positivt med isolering. 
Kopplar av samt finner 
styrka. Finner stöd i 
nära och kära. 

Medium 
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