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SAMMANFATTNING: 

Bakgrund: Förekomsten av bröstcancer har ökat i Sverige under de senaste årtiondena och är 
idag den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Cancerbeskedet förändrar kvinnans liv genom 
hennes syn på livet samt de relationerna i hennes närhet. Bröstcancerdiagnosen väcker 
medvetenheten om att vara sårbar då personen drabbats av en dödlig sjukdom. Tiden från 
dess besked ges tills behandling ges kan röra sig om dagar med tankar av olika slag. Därför är 
det viktigt att som sjuksköterska uppmärksamma dessa upplevelser för att kunna lindra och 
öka välbefinnandet hos de drabbade kvinnorna. Syfte: Studiens syfte är att beskriva de 
upplevelser kvinnor har efter att ha fått diagnosen bröstcancer tills det de får sin första 
behandling. Metod: Litteraturstudien gjordes utifrån en kvalitativ ansats där information 
insamlades från fyra självbiografier. Analysen gjordes enligt Graneheim och Lundmans 
beskrivning av innehållsanalys. Resultat: I samband med analysen framkom tre kategorier; 
trygghet/otrygghet, hot/acceptans samt mötet med vården. Ensamhet samt ett ökat stöd från 
familjen var de aspekter som bidrog till en upplevelse av trygghet samt otrygghet. 
Upplevelser av att vara frisk men ändå sjuk uppmärksammades genomgående. Mötet med 
vården upplevdes både positivt och negativ. Genom att bli sedd av vårdpersonal fann 
kvinnorna ett ökat lugn över sin situation. Kvinnorna beskrev även vikten av att få god 
information kring sitt tillstånd. Slutsats: Slutsatsen av denna studie är att familjen såväl som 
sjuksköterskan är viktig för att ge dessa kvinnor ökad upplevelse av välbefinnande. 
Sjuksköterskans förståelse för kvinnans upplevelser kring cancerbeskedet ger en möjlighet att 
bemöta kvinnan efter de behov som hon har.  

Nyckelord: upplevelser, diagnosbesked, kvinnor, bröstcancer 
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INTRODUKTION 
 
Cancerfonden i samarbete med Socialstyrelsen (2005) rapporterar att förekomsten av 
bröstcancer har ökat i Sverige under de senaste årtiondena. Socialstyrelsens utredning (2007) 
visar att överlevnadstatistik bland kvinnor som fick diagnosen över en 5-års period har ökat 
från 65 procent i mitten av 1960-talet till 84 procent i mitten av 1990-talet. Anledningen till 
den förbättrade överlevnaden beror främst på att mammografiscreening vilket medför att 
tumörerna upptäcks i ett tidigare skede samt dels på de förbättrade behandlingsmetoderna 
(a.a.). Kvinnor som drabbats av cancerbesked känner att de befinner sig i en situation som 
förändrar deras syn på livet samt relationerna i deras närhet (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, 
& Hamrin, 2002). 
 
Det är därför viktigt att belysa upplevelser som framkommer hos kvinnor som fått diagnosen 
bröstcancer fram tills de får sin första behandling. Då dessa dagar innan behandlingen kan 
vara relativa korta ur sjukvårdens synpunkt medan de kan för en kvinna med 
nydiagnostiserad bröstcancer kännas som en evighet. Genom att belysa dessa upplevelser vill 
författaren bidra till att öka förståelse hos sjuksköterskor om kvinnornas behov vid ett 
bröstcancerbesked. Detta för att kunna använda kunskapen som verktyg för att kunna bemöta 
dessa kvinnor på bästa möjliga sätt efter deras vårdbehov. 
 
 
BAKGRUND 
 
Bröstcancer 
 
Under år 2003 fick cirka 49 000 svenskar diagnosen cancer enligt Cancerfondens (2005) 
statistik och cirka 20 000 människor går bort i någon form av cancersjukdom varje år. Detta 
gör cancern till vår andra vanligaste dödsorsak efter hjärt- och kärlsjukdomar. WHO (2009) 
visar att incidensen av bröstcancer har ökat i de europeiska länderna. I Sverige får cirka 7000 
kvinnor diagnosen bröstcancer varje år. Detta gör att bröstcancer är den vanligaste 
cancerformen bland kvinnor (Bergh, Brandberg, Ernberg, Frisell, Fürst, & Hall, 2007). 
Cancer är en beteckning på en tumör som är elakartad och utan behandling leder till döden 
(Simonsen, Aarbakke & Hasselström, 2004). Vid bröstcancer sker det en mutation i en gen 
som gör att cellen delar sig snabbare än den borde vilket leder till att cancern uppstår 
(Brändén 2007). Diagnosen kan ställas med en trippeldiagnostik det vill säga; klinisk 
undersökning, mammografi/ultraljud och finnålsbiopsi. Dessa undersökningar görs med 
ändamålet att utesluta cancer (a.a.).  
Behandlingen av bröstcancer kan ske via kirurgi, strålbehandling, cytostatika samt 
hormonbehandling (Cancerfonden 2005). Kirurgisk behandling tillämpas som den 
huvudsakliga behandlingen och vid tidig upptäckt av tumören kan detta bota kvinnan helt. 
Kirurgin idag bygger på att försöka arbeta med bröstbevarande kirurgi det vill säga endast 
operera bort den del som är nödvändig för att undvika att förlora hela bröstet. Cytostatika det 
vill säga cellgifter är en stödjande behandling som kan ges för att minska risken för återfall. 
Strålbehandling brukar oftast ges efter en operation för att förhindra eventuella återfall då 
strålbehandlingen dödar eventuella cancerceller som kan finnas kvar.  Hormonbehandling är 
ännu en stödjande behandlingsform som kan ges för att förhindra återfall. Denna princip går 
ut på att antihormoner ges till kvinnan för att blockera hennes produktion av könshormonet 
östrogen och detta vill i sin tur bromsa bröstcellernas tillväxt (a.a.). En stor ökning av 
bröstcancer i åldersgruppen 45-65 år har under de senaste 10 års period uppdagats. 
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Bidragande faktorer till att detta sker skulle kunna vara ändrade vanor kring barnafödande 
och amning (Olsson 2004).   

Upplevelser av ett diagnosbesked  
 
Definitionen av en upplevelse enligt Köhler & Messelius (2006)  är att det är en utmärkande 
händelse som sitter kvar i personens minne. Att uppleva sig som en hel människa betyder att 
personen kan känna aktning för sitt liv och sig själv som en unik människa (Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg 2003). Människans personliga erfarenheter och 
upplevelser utgör den livsvärd hon lever i (Dahlberg et al. 2003). Vidare menar Dahlberg et 
al. (2003) att upplevelser och erfarenheter är faktorer som ligger till grund för 
livsvärldsteorin. Cancersjukdom är en sjukdom av kritisk karaktär vilket kan förändra en 
människas liv (Doumit, El Saghir, Abu-Saad Huijer, Kelley & Nassar 2010).  Besked om att 
ha drabbats av bröstcancer är en påfrestande livshändelse (Bergh et al. 2007). Den initiala 
bröstcancer diagnosen leder till medvetenhet om den personliga sårbarheten som följs av att 
ha drabbats av en dödlig sjukdom (Arman 2003). Chock, trauman och dödstankar är vanligt 
hos kvinnor som drabbas av bröstcancer (Arman & Rehnsfeldt, 2003).  I många fall kan det 
leda till livskris för den drabbade, krisens svårighetsgrad och utveckling beror på hur 
sjukdomen utvecklas men i många avseenden även vilken hjälp patienten får för att bearbeta 
sina känslor (Cancerfonden 2005). Långt efter diagnosen kan i detalj beskriva hur det gick till 
när de fick sin diagnos (Bergh et al.2007).  
 
En studie gjord av Bjorg, Landmark & Wahl (2002) visar att vid en diagnos av bröstcancer 
framkallades det starka känslomässiga reaktioner hos de deltagande kvinnorna. Dessa känslor 
och upplevelser ändrade karaktär allt efter som tiden gick. Den första upplevelsen var att det 
kom som en chock för kvinnan. Att leva med en nydiagnostiserad bröstcancer frambringar 
frågor som är av existentiell läggning. All deras energi inriktades på att kämpa för livet (a.a.). 
Besked om en bröstcancerdiagnos beskrivs från en kvinnas synvinkel att allting plötsligt 
handlade kring besked om cancern, skärskilt då ordet cancer är ett laddat ord som förknippas 
med död (Arman 2003). 
 
Teoretisk referensram 
 
Grunden för vårdvetenskapen är ett holistiskt tänkande vilket betyder att människan är en 
helhet. Kropp, psyke, själ och ande utgör kvinnan till den människa hon är (Dahlberg et al. 
2003). Med ett patientperspektiv kan tydliggöras med begreppen; livsvärld, 
lidande/välbefinnande, subjektiv kropp samt vårdrelation. Med ett perspektiv inställt på en 
människas livsvärld innebär att människans vardagsvärld och dagliga tillvaro 
uppmärksammans. Detta genom att se, förstå, beskriva samt analysera världen som upplevs 
av människor (Dahlberg et al. 2003). 
 
”Livsvärlden är den verklighet som vi dagligen lever i och ständigt, om än omedvetet, tar för 
given. Livsvärlden är således något mer och annat än summan av fysiska fakta.”   

(Bengtsson 1998 s. 18) 
 
Dahlberg et al. (2003) beskriver begreppet lidande utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. 
De utgår från patientens livsvärld och menar att det dels finns ett lidande som är relaterat till 
livet självt och dels ett sjukdomslidande vilket kan orsakas av hälso- och sjukvården då 
människor drabbas av sjukdom och ohälsa. En människas livsvärld består både av lidande 
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och av välbefinnande då dessa är lika förekommande i livet. Målet för sjukvårdspersonalen är 
att förhindra lidande och skapa välbefinnande. Däremot kan det vara fullt möjligt att vara i ett 
lidande till exempel att ha en långvarig sjukdom men ändå känna välbefinnande. Varje 
människa har i sin livsvärld en form av livslidande som beror på det livssituationen och faser 
i dennes liv. Begreppet sjukdomslidande används inom hälso- och sjukvård och är det lidande 
som upplevs i samband med sjukdom och ohälsa (a.a.).  I Öhlens studie refererad i Dahlberg 
et al. (2003) är sjukdomslidandet exempelvis smärta, trötthet, yrsel, klåda eller illamående. 
Öhlens studie som undersökte svårt cancersjuka patienters lidande visar att det fanns ett 
sjukdomslidande som ger sig till uttryck som ensamhet samt som en upplevelse av att vara 
sårbar och sårad. Upplevelsen av trygghet är en viktig aspekt för människan i relation till 
välbefinnande och lidande. Dahlberg et al. (2003) menar att när en persons vardagstillvaro 
hotas uppkommer en upplevelse av otrygghet. Upplevelsen av trygghet är viktigt i patientens 
levda värld vid beskedet om en sjukdom. Forskning kring begreppet trygghet är dock 
begränsad (a.a.). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982: 763) uttrycker att en god hälso- och 
sjukvård skall vara av god kvalitet och tillfredställa patientens behov av trygghet i vården 
samt behandlingen.  
 
En studie gjord av Saares & Suominen (2005) visar att patienter vid en kirurgisk 
korttidsvistelse upplevde att det informativa stödet från hälso- & sjukvårdspersonal hade viss 
brist på information vid vårdfasen och den efterkommande fasen. Studien visar även att brist 
om att följa upp hur kvinnorna mådde utgjorde en stor orsak till den upplevda rädslan och 
oron som patienterna kände (Saares et al. 2005). Genom kroppen som verktyg tar vi 
människor del av livet (Dahlberg et al. 2003). Kroppen beskrivs som medelpunkten för 
människan och hennes existens. Förändring av vår kropp resulterar därmed i att vår möjlighet 
till livet förändras. En förändring blir tydlig då en människa drabbas av sjukdom, skada eller 
annat lidande som till exempel ångest och rädsla. Arman, Rehnsfeldt, Lindblom, & Hamrins 
(2002) studie beskriver hur kvinnor inte känner sig hela då kroppen drabbats av cancer, 
studien visar även hur kvinnan känner att kroppens bryts ner samt stympas. Arman (2003) 
menar att vårdandet har som strävan att återställa och bota det splittrade lidandet som finns i 
en människas liv.  Beroendet av en mellanmänsklig relation mellan patient och vårdare är 
stommen för en god vård (Dahlberg et al. 2003). Tidigare har den vårdande relationen 
underskattats. Relationen mellan en vårdare och patient kännetecknas av ett professionellt 
engagemang vilket innebär att vårdaren inte kan räkna med att få ut något av relationen för 
sin egen del (Dahlberg et al. 2003). Vid tidigare studier kring vårdlidande har det visat sig att 
vårdlidandet främst uppstår via vårdrelationer. Ansvaret för en hälsobringande vårdrelation 
ligger i vårdarens ansvar.   
 
Det kan tänkas att en kvinna med nydiagnostiserad bröstcancer upplever ett ökat lidande på 
grund av beskedets traumatiska karaktär. Då en bröstcancerdiagnos också kan tänkas påverka 
kvinnan psykiskt, kan detta eventuellt förändra hennes livsvärld. Det finns dock endast bara 
ett fåtal studier som uppmärksammar enbart beskedets påverkan på kvinnan. Det är därmed 
relevant ur författarens synvinkel att uppmärksamma dessa upplevelser.  
 
SYFTE 
 
Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser efter att ha fått diagnosen bröstcancer.  
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METOD 
 
Metoden som användes i denna studie var en litteraturstudie med en kvalitativ ansats. 
Kvalitativ ansats strävar efter att upptäcka, tolka samt förstå innebörden av individens 
livsvärld (Patel & Davidson 2003). Insamling av materialet kring ämnet har skett via 
självbiografier skrivna av kvinnor som fått diagnosen bröstcancer och överlevt. Valet av 
självbiografiska böcker grundade sig i att biografier enligt Dahlberg (1997) utgör ett 
förträffligt material till analyser för beskrivandet av hur människors upplever världen.  
 
Urval 
 
Datainsamlingen av självbiografiska böcker har skett enbart via Blekinge tekniska högskolas 
(BTH) bibliotekskatalog LIBRIS då antalet sökträffar förväntades bli stort. Sökord som 
användes vid sökningen var: bröstcancer. Av de böcker som uppkom var det 7st böcker som 
hade självbiografisk karaktär. Av dessa sju böcker användes fyra böcker som hade relevans 
för det som ämnades undersökas. De tre böckerna som valdes bort överensstämde inte med 
studiens syfte. Syftet i studien är att beskriva tankar, funderingar och upplevelser som 
kvinnorna beskriver efter diagnosen fram till då den första behandlingen tar vid. Innan 
sökningen påbörjades sattes följande inklusionskriterier upp: Böckerna skulle vara skrivna av 
kvinnor på svenska. De upplevelser som uppkom efter första behandlingen var medvetet 
utelämnade då det inte stämde överens med syftet. Även upplevelser som beskrevs av 
anhöriga exkluderades då det var kvinnornas upplevelser som var studiens syfte. Bilaga 1 
presenterar sökvägen för böckerna som har använts. De fyra böckerna som användes i studien 
presenteras i bilaga 2. Orsaken till att tre böcker valdes bort var att två av dessa böcker var 
skrivna efter ett nytt cancerbesked. Den tredje boken var sammanställd av en redaktör som 
presenterade upplevelser från 10 olika kvinnor och deras syn på bröstcancer. Denna bok var 
därför inte relevant att benämna som en självbiografi. Böckerna som användes i studien var 
utgivna mellan åren 1994-2004. Kvinnorna som skrev böckerna var i åldrarna 39-48 år.   
 
Analys 
 
Analysen av det insamlade materialet har gjorts enligt Granheim & Lundmans (2004) 
beskrivning av innehållsanalys. Innehållsanalys är av en manifest karaktär som innebär att det 
analyserande materialet beskrivs. Denna analysmetod bestod av fem steg. Denna process 
växlade genom behovet att gå fram och tillbaka mellan faserna/stegen(a.a.). Exempel på 
analysförfarandet presenteras i bilaga 3. 
 

1. Den aktuella texten lästes in det vill säga självbiografierna. Texten lästes flertalet 
gånger detta gjordes för att skaffa sig en helhet av texten och få ett sammanhang.  

2. Härefter valdes meningsenheter ut som överensstämde med syftet.  
3. Dessa meningsenheter kondenserades till kortare stycken utan att förlora budskapet av 

meningen. Detta gjordes för att texten skulle bli lättare att arbeta med. 
4. Därefter kodades meningsenheterna för att beskriva vad den ursprungliga texten 

innehöll. 
5. Slutligen delades koderna in i olika högar utifrån vad koden innehöll. Koder som 

överrenstämdes med varandra och inte kunde sammanlänkas med någon annan 
utformades till underkategorier som återspeglade det centrala budskapet. Därefter 
sammanfördes de underkategorier som kunde samliknas till en gemensam kategori.  
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RESULTAT 
 
Utifrån analysen sammanställdes tre kategorier samt tillhörande underkategorier som 
presenteras i tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1. Kategorier samt tillhörande underkategorier. 
 
Kategori Underkategori 
Trygghet/Otrygghet - Stöd från familjen 

- Ensamhet 
Hot/Acceptans - Att plötsligt vara sjuk  

- Inte redo för att berätta 
- Dödsångest 
- Hot om den egna kroppsbilden 
- Att acceptera sjukdomen 

Mötet med vården  - Vikten av information  
- Att behöva ta beslut 
- Bli sedd av vårdpersonal 

 

Trygghet/Otrygghet  
 
Samtliga av kvinnorna beskrev att stödet från familjen betydde oerhört mycket när beskedet 
om bröstcancer drabbade personen. Kvinnorna beskrev främst att makes stöd var ovärderligt i 
form av den tröst han skänkte när beskedet gavs (Ullenius 1996 & Andersson 2004). En 
kvinna beskrev att när verkligheten kastade sig över henne fanns maken alltid där som en 
tröst (Ullenius 1996). Vidare beskrevs upplevelsen av att kunna känna stöd och att kunna 
gråta i sin makes famn som en stor trygghet (Ullenius 1996). En annan kvinna upplevde vid 
ett tillfälle då hennes make inte kunde vara med vid en undersökning en känsla av att vara 
ensam och utelämnad, behovet av maken beskrevs vidare i texten i form av att make alltid 
hade en närvarande samt viktig roll (Ihre 1996). En kvinna beskrev familjen var som ett 
värdefullt bollplank med vilka en kvinna kunde prata om och kring sin sjukdom (Andersson 
2004). Stödet upplevdes som det tog udden av det jobbiga och därmed också vände de till 
något som kändes mindre otäckt (Andersson 2004). Den psykiska biten lindrades därför 
genom familjens stöd, men även vänners goda ord och råd var till hjälp. Upplevelsen av den 
trygghet som kvinnan kände bara av att ha sin lilla familj nära sig om natten var ovärderlig, 
detta genom att de kunde sörja tillsammans (Andersson 2004). Betydelsen av stöd från 
familjen beskrevs ytterligare av en kvinna som en viktig del dock innebar cancern i hennes 
fall ett påskyndande av skilsmässa (Wachtmeister 1997). Förhållandet var inte starkt nog att 
klara den belastningen som en cancerdiagnos innebar. Däremot beskrevs upplevelsen av stöd 
ifrån goda vänner som betydelsefullt (Wachtmeister 1997). 
 
En upplevelse av sorg vid beskedet av bröstcancer var förekommande hos samtliga av de fyra 
kvinnorna, sorgen beskrevs i form av rädsla, kaos, förtvivlan och ilska. Upplevelsen av 
ensamhet förmedlades av två kvinnorna genom beskrivningar av att inte höra hemma, främst 
genom att de kände sig annorlunda (Ullenius 1996 & Wachtmeister 1997). Kvinnorna 
beskrev också att det fanns en upplevelse av hopplöshet och sorg av att vara drabbad av 
denna livshotande sjukdom (Andersson 2004, Ihre 1994, Ullenius 1996 & Wachtmeister 
1997). Kvinnorna uttryckte att de kände sig drabbade av att döden var på besök, då denna 
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sjukdom har av en dödlig karaktär (Ihre 1994, Ullenius 1996 & Wachtmeister 1997).  En 
kvinna beskrev det första dygnet som något som hon aldrig skulle glömma då känslorna 
pendlade mellan ilska och förtvivlan, en upplevelse av ångest som är svår att redogöra för och 
känslor hur sjukdomen påverkade henne (Andersson 2004). En kvinna beskrev upplevelsen 
av att inte tillhöra den vanliga världen, en upplevelse över att stå utanför. Kvinna menade 
vidare att hon upplevde sig som en annorlunda människa, en person som inte var frisk 
(Wachtmeister 1997). Vidare beskrevs att beskedet gav henne en önskan om att vilja bort från 
hela situationen men samtidigt visste hon inte vart hon skulle ta vägen (Wachtmeister 1997).  
 
”Beskedet om bröstcancer väcker så mycket rädsla, så mycket ångest, och den som drabbats 
är plötsligt den ensammaste människan i världen.” 
    (Ullenius 1996 s 23) 
 
Hot/Acceptans 
 
En genomgående upplevelse fanns hos kvinnorna att i samband med diagnosen, att inte 
uppleva sig vara sjuk utan däremot känna sig friska. Denna motsägande känsla skapade en 
upplevelse av overklighet. Kvinnor som precis har upptäckt en tumör och fått diagnosen 
bröstcancer känner sig oftast lika frisk som vilken annan människa som helst. En kvinna 
beskrev diagnosbeskedet som en mödosammare resa än själva sjukdomen (Ullenius 1996). 
Två av kvinnorna beskrev upplevelsen om att helt plötsligt från att tro sig vara frisk veta sig 
ha sjukdomen cancer som omvälvande (Ihre 1994 & Wachtmeister 1997). Kvinnorna beskrev 
beskedet om bröstcancer som en traumatisk upplevelse. En kvinna beskrev att det kom som 
en chock och rädsla, då läkaren berättade om att hennes kropp bar på en dödlig sjukdom 
(Wachtmeister 1997). Tankarna som uppkom kring diagnosen var att den inte var sant, 
önskan om att allt var en dröm uppkom (Wachtmeister 1997). En önskan om att 
diagnosbeskedet vara felaktigt och förhoppningen om att sjukvården skulle ringa och säga att 
det skett ett missförstånd var en annan upplevelse som uppmärksammades (Ihre 1994). Vid 
misstanke om spridning till skelettet uttryckte sig en kvinna att det måste ha funnits en gräns 
hur sjuk hennes kropp kunde vara då hon i själva verket kände sig frisk och energisk (Ihre 
1994). Under natten drömde kvinnorna om en god hälsa, men uppvaknandet från drömmarna 
fick dem att återvända till den verklighet där de i själva verket var sjuka . Detta kändes lika 
påfrestande varje gång det inträffade (Andersson 2004 & Ullenius 1996). 
 
”Chocken att plötsligt, när man känner sig fullständigt frisk, få veta att man har en dödlig 
sjukdom, är omstörtande. Den leder till så många tankar om livet, naturligtvis om framtiden 
men också om det liv som varit. Allt ställs på sin spets, ifrågasätts, värderas och 
omvärderas.” 
    (Wachtmeister 1997 s. 136) 
 
Kvinnorna menade att de kände en viss förnekelse till sin sjukdom. I det akuta skedet av 
diagnosen kände tre av kvinnorna sig inte redo för att berätta detta hemska besked för sina 
anhöriga (Andersson 2004, Ihre 1994 & Wachtmeister 1997). En kvinna beskrev oron över 
att vara till en last för andra människor vilket gjorde henne skräckslagen (Ihre 1994). Oron 
begrundade sig i att människor skulle tycka synd om henne samt dels att inte vilja oroa andra. 
Detta gjorde att hon helst inte ville berätta om diagnosen. Vidare trodde sig kvinnan att hon 
skonade sin familj genom att avvakta med att berätta beskedet (Ihre 1994). En annan kvinna 
upplevde att hon inte orkade ge sin familj beskedet i det direkta skedet (Wachtmeister 1997). 
En annan upplevelse som beskrevs var att hon inte ville åka hem utan däremot stanna på sitt 
arbetsrum hela dagen, då det vid den tidpunkten kändes som den tryggaste platsen i världen 
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(Wachtmeister 1997). Svårigheten kring att berätta det hemska som nyss har hänt för sin son 
gjorde en kvinna frustrerad (Andersson 2004). Genom att inte berätta direkt trodde hon sig 
förskona sin son detta besked om cancer. 
 
En kvinna beskrev att beskedet upplevdes som en dödsdom samt att det överrumplande henne 
(Ullenius 1996). En kvinna beskrev att vid inhämtandet av information från prognosstatistik 
uppkom det en ångest över att vara en av de i statistiken som dog av sin sjukdom (Ullenius 
1996). Denna ångest begrundade sig i att inte vilja lämna livet när hon var mitt upp i det. En 
annan kvinna uttryckte att hela ordet cancer vibrerade av skräck och hur kunde hon leva med 
vetskapen om att det med fanns en sådan närhet till döden (Ihre 1994).  En kvinna beskrev att 
alla de funderingar som uppkom under det första dygnet kretsade kring sjukdomen och 
rädslan att dö från sin make och son (Andersson 2004). 
 
”Detta hemska första dygn kommer jag ihåg nästan minut för minut. En ångest som är så 
svår att beskriva. Hur sjuk var jag? Hur långt hade det spridit sig? Var jag full av 
metastaser? Skulle jag leva en månad till? Längre? Kortare? Jag önskade av hela mitt hjärta 
att jag skulle klara mig över julen.” 
    (Andersson 2004 s 14)  
 
 
En tidig rädsla fanns redan vid diagnosstadiet över hur den framtida kroppen skulle komma 
att se ut. Två av kvinnorna beskrev en sorg inför den eventuella förlusten av bröstet (Ullenius 
1996 & Ihre 1994) En av kvinnorna förmedlade en stark samhörighet till sina bröst i det 
tillfället när de fick sin dödsdom (Ullenius 1996). Den första tanken vid beskedet var: 
kommer jag dö nu? En annan tanke som infann sig var en omedelbar fråga om hon verkligen 
behövde förlora sitt bröst. Vid informationen som gavs inför operationen berättade läkaren 
för kvinnan att hela bröstet var tvunget att avlägsnas. Upplevelsen vid det tillfället var att hon 
inte kände sig beredd på att hennes bröst skulle försvinna. Rädslan fanns där att efter 
operationen känna sig stympad (Ullenius 1996). Den andra kvinnan förmedlade även hon en 
stark upplevelse att inte kunna leva utan båda brösten (Ihre 1994). När läkaren gav henne 
beskedet att hela bröstet inte behövdes tas bort fick hon hopp. Kvinnorna uppmärksammade 
även att det fanns en oro och rädsla kring den eventuella hårförlusten som kunde ske i 
samband med den framtida behandlingen (Ihre 1994 & Ullenius 1996). Kvinnorna påpekade 
att rädslan över hårförlusten gav dem ett ytterligare orosmoment. En kvinna visade motsats 
till detta då hon beskrev upplevelsen över den eventuella hårförlust som obetydlig då hon 
kanske kunde få överleva sin sjukdom (Andersson 2004).  
 
Samtliga kvinnorna beskrev att de till slut fann försoning med det besked som givits, den tid 
det tog varierade däremot från kvinna till kvinna. Det visade sig att en beslutsamhet växte 
fram över att vara tvungen att klara sjukdomen. En kvinna menade att det blev verkligt när 
hon berättade det för andra om sjukdomen med sina egna ord (Wachtmeister 1997). En annan 
kvinna fick det bekräftat enligt sig själv den dagen diagnos gavs (Andersson 2004). De ord 
som så länge funnits i henne tankebanor blev då bekräftade och plötsligt kunde hon inte fly 
längre.  
 
”-Din jävla cancer! Du ska inte tro att du får omkull mig. Jag ökade takten ännu mer för att 
få bekräftat och visa den hemska sjukdomen att än fanns det krut kvar i mig. Jag tänkte inte 
ge upp utan strid.”  
   (Andersson 2004 s 15) 
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Mötet med vården  
 
Tre av kvinnorna beskrev vikten av att få god information i sitt möte med vården (Andersson 
2004, Ullenius1996 & Wachtmeister 1997). Reaktionen efter ett besked var olika men i en 
kvinnas fall var behovet av information stort (Ullenius 1996).  Den litteraturen som fanns ute 
i handeln vid hennes insjuknade var förvånansvärt litet och inte av särskilt god nivå. Den 
inhämtande informationen kom hon i kontakt med via sjukvården. Vid besked av sin 
cancerdiagnos ansåg en kvinna att informationen var otillräckligt, läkaren borde ha tagit sig 
mera tid för att förklara för henne om tillståndet (Wachtmeister 1997). Då läkaren inte gjorde 
detta kände att brist kring informationen av sjukdomen medförde en upplevelse av osäkerhet 
samt rädsla (Wachtmeister 1997). Vid det tillfället när Andersson (2004) fick sin diagnos 
gavs inte någon information. Den osäkerhet hon kände medförde rädsla och anhöriga manade 
henne att ta en ny kontakt med vården, vid detta samtal med vården kände hon att det gavs 
adekvat och tröstande information (Andersson 2004). Den nya informationen lindrade i det 
akuta skedet och vetskapen om att hon kunde ringa sin nya kontaktperson för stöd och 
information gav henne välbefinnande. 
 
Kvinnorna beskrev upplevelsen som uppstod när de tvingades ta beslut över den framtida 
behandling redan vid ett så tidigt stadium som vid diagnosen. En kvinna menade att oron över 
att redan vid ett tidigt skede behöva oroa sig för efterbehandlingen var för påfrestande när 
inte ens orken fanns för att tänka på nuet (Ihre 1994). Samma kvinna tyckte att framtiden 
kändes så skrämmande och långt borta. Även en annan kvinna uttryckte att hon funderade 
mycket på den kommande behandlingen (Andersson 2004). En kvinna menade att de beslut 
kring behandlingen togs under en period av chock (Ullenius 1996). Samtidigt beskrevs en 
upplevelse av att valen gjordes under en kort tidsintervall och rädslan fanns hela tiden att fel 
val kanske togs (Ullenius 1996).  
 
”Det beskedet, i kombination med ett faktum att detta alternativ innebär en betydligt mer 
omfattande operation med avsevärt längre läkningsperiod, får mig att bestämma mig för 
silikonprotesen. Dessutom tycker jag det verkar som om min kirurg är mer förtrogen med den 
enklare protesmetoden. Hoppas att jag valde rätt! Det hela gick ju så ruskigt snabbt.”   
     

(Ullenius 1996 s. 50) 
 
Mötet med vårdpersonalen beskrevs både som positiv såväl som negativ. Kvinnorna 
påpekade vikten av att bli sedd och förstådd av vårdpersonalen. En kvinna upplevde sitt 
första besök med vården som en upplevelse av att inte bli sedd (Wachtmeister 1997).  
Vårdpersonalen upplevdes förbise att det handlade om henne som patient när en 
undersökning utfördes. Besvikelse uppstod ytterligare när själva beskedet kändes som två 
rutinmässiga minuter för läkaren. Genom att bli sedd och bekräftad av en sjuksköterska kände 
kvinnan det som ett lindrade vid sjukdomen (Wachtmeister 1997). En kvinna förmedlade att 
då hennes läkare innerligt frågade hur hon kände sig inombords gav det henne upplevelsen av 
att bli sedd som en unik individ (Ihre 1994). Då en etablerad kontakt med vården gavs så 
upplevde kvinnorna detta som så mycket tröst och hopp, vidare nämndes att mötena med 
läkarna för rådgivning över den framtida behandlingen skänkte dem hopp om sin framtid. Det 
goda mötet med vårdpersonalen gav kvinnorna en upplevelse av välbefinnande inför sin nya 
situation. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser efter att ha fått diagnosen 
bröstcancer därmed kändes valet om kvalitativ ansats som lämpligt och även att använda sig 
av självbiografiska böcker. En intervjustudie hade även kunnat lämpa sig till syftet men den 
tidsram som fanns var för kort för att genomföra detta speciellt då arbetet skulle utföras av en 
författare. Därmed anser författaren att självbiografier fungerade som lämpligt material.  
Valet av självbiografiska böcker stärktes även av att enligt Dahlberg (1997)  utgör biografier 
ett bra material för analys då det beskriver människors sätt uppleva världen. 

Genom att använda sig av databasen LIBRIS kunde författaren få ett brett utbud på 
självbiografiska böcker. Då sökordet bröstcancer gav ett stort antal träffar användes därmed 
inga andra sökord. Genom att välja inklusionsterorier minskades antalet sökträffar ner till ett 
mer hanterbart antal. Inklusionen var att använda böcker som var skrivna på svenska och att 
de skulle ha en självbiografisk karaktär. Fördelen med att använda böcker skrivna på svenska 
är det inte försvinner viktigt material som det skulle kunna skett via en översättning från till 
ett språk till ett annat., exempelvis: engelska – svenska.  

Valet av analysmetod är innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman (2004). Vid 
genomgång av de olika tänkbara metoderna för analys av materialet var det den här metoden 
som tilltala mig som författare mest. Till diskussionen hör även att denna analys är gjord av 
enbart en författare vilket innebär en viss sårbarhet. Böckerna är lästa från författarens 
synvinkel samt de utplockade meningsenheter och kondenseringen skulle kunna sett 
annorlunda ut om en annan person hade läst dem. Kännedomen av det gjorde att det lades 
stor vikt på att bli bekant med materialet och hela tiden att ifrågasätta om det var de rätta 
meningsenheterna som valdes ut. Det finns medvetenhet om att ens egna upplevelser samt 
erfarenheter som författare kan i viss mån påverka resultatet. Dahlberg et al. (2003) menar att 
den egna levda erfarenheten är betydelsefull för att kunna tolka och förstå verkligenheten 
som den visar sig för den enskilda individen.  

Nackdelen med att använda självbiografier är att kvinnorna kan ha utelämnat händelser som 
av en eller annan anledning inte vill berättas för läsaren. Studiens validitet ökar i och med att 
det är kvinnorna själva som skrivit böckerna.  Tre av kvinnorna har skrivit sin bok i efterhand 
och en kvinna har valt att använda sina dagboksanteckningar från beskedet och dela med sig 
av dem. Vid en studie gjord på självbiografiska böcker ska överseende finnas att böckerna är 
gjorda för försäljning och att det finns ett vinstintresse för förlagen samt författarna. Valet av 
att välja fyra böcker ökar trovärdigheten mer i stället för att använda ett färre antal böcker. 
Detta medförde dock avsevärt mycket mer arbete. Genom fyra böcker kunde essensen av 
upplevelsen fångas upp bättre.   

En nackdel i studien är att någon kritisk granskning av artiklar inte genomfördes, således är 
det svårt att utvärdera de uppkomna upplevelserna och uttala sig om studiens 
generaliserbarhet till andra kvinnor. Då detta var en kvalitativ studie var dock inte målet med 
studien att kunna generalisera utan snarare att beskriva deras upplevelser utifrån hur de själva 
beskrev detta. En kvalitetsgranskning av böckerna gjordes i samband med den beskrivningen 
över de självbiografiska böckerna och är presenterad i bilaga 2. Nackdelen med denna 
granskning är att den gjordes utifrån författarens egna åsikter kring böckernas trovärdighet 
och följer därmed ingen mall. En anledning till att materialet ansågs som trovärdigt är då det 
var kvinnorna själva som skrivit böckerna. 
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De fyra böckerna som användes i studien är skrivna av kvinnor från Sverige. Studien skildrar 
därmed bara svenska förhållanden. Resultatet hade kanske sett annorlunda utifall böckerna 
varit skrivna utav kvinnor från andra länder. Nackdelen med att resultatet inte skildrar andra 
kulturers syn är att Sverige anse vara ett mångkulturellt land och synen på bröstet och 
kvinnligheten kan variera från kultur till kultur.   

Resultatdiskussion  

Resultatet beskriver den upplevda trygghet samt otrygghet som kvinnorna känner i samband 
med beskedet. Betydelsen av stöd från familjen påverkar tryggheten på ett positivt sätt bland 
samtliga kvinnor. Studiens resultat visar att det är främst maken som spelar en avgörande roll 
för kvinnornas upplevelse av trygghet. Detta resultat stödjs av Drageset, Lindstrøm & 
Underlids (2010) studie där kvinnorna uppger det privata nätverket såsom familj och vänner 
är av stor vikt för att klara av tiden mellan beskedet och behandlingen. Detta tyder på att 
tryggheten påverkas till största del av familjen och vännernas stöd.   

Arman, Rehnsfeldt, Carlsson, & Hamrins (2001) studie visar däremot att en försämrad 
relation till maken vilket kan bero på det instabila humör som kvinnan känner vid diagnosen 
av bröstcancern. Hennes känslor överförs på närmaste familjemedlem, vilket i det här fallet är 
maken. Detta tyder på att relationen till maken sätts på spel vid en cancerdiagnos. Vilket även 
presenterades i resultatet då en kvinna genomgick en skilsmässa vid hennes sjukdomsförlopp. 
Sjuksköterskan bör därmed vara uppmärksam på hur den drabbade kvinnans 
familjeförhållanden ser ut. Vilket stöd kan kvinnan få hemifrån och i det fall då det inte finns 
stöd på hemmaplanet, bör extra stöd ges från sjukvården. Detta kan vara i form av 
stödgrupper av olika slag. Genom bearbetning av ett cancerbesked i ensamhet kan det tänkas 
att ett ökat lidande infinner sig. Resultatet visar att kvinnorna nämner sina makar som en 
viktig roll för deras välbefinnande. Sjuksköterska bör vara uppmärksam och medveten på 
makens reaktioner, då han spelar en viktig roll i kvinnans förmåga i att hantera beskedet. 

Trygghet är en viktig aspekt för människans välbefinnande och när en persons vardagstillvaro 
hotas så uppkommer en upplevelse av otrygghet (Dahlberg et al.2003). I resultatet presenteras 
otrygghet sig främst i sorg, vilket gav kvinnorna en upplevelse av ensamhet. Ensamheten som 
beskrivs i resultatet styrks av Fu, Xu, Liu & Haber (2008) studie där det uppmärksammas 
upplevelser av rädsla, oro, stress samt sorg. Sjukdomslidande ger sig i uttryck i Öhlens studie 
refererad i Dahlberg et al. (2003) genom en upplevelse av ensamhet bland de cancersjuka 
patienterna. Upplevelsen av ensamhet ses som en otrygghet från kvinnornas sida och det är 
sjukvårdens mål att lindra lidande och öka välbefinnande, då dessa båda är förekommande i 
en människas liv. Det är fullt möjligt att vara i ett lidande till exempel, ha en långvarig 
sjukdom men ändå känna ett välbefinnande. Lidandet kan sjuksköterskan aldrig eliminera 
helt för en patient men däremot har hon en viktig uppgift genom att öka välbefinnandet. 
 
I resultatet framkommer olika hot som kvinnorna känner i samband med sjukdomen. Den 
genomgående upplevelsen som kvinnorna känner är att diagnosen inte händer dem. En 
intressant iakttagelse som framkommer är upplevelsen av att diagnosbeskedet känns felaktigt 
och kvinnorna tycker sig vara friska. I resultatet uppmärksammar kvinnorna en upplevelse av 
att vara friska. Detta försvårar deras förmåga till att acceptera diagnosen. För kvinnorna 
kommer det som en chock att deras kropp inte är frisk. Ett resultat som stödjs av Fus, et al. 
(2008) studie där en kvinna menar att cancerbeskedet kom som en chock då hennes hälsa 
varit god.  Diagnosbeskedet kan ge kvinnan en chock, då hon inte har upplevt sig sjuk och 
detta bör sjuksköterskan vara uppmärksam på. Sjuksköterskans har som roll att etablera en 
kontakt med kvinna och hjälpa henne till en acceptans kring sin sjukdom. Anledningen till att 
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kvinnan inte accepterar sin diagnos kan tänkas bero på det första stadium sjukdomen har, 
vilket är av psykisk karaktär. Det är först vid behandlingen som kroppen blir påverkad genom 
till exempel förlust av kroppsdel eller biverkningar av cytostatikabehandlingen. En vanlig 
föreställning om sjukdomar är de har en fysisk läggning, vilket de inte alltid har till en början. 

Resultatet visar upp en förnekelse kring sjukdomen genom en vilja att dölja sin diagnos. Fu et 
al. (2008) tar upp att kvinnorna hade ett behov av att dölja sin diagnos för familjen. Drageset, 
et al. (2010) finner också denna upplevelse hos kvinnorna i deras studie. Genom försök att 
tänka på något annat avskärmar kvinnorna sig från den ångest de känner i samband med 
diagnosen (Drageset, et al. 2010). I Armans (2003) studie beskrivs också en ångest kring att 
drabbas av cancer. Armans et al.(2002) studie visar kvinnornas upplevelse av själva ordet 
cancer, som ett laddat ord vilket kan jämställs med döden. Resultatet om förnekelse kring 
diagnosen kan tänkas vara en skyddsmekanism från kvinnornas sida då cancer är en 
livshotande sjukdom. Genom att skjuta ifrån sig det obehagliga försöker kvinnan på sitt ett 
eget sätt skydda sig. Som sjuksköterska kan det vara av stor vikt att ha kunskap om 
psykologiska faktorer som drabbar en kvinna i chock och förnekelse.  

Ett intressant fynd uppmärksammas genom att det på ett tidigt stadium finns en upplevelse av 
oron för den framtida kroppen. Denna upplevelse visar sig redan innan behandling har börjat. 
Kvinnorna uttrycker en rädsla för främst förlora sitt bröst men även håravfall skrämmer dem. 
Upplevelsen av att känna sig som en hel människa betyder att personen kan känna aktning för 
sitt liv (Dahlberg et al. 2003). Däremot finns delade meningar om förlusten av ett bröst 
(Bjorgs et al. 2002) . En kvinna i deras studie anser det som ett självfallet val att välja livet 
framför bröstet medan en annan kvinna känner sig oförmögen till att tolerera sin nya kropp. 
Upplevelsen av operationsärren på en canceropererad kvinnas kropp kan upplevas som ett 
angrepp mot hennes kvinnlighet (Coyne & Borbasi 2009). Även om kvinnorna i denna studie 
inte har genomgått en operation ännu har de redan samma upplevelse som kvinnorna som 
förlorat sitt bröst. Genom förlusten av en kroppsdel förändras kvinnans syn på sig själv och 
kroppsbilden. Det kan tänkas att kvinnan genom förlust på något som identifierar henne som 
kvinna kan ge deprimerande tankar. Som sjuksköterska är det viktigt att se tecken på detta 
och stödja kvinnan. 

Den sista kategorin behandlar upplevelser som framgår i samband med mötet av vården. 
Resultatet uppmärksammar samtliga av kvinnornas beskrivningar av mötena med vården som 
bristfälliga på ett eller annat sätt. Behovet av information kring sin situation och sjukdom är 
stort bland kvinnorna. Ett bristfälligt möte med vården samt brist på information gör att 
kvinnorna känner en osäkerhet och ett ökat lidande. Saares & Suominen (2005) studie 
bekräftar detta och menar att brist på information är en av orsakerna till den upplevda rädslan 
och oron som förekommer vid en sjukdom.   

En oro över att behöva tänka på framtiden och de behandlingar som kommer att ske 
uppmärksammas av kvinnorna. Tvånget över att behöva ta snabba beslut över sin framtida 
behandling och den oro som detta medför presenteras även i en studie av Drageset et al. 
(2010), där de kvinnorna som enbart fokuserar sig på ”nuet”, känner en klar fördel. Detta 
beror på att oron inte känns lika stor då. Kvinnorna försöker även ignorera de kommande 
faserna i möjligaste grad (Drageset et al. 2003). I en individs liv förekommer både lidande 
samt välbefinnande och dessa är beroende av varandra (Dahlberg et al. 2003). Det är 
vårdpersonalens mål att öka välbefinnande samt förhindra lidande (Dahlberg et al. 2003). En 
etisk vårdrelation kan få patienten att känna sig skyddade och stöttade (Arman 2003). 
Resultatet uttrycker, trots lidande, infann det sig en upplevelse av ökat välbefinnande vid 
möten med vården som var av positiv anda. Resultatet visar dock även en upplevelse av att 
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inte alltid bli sedd av vårdpersonalen. Vad detta beror på är oklart men det kan tänkas att 
vården kanske i många fall inriktar sig på den fysiska delen och inte alltid uppmärksammar 
den psykiska delen. Sjuksköterskan bör se varje kvinna som en unik individ med ett holistiskt 
tänkande. Genom detta kan sjuksköteskan lindra det onödiga lidande som finns inom vården 
idag. 

 

SLUTSATS 

Resultatet bygger på fyra kvinnors individuella upplevelser och ger därmed inte en 
generaliserbar avbildning hur övervägande delen av de bröstcancerdrabbade kvinnorna ser på 
sin situation. Upplevelserna i resultatet är individuella även om det i resultatet uppvisas 
många likheter. Författaren till denna studie uppmanar till fortsatta studier kring ämnet. Det 
finns ett fåtal studier kring cancerbeskedet och då vid sökning av vetenskapliga artiklar 
uppkom mestadels upplevelser som rörde själva sjukdomsförloppet och dess behandling.  

Slutsatsen av denna studie är att familjen såväl som sjuksköterskan är viktig för att ge dessa 
kvinnor ökad upplevelse av välbefinnande. Sjuksköterskans förståelse för kvinnans 
upplevelser kring cancerbeskedet ger en möjlighet att bemöta henne efter de behov som hon 
har.  
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Bilaga 1 

Sökvägen för de självbiografiska böcker. 

 

Sökord: Bröstcancer 697 träffar 

Skrivna på svenska 
(avgränsning) 

279 träffar 

Ämne: Biografi med genealogi 
(avgränsning) 

26 träffar 

Böcker tillgängliga på BTH:s bibliotek 
(avgränsning) 

7 träffar 
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Bilaga 2. 

Presentation och kvalitetsgranskning över de självbiografiska böckerna 

Klart jag klarar mig! 

Författare: Susanne Ihre (1994). 

Ihre var 48 år när hon fick sitt besked om bröstcancer. Ihre valde att föra dagsbok under tiden 
då hon fick sitt cancerbesked och fortlöpande under sina behandlingar. I boken beskriver hon 
öppet och spontant hur livet ställs på sin spets. 

Boken är skriven av Ihre själv och utgår hennes egna privata dagboksanteckningar från tiden 
då hon drabbades av cancer. Hennes förhoppning med boken var att kunna hjälpa andra med 
samma problem samt anhöriga. Avsaknad av bra böcker fick henne att skriva sin öppna och 
ärliga skildring av upplevelsen av bröstcancer vilket gör boken trovärdig som material till 
studier.  

När du blir ”flintis” kan pappa köra mig till fritids då? – att leva med bröstcancer. 

Författare: Anneli Andersson (2004). 

39 åriga Anneli Anderssons beskriver sin personliga berättelse om att hur det var att leva med 
bröstcancer. Boken är skriven utifrån hennes egna tankar, upplevelser och funderingar. 
Avsaknaden om böcker att finna tröst i kring sin sjukdom fick henne att skriva sin egen bok 
för att hjälpa andra. 

Boken skildrar både dagar fyllda med glädje samt dagar med gråt och rädsla. Boken är 
skriven för att hjälpa andra i samma situation och förmedlar öppenhjärtligt hennes egna 
upplevelser kring sjukdomen. Upplevelserna med sjukdom är skrivna med starka känslor och 
författaren ger läsaren en inblick i hennes vardag.  

 

Bara mitt bröst. 

Författare: Agneta Ullenius (1996). 

Ullenius var 42 år när hon fick sitt besked om att hon hade bröstcancer. Boken är en ärlig och 
självutlämnade skildring av hennes sjukdom. Boken är lämpad för drabbade, anhöriga, 
vänner men ändå samtidigt beskriven som en nyttig läsning för verksamma inom vården. 

Ullenius väljer i sin bok att dela med sig av sin skildring hur det är att drabbas av ett 
cancerbesked. Trovärdigheten med boken ökas då Ullenius både objektivt och djupt 
personligt beskriver hur dödshotet ständigt svävar över en cancerpatient. Boken är personligt 
skriven och hennes upplevelser beskrivs av cancern i boken. 
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Boken jag saknade när jag fick bröstcancer. 

Författare: Ingegerd Wachtmeister (1997).  

46-åriga Wachtmeister skrev sin bok i syfte att hjälpa andra. Det egna misslyckade sökandet 
efter en bok som kunde ge tröst och hjälp gjorde att hon valde skriva ner sina egna 
upplevelser och erfarenhet.  

Denna bok stärks i sin trovärdighet då Wachtmeister väljer att dela med sig av sina tankar, 
känslor och upplevelser kring sin cancer. Boken skildrar öppenhjärtligt hur det kan kännas att 
drabbas. Bokens delar med skildring av Wachtmeister upplevelser kring sjukdomen har stor 
behållning vårdpersonal, bröstcancerpatienter samt anhöriga. 
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Bilaga 3. 

Exempel på meningsenheter 

Meningsenhet Kondensering (Kod) Subkategori Kategori 
Beskedet om bröstcancer 
väcker så mycket rädsla, 
så mycket ångest och den 
som drabbats är plötsligt 
den ensammaste 
människan i världen. 
 
        Ullenius 1996 s. 23 

Beskedet 
väcker känslor 
som rädsla, 
ångest och 
ensamhet. 

Känslan av 
ensamhet 

Ensamhet  Otrygghet/ 
Trygghet 

Utan Glenn skulle jag inte 
klara av en enda dag. Han 
gör så gott han kan för att 
trösta. Gud vet att det inte 
är lätt. 
 
     Ullenius 1996 s. 52 
 
 
 
 
 

Stödet och 
trösten från 
Glenn (make) 
har betytt så 
mycket. 

Stöd av 
make 

Stöd från 
familj 

Otrygghet/ 
Trygghet 
  
 

Chocken att plötsligt, när 
man känner sig 
fullständigt frisk få veta 
att man har en dödlig 
sjukdom, är omstörtande. 
 
 Wachtmeister 1997 s. 136 
 
 
 
 

Omstörtande 
chock att ha 
cancer men 
känna sig frisk. 

Att plötsligt 
vara sjuk 

Hot om livet Hot/Acceptans 

Det betyder ju att 40 
procent dör. Fyra av tio. 
Vad är det som säger att 
inte jag är en av dem? 
 
Ullenius 1996 s19 
 
 
 
 

Jag skulle 
kunna var en 
av dem som 
dör. 
En av de 40 
procenten. 

Skulle 
kunna vara 
en av de 
som dör 

Dödsångest Hot/Acceptans 
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Det overkliga blev 
verkligt när jag mina egna 
ord. Samtidigt var det 
skönt att få berätta, att 
dela med sig, att slippa 
hålla alltihopa kvar inuti. 
 
Wachtmeister 1997 s 25 
 
 
 

Genom att 
berätta med 
egna ord blev 
det verkligt. 

Sjukdomen 
blev verklig 

Acceptans av 
diagnosen 

Hot/Acceptans 
 

Små men uppnosiga! Och 
de är mina personliga! Ja, 
å, vad jag tyckte mycket 
om dem.(brösten) Det 
kändes så starkt i det 
ögonblicket!  
 
Ihre 1994 s 43 
 
 
 

Kände så starkt 
för mina bröst 

Känslan för 
mina bröst 

Hot om den 
egna 
kroppsbilden 
 

Hot/Acceptans  
 

Adjöss tårtbitsoperation! 
Mitt stackars lilla bröst. 
Chockslagen sitter jag och 
kämpar med gråten när 
han börjar berätta om att 
det finns alternativa sätt 
att operera och att jag 
måste göra mitt val nu, 
helst inom några minuter. 
 
 
Ullenius (1996) s.49 
 
 
 
 

Chockslagen 
måste jag göra 
ett nytt val 
över 
behandlingen 
helst redan nu. 

Chock att ta 
ett nytt 
beslut 

Att behöva ta 
beslut 

Mötet med 
vården 
 

Om han ändå hade tagit en 
minut på sig och förklarat 
den för mig. Då hade det 
känts bättre än nu, när den 
stum och hotfull förföljer 
mig. 
 
Wachtmeister 1997 s 25 
 
 
 
 

Hade han 
förklarat lite 
mer hade det 
inte känts lika 
hotfullt.  

Hade 
behövt mer 
information 
 

Vikten av 
information 
  
 

Mötet med 
vården 
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Äntligen en människa 
(vårdpersonal) som ser 
mig, som ser att jag är där 
och talar till mig som till 
en annan människa. Jag är 
tacksam för hennes 
omsorg. Den lindrar och 
lenar, som balsam.  
 
Wachtmeister (1997) s.23 
 
 
 

Vårpersonalen 
ser mig, ger 
mig omsorg. 
Det lenar. 

Vård-
personalen 
ser mig 

Bli sedd av 
vårdpersonal  

Mötet med 
vården 
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