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Sammanfattning 
Bakgrund: I Sverige är bröstcancer den vanligaste cancerformen som drabbar 
kvinnor. Sjuksköterskor kommer att möta dessa nydiagnostiserade kvinnor med 
bröstcancer i olika vårdkontexter. En av sjuksköterskors huvuduppgifter är vårda 
utifrån hela individen. Denna uppgift kräver erfarenhet och kompetens från 
sjuksköterskor. En viktig egenskap sjuksköterskor behöver ha i omvårdnaden kring 
kvinnor med bröstcancer är mod.  
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 
nydiagnostiserade kvinnor med bröstcancer.  
Metod: En litteraturöversikt som grundar sig i nio kvalitativa artiklar. 
Informationssökningen har skett i databaser inom omvårdnad. Artiklarna 
granskades enligt HKR´s granskningsmall (Blomqvist et al., 2016) för kvalitativa 
artiklar. Analysen av text genomfördes enligt Fribergs (2017) modell i fyra steg.  
Resultat: Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda presenteras i tre 
huvudkategorier med tillhörande subkategorier. Huvudkategorier: Betydelsen av 
bemötande, sjuksköterskors specifika område och svårigheter som kan uppstå.  
Diskussion: Metoddiskussionen diskuterades utifrån Lincoln & Guba (1985) fyra 
trovärdighetsbegrepp. Resultatdiskussionen utgick ifrån tre fynd, dessa var: 
erfarenheter kring informationen, betydelsen av kompetens och innebörden av ett 
partnerskap. Fynden diskuterades utifrån McCormack & McCance (2010,2017) 
personcentrerade modell “Person-Centred Nursing Framework”. Fynden 
diskuterades även utifrån ett etiskt perspektiv. 
 
Ämnesord 
Sjuksköterska, vård, bröstcancer och erfarenhet.  
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Abstract  
Background: In Sweden, breast cancer is the most common form of cancer that 
affects women. Nurses will meet these newly diagnosed women with breast cancer 
in different care contexts. One of the nurse's main tasks is to care based on the whole 
individual. This task requires experience and competence from the nurses. An 
important characteristic that nurses need to have in the care of women with breast 
cancer is courage.  
Aim: The purpose was to describe nurses’ experience of caring for newly diagnosed 
women with breast cancer. 
Method: A literature review based on nine qualitative articles. The information 
search has taken place in databases within nursing. The articles were reviewed in 
accordance with HKR´s review (Blomqvist et al., 2016) template for qualitative 
articles. The analysis of text was carried out according to Friberg's (2017) model in 
four steps. 
Results: Nurses' experiences of caring are presented in three main categories with 
associated subcategories. Main categories: importance of treatment, nurse's 
specific area and difficulties that may arise. 
Discussion: The method was discussed based on Lincoln & Guba (1985) four 
concepts of credibility. The discussion of results was based on three findings, these 
were: experiences with the information, the importance of competence and the 
meaning of a partnership. The findings were discussed based on McCormack & 
McCance's (2010, 2017) person-centered model "Person-Centered Nursing 
Framework". The findings were also discussed from an ethical perspective. 
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Inledning 
Varje år drabbas cirka 7 800 kvinnor i Sverige av bröstcancer (Socialstyrelsen, 

2019) och sjuksköterskor möter dessa i olika vårdkontexter. Sjuksköterskors 

kärnkompetenser innefattar personcentrerad vård, samverkan i team, 

evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård och informatik som har 

betydelse för omvårdnaden (Leksell & Lepp, 2013). Det krävs både kunskap och 

erfarenhet utav sjuksköterskor för att patienter ska uppleva en god vård vilket 

skapar förutsättningar för att vidareutveckla den personcentrerade vården (Furåker 

& Nilsson, 2013). För att utöka kunskapen kring omvårdnaden hos 

nydiagnostiserade kvinnor med bröstcancer behöver sjuksköterskors erfarenheter 

lyftas fram vilket denna studie avser att beskriva. 

Bakgrund 
En utgångspunkt för ett gott omvårdnadsarbete är att få en god relation till patienter 

och dennes anhöriga. Sjuksköterskors omvårdnadsansvar inkluderar att värna om 

patienters etiska förhållningssätt, vilket innebär att sjuksköterskor ska ta hänsyn till 

patienters värderingar, vanor, tro, integritet, värdighet och respekt för 

självbestämmande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Legitimerade 

sjuksköterskors unika kompetens är omvårdnaden och den innefattar både det 

patientnära arbetet och det vetenskapliga området, vilket grundar sig helt på en 

humanistisk människosyn. Sjuksköterskor leder och ansvarar för 

omvårdnadsarbetet och ska skaffa sig ett helhetsperspektiv av patienters situation 

(Sherwood & Barnsteiner, 2013). En god omvårdnad kännetecknas av att vården är 

jämlik, säker och personcentrerad (Socialstyrelsen, 2021). Sjuksköterskors roll för 

nydiagnostiserade bröstcancerpatienter är att guida och förklara omvårdnaden kring 

patienters diagnos och även vid förseningar, bristande samordning av vården, 

tydliggörande patientinformation och vid psykosociala frågor (Ludman et al., 

2015). Sjuksköterskor har ett ansvar att arbeta utifrån vetenskap och beprövad 

erfarenhet (Patientlagen, 2014). Erfarenhet innebär förvärvad kunskap och fås 

genom kliniskt möte med patienter (Pilhammar Andersson, 2011). 
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Personcentrerad vård 

Inom personcentrerad omvårdnad finns det flera olika teorier och modeller, 

gemensamt utgår det från ett holistiskt synsätt som tar hänsyn till människans helhet 

(Ekman, 2014). McCormack och McCance (2017) har arbetat fram en rammodell 

inom personcentrerad vård som beskriver förutsättningar, förmågor och färdigheter 

som krävs för att arbeta personcentrerat. För att nå ett personcentrerat resultat 

behöver alla ringar och blomblad vara uppfyllda, det finns inga genvägar till 

resultatet. Modellen beskriver att de som vårdar behöver visa engagemang, 

självkännedom om egna värderingar, professionell och social kompetens samt att 

vara medvetet närvarande oavsett en stressig tillvaro (McCormack & McCance, 

2017). Enligt van der Cingel et al. (2016) är det av betydelse inom personcentrerad 

vård att tolka och acceptera patienters känslor för att skapa ömsesidiga relationer 

mellan patienter och sjuksköterskor.  

Utöver McCormack & McCance modell finns även Travelbee (1971) 

omvårdnadsteori som menar att alla människor är unika och bör bemötas på ett 

individanpassat sätt. Travelbee menar att kompetensen i att känna till sin egen 

omtänksamhet och att leva omtänksamt växer under hela livet. Här beskrivs 

kommunikation som ett av sjuksköterskors viktigaste redskap. Processen kan vara 

verbal eller icke verbal där tankar och känslor förmedlas och delas mellan 

sjuksköterskor och patienter. Syftet är här att tillgodose patienters behov. Mötet är 

grundläggande i omvårdnaden, där sjuksköterskor är ansvarig för att en 

mellanmänsklig relation etableras och upprätthålls samtidigt som mötet måste vara 

ömsesidigt. En mellanmänsklig relation fås genom engagemang som 

sjuksköterskor skapar genom att avsätta tid till patienter. Kommunikation är 

komplicerat och sjuksköterskor behöver ha färdigheter som kunskap och förmåga 

att tillämpa kunskap för att medverka till förändring hos patienter. Faktorer som 

försvårar kommunikationen kan vara sjuksköterskors förmåga att se patienter som 

egna individer. Det är viktigt att sjuksköterskor i sitt omvårdnadsarbete bryr sig om 

patienters lidande samt hjälper till att finna en mening i situationen (Travelbee, 

1971). 
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Att vara patient och närstående 

Cancerbesked är omtumlande för patienter att få (Hellbom & Thomé, 2011) och 

uppfattas som ett hot för den kvinnliga identiteten då hon kan förlora ett eller båda 

brösten (Gjertsén, 2003). Sjuksköterskor har en viktig roll när det gäller att ge ett 

emotionellt stöd med patienter i fokus, samt bidra med individuell omvårdnad 

(Hellbom & Thomé, 2011). För kvinnor blir tiden efter ett bröstcancerbesked 

emotionellt påfrestande, då de inte känner sig sjuka kan det vara svårt för 

nydiagnostiserade kvinnor att acceptera sin sjukdom (Frank, 2008). Kvinnor med 

bröstcancer har ett behov av stöd då diagnosen splittrat deras tillvaro. Dock kommer 

de flesta patienter att se möjligheter och få en känsla av hopp trots sin sjukdom 

(Arlebrink, 2012). En bröstcancerdiagnos innebär förlust och sorg (Bergh et al., 

2007) men för även med sig tankar om ändrad kroppsuppfattning och utseende 

(Cullberg, 2006). Kvar efter kirurgi finns alltid ett ärr som påminner kvinnor om 

diagnosen bröstcancer (Bergh et al., 2007).  

Begreppet närstående definieras enligt Socialstyrelsen (2018) som en person i en 

nära relation, främst partner, förälder, barn, syskon men även personer som inte 

delar blodsband. Närstående är en person som den enskilde anser sig ha en nära 

relation till (Socialstyrelsen 2018). Möllerberg et al. (2019) belyste att närstående 

var en viktig del i patienters liv där en stark relation associerade med ökat hopp, 

minskad ångest samt depressionssymtom. Patienter upplevde sig vara mer tillfreds 

när dess närstående var delaktiga i vården. Braybrook et al. (2014) beskriver att 

stöd från familj och nära vänner har betydelse för välbefinnandet för kvinnor som 

diagnostiserats med bröstcancer eftersom det skapar trygghet och kan förbättra 

deras livskvalitet.  

Bröstcancer, behandling och komplikationer 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och cirka 7800 drabbas 

varje år (Socialstyrelsen, 2019). Cirka 30% av alla nydiagnostiserade cancerfall är 

bröstcancer. Denna cancerform har sedan 1960 fördubblats i insjuknande, däremot 

har dödstalet minskar med ungefär 30%. Bland kvinnor med operabel bröstcancer 

har framsteg gjorts inom behandling vilket resulterat i bättre överlevnadsprognos 
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(Braybrook et al., 2014). Prognosen för att bli fri från bröstcancer är i Sverige 

mycket god.  

Det vanligaste symtomet på bröstcancer är att man känner en knöl i bröstet. Även 

andra symtom som kan tyda på cancer i bröstet är knöl i armhålan, förstorat och 

hårt bröst, rodnad på bröstet, indragningar i huden, vätska eller blod från bröstvårtan 

samt “apelsinhud”, vilket innebär små gropar i huden (Socialstyrelsen, 2018). 

Diagnostiken utförs genom mammografi eller ultraljud där kartläggning av 

utbredning ses. Vävnadsprov vid bröstcancer tas för att utreda tumörens 

egenskaper, vilket kan behöva göras flera gånger. Storleken och spridningen av 

tumören är det som avgör vilken behandling som kommer användas 

(Socialstyrelsen, 2015). 

Kirurgiskt ingrepp är den vanligaste behandlingen av bröstcancer (Sörensen & 

Almås, 2011). Det finns olika typer av tilläggsbehandlingar såsom: Cytotoxiska 

kemoterapier, molekylärt riktade terapier, immunterapier, strålbehandling, 

stamcellstransplantationer och endokrina terapier. Alla dessa kan leda till håravfall 

samt struktur och pigmentförändringar (Freites-Martinez et al., 2019).  

Vanliga biverkningar av kemoterapi är illamående och kräkningar där 

rekommendation är att inte utesluta eller minska antiemetika oavsett grad av 

illamående (Naito, 2020). Vid metastaserad bröstcancer är det vanligt med 

hudmetastaser vilket kan ge maligna tumörsår i eller omkring bröstet. Detta 

framkallar svår smärta hos patienter. På grund av bristande kunskap om smärta 

upplever sjuksköterskor svårigheter att smärtstilla dessa patienter (Tamai et al., 

2016). En annan biverkning av behandlingen kan vara att patienter utvecklar en 

depression (Planck & Palmgren, 2018). Under behandling av bröstcancer påverkas 

livskvaliteten vilken innefattar ångest och depression, sociala och kognitiva 

funktioner, sexuell behov/funktion och patienters fysiska välbefinnande 

(Braybrook et al., 2014). Ludman et al. (2015) beskriver att nydiagnostiserade 

patienter med bröstcancer oftare lider av depression i samband med sin diagnos.  
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Lidande och mod 

Lidande är en del av den individuella erfarenheten hos patienter och kan beskrivas 

genom att förlora kontrollen över sitt liv (Holopainen et al., 2017). Klinisk 

erfarenhet visar ett avsevärt lidande hos patienter med bröstcancer (Björkman, et 

al., 2017). Sjukvården behöver hjälpa patienter att se en mening med sin diagnos, 

för att lära sig acceptera sin sjukdom. När detta sker övergår lidandet till en 

livserfarenhet (Travelbee, 1971). Sjuksköterskors tillgänglighet och närvaro kan 

underlätta patienters lidande och tillstånd samt skapa förutsättningar för att förstå 

sin situation kring sin diagnos (Holopainen et al., 2017). Sjuksköterskors egna 

erfarenheter av sårbarhet och lidande, både från yrkesrollen och det privata livet 

formar sjuksköterskors mod i vårdandet (Thorup et al., 2012).  

Mod innebär att vara medveten om sin egen sårbarhet och samtidigt stå kvar vid 

patienters sida. Utan tillräckligt mod från sjuksköterskor kan omvårdnaden 

påverkas på ett ogynnsamt sätt (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Om 

sjuksköterskor inte uppmärksammar patienters sårbarhet och lidande på grund av 

otillräckligt mod kan sjuksköterskor upplevas som kalla, distanserade samt 

oemottagliga för patienters känslor (Thorup et al., 2012). Lindh et al. (2010) menar 

att mod hos sjuksköterskor ses som en moralisk dygd, en egenskap av en etisk 

handling och som en kreativ förmåga. Vidare kom forskarna fram till vikten av att 

inge mod till sjuksköterskor för att lägga grunden till att våga främja utvecklingen 

av professionella omvårdnadsmetoder samt vara etiskt och kreativt agerande (Lindh 

et al., 2010).  

Sjuksköterskor möter kvinnor med bröstcancer i flera olika vårdkontexter vilket 

ställer krav på kompetens kring omvårdnaden. Vikten av att vårda kvinnor är att ge 

omvårdnad som skapar bäst förutsättningar för deras hälsa och situation. Eftersom 

det är en utmaning att förse patienter med en vård som utgår från hela individen är 

det viktigt att utforska och beskriva sjuksköterskors erfarenheter i omvårdnad kring 

kvinnor med bröstcancer. Det har visat sig att det finns ett behov av ytterligare 

utbildning inom bröstcancervården. Denna studie syftar därför till att beskriva vilka 

erfarenheter som behövs av sjuksköterskor för att uppnå den vård som 

nydiagnostiserade kvinnor med bröstcancer behöver.  
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Syfte 
 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda nydiagnostiserade 

kvinnor med bröstcancer. 

Metod 
Design 
 
Studiens design var en litteraturöversikt som baserades på nio vetenskapliga 

kvalitativa originalartiklar publicerade i Cinahl Complete, PubMed och PsycINFO. 

Enligt Friberg (2017) innebär en litteraturöversikt att man analyserar, söker och 

sammanställer befintliga forskningsresultat på det valda området (Friberg, 2017). 

En kvalitativ forskning innefattar intervjuer, observationer och berättelser som 

metoder för att fånga det studerade fenomenet. Data tolkas eller analyseras och 

resultatet beskrivs i ord (Dahlborg Lyckhage, 2018). 

Sökvägar och urval 
 
Inledningsvis identifierades nyckelorden ur syftet, vilka sedan översattes till 

engelska ord och synonymer i Svensk MeSH. Ämnesorden var nurse, nursing care, 

breastcancer och experience med relevanta synonymer. Sedan gjordes först en 

pilotsökning i databasen Cinahl Complete. Därefter gjordes en systematisk 

databassökning i Cinahl Complete, PubMed och PsycINFO under perioden 2022-

03-21 till 2022-03-24 (Bilaga 1). Cinahl är en databas med inriktning på artiklar 

inom omvårdnad. PubMed är inriktad på medicin men har även 

omvårdnadsrelaterad forskning. PsycINFO innehåller artiklar inom psykologi och 

beteendevetenskap (Karlsson, 2017). Sökningen syftade till att hitta relevanta 

artiklar som svarade på syftet med hjälp av fritext, ämnesord [MH] och fyra 

sökblock. Fritextsökning är en mindre detaljerad sökning som utförs genom att söka 

på ett eller flera ord. Ämnesordssökning är mer specifik då den beskriver artikelns 

innehåll (Karlsson, 2017). En trunkering i form av tecknet * användes i databaserna, 

detta möjliggjorde olika böjningsformer av ordet som söktes på med samma rot 

samtidigt (Karlsson, 2014). För frassökning användes citationstecken, vilket gör det 

möjligt att hålla ihop begrepp som innehåller mer än ett ord (Karlsson, 2014). Med 

termerna OR och AND läggs flera sökord in under samma sökning, sökblock, vilket 
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kallas booleska operatorer. Med termen OR utökas sökningen då flera ord läggs 

ihop. Termen AND gör sökningen mer specifik och fungerar som avgränsning 

(Karlsson, 2017). Relevanta begränsningar som peer reviewed och publicerings år 

2011–2022 användes. Avgränsningen peer reviewed kunde endast väljas i Cinahl 

Complete och PsycINFO medan i PubMED fanns inte denna avgränsning, dessa 

artiklar kontrollerades manuellt. Peer review innebär att artiklarna granskas av 

ämnesexperter innan publicering (Polit & Beck, 2017). Ett krav för en 

litteraturöversikt är att alla artiklar ska ha genomgått en så kallad peer-review 

(Friberg, 2017). Vidare granskades sökningen och artiklar vars titel som verkade 

passande sparades ner (Figur 1). Det påträffades två dubbletter, dessa exkluderades 

från PsycINFO. Därefter lästes abstrakten i de utvalda artiklarna och relevanta 

artiklar sorterades ut. Vilka sedan lästes i fulltext och de som svarade på syftet samt 

innehöll studiens inklusionskriterier valdes ut. Studiens inklusionskriterier var 

kvinna, bröstcancer och sjuksköterska. Exklusionskriterier var man. Utöver 

sökningen i ovanstående databaser gjordes i PubMED en manuell sökning från 

utvalda artiklars referenslistor. Sökningen resulterade i en artikel som svarade på 

studiens syfte. 

  

Figur 1. Flödesschema datainsamling 

 

Totalt antal 
träffar:1380 

stycken

Antal lästa 
abstrakt:   

34 stycken

Antal lästa i 
fulltext:    

20 stycken

Antal 
inkluderade 
i resultatet: 
9 stycken
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Granskning och analys  
 
En kvalitetsgranskning gjordes gemensamt på tolv utvalda artiklar. Dessa 

jämfördes och diskuterades genom användning av Högskolan Kristianstads 

granskningsmall (Blomqvist et al., 2016). I granskningen föll tre artiklar bort då 

dessa inte svarade på syftet. Vidare gjordes en artikelöversikt på de kvarvarande 

nio artiklar som ingick i analysen dessa presenterades i artikelöversikten (Bilaga 2). 

I artikelöversikten överfördes information om författare/år/land, titel, syfte, 

metod/urval samt resultat. Tre av de nio artiklarna hade en mix av kvalitativ och 

kvantitativ metod därför användes endast det kvalitativa resultatet från dessa 

studier. Analys av tex i artiklarnas resultat gjordes med Fribergs (2017) 

analysprocess för litteraturöversikt. Artiklarna sågs först i sin helhet, därefter 

sorterades innehållet till delar som sedan byggdes upp till en ny helhet. En 

litteraturöversikts analys av text innebär att först se helheten, därefter plocka isär 

till delar och sen sätta ihop till en ny helhet med resultat från de innefattande 

artiklarna (Friberg, 2017). Analys av text i en litteraturöversikt baseras på fyra steg 

(Figur 2). I första steget läses artiklarna igenom (Friberg, 2017). Här lästes 

artiklarna igenom i sin helhet flera gånger gemensamt. I andra steget dokumenteras 

urvalets material (Friberg, 2017). Vidare valdes relevant text som svarade på 

studiens syfte ut och dokumenterades. I tredje steget identifieras likheter och 

skillnader (Friberg, 2017). Därefter identifierades likheter och skillnader från 

respektive artikel. I fjärde steget görs en sammanställning av text som svarar på 

syftet och som sedan kategoriseras (Friberg, 2017). Det utvalda materialet som 

svarade på syftet delades in i grupper. Artiklarna lästes ytterligare en gång för att 

säkerställa att inga relevanta fynd missats. Slutsatserna från respektive artikel 

sammanställdes och presenterades i studiens resultat. 
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Figur 2. Analysprocess enligt Friberg (2017). 
 

Etiska överväganden  
 
Helsingforsdeklarationen är en etisk kod och är en av de mest kända 

forskningsetiska koderna, som uppdateras kontinuerligt. Den har fokus på 

deltagarnas hälsa och behovet av ny forskning (World Medical Association 

[WMA], 2018). Forskningsetiska övervägande innebär viktiga riktlinjer kring hur 

forskningsmaterialet ska användas samt hur informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet bör beaktas (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att forskaren ska ge fullständig information till berörda. 

Deltagarna ska förstå informationen som ges samt få möjligheten till betänketid om 

de vill medverka i studien eller inte, individerna får aldrig känna sig tvingade till 

att medverka (Sandman & Kjellström, 2018). Samtyckeskravet innebär att de som 

medverkar i studien ska upplysas att det är frivilligt att medverka i studien och de 

kan avbryta när de vill (Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet skyddar 

deltagarnas integritet och privatliv genom att forskarna har tystnadsplikt. Detta 

menas med att utomstående inte har möjlighet att känna igen de som medverkar 

(Sandman & Kjellström, 2018). Nyttjandekravet innebär att uppgifter från de som 

medverkar i studien enbart får användas i detta forskningssyfte och informationen 

från deltagarna får inte nyttjas eller lånas ut till annat icke vetenskapligt syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). Studien inkluderar endast artiklar där etiska övervägande 

hade gjorts. Resultatet redovisades objektivt och obundet till författarnas 

förförståelse. 

Steg 4. Sammanställning av text. Delades in i kategorier och subkategorier

Steg 3. Identifierade likheter och skillnader 

Steg 2. Dokumenerade urvalet 

Steg 1.  Artiklarna lästes igenom
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Förförståelse  
 
Författarnas förförståelse var att det fanns en okunskap i sjuksköterskors sätt att 

hantera nydiagnostiserade patienter med bröstcancer, vilket kunde bekräftas av 

egna erfarenheter från båda författarna. Vidare var förförståelsen att bröstcancer 

varierade i ålder från yngre till äldre och att patienter bearbetade diagnosen på olika 

sätt. Sjuksköterskor kunde därför behöva ha ett bredare förhållningssätt i sitt 

agerande. Vidare antog författarna att en god relation och kommunikation mellan 

sjuksköterskor och patienter kunde skapa förutsättningar för en bättre vård. 

Författarna upplevde att patienter med bröstcancer påträffades inom olika 

vårdkontexter, då det kunde finnas annan sjukdomsbild än enbart bröstcancer. 

Författarnas förförståelse var därför att det kunde behövas en bredare kunskap av 

sjuksköterskor för att veta hur dessa patienter skulle tas om hand.  

Resultat 
Studien baserades på nio vetenskapliga kvalitativa studier utförda i Australien, 

Brasilien, Danmark, Korea, Nederländerna, Storbritannien och Zambia. Fynden 

utmynnade i tre huvudkategorier, där varje huvudkategori blev uppdelad i 

subkategorier (Figur 3). 

 

Figur 3. Huvudkategorier och subkategorier. 
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Betydelsen av bemötande 

Denna kategori beskrev sjuksköterskors uttryck för hur omvårdnad till kvinnor med 

bröstcancer bör ges. Vikten om hur information bör förmedlas mellan 

sjuksköterskor och patienter uttrycktes. Likväl beskrevs hur sjuksköterskor bör 

agera i mötet med kvinnor och vikten av en helhetssyn i samspelet mellan 

sjuksköterskor och kvinnor. 

Kommunikationens betydelse  

Vid informationsutbyte uttryckte sjuksköterskor att deras svar på vårdrelaterade 

frågor gav kvinnor ro (Chang et al., 2013; Kieft et al., 2014). Vidare angav 

sjuksköterskor att information till både patienter och närstående var en integrerad 

och omfattande del i det dagliga arbetet (Luck et al., 2016). Samtidigt erfor 

sjuksköterskor sig få en tydligare bild av sin patient under informationen (Maree et 

al., 2017). Vidare beskrev sjuksköterskor av erfarenhet att cancerdiagnosen 

påverkade känslor både hos patienter och anhöriga, vilket krävde information på 

deras nivå av en sjuksköterska (Chang et al., 2013; Kieft et al., 2014; Lafferty et 

al., 2011; Luck et al., 2016; Maree et al., 2017; Trescher et al., 2019) utan fördomar 

(Chang et al., 2013). Sjuksköterskor angav att deras förhållningssätt vid 

informationsutbyte påverkades av etnicitet, där välintegrerade utländska och 

infödda använde sig av instruktioner som gavs. En större utmaning var etniska 

minoritetspatienter på grund av svårigheter i informationsutbytet, vilket gjorde det 

svårt att utvärdera och åtgärda omvårdnadsbehov (Nyholm et al., 2018). 

Sjuksköterskor beskrev att relevant information kring cancern gjorde att patienterna 

kunde fatta beslut om sin egen vård, vilket tydligt uppskattades och lugnade kvinnor 

(Chang et al., 2013; Kieft et al., 2014; Maree et al., 2017). Sjuksköterskor uttryckte 

att kvinnor undvek att fråga om risken för återfall och genom att rutinmässigt 

informera kring återfallsrisken minskades deras rädsla (Cruickshank et al., 2019). 

Sjuksköterskor informerade självmant om återfallsrisken och tog endast upp det om 

kvinnor själv frågade. Andra sjuksköterskor var obekväma kring att diskutera 

återfallsrisk med kvinnor (Cruickshank et al., 2019). Sjuksköterskor som tog upp 

återfallsrisken med kvinnor trodde att det bekräftade en redan existerande oro som 

de flesta eller alla patienter redan upplevt (Cruickshank et al., 2019). Vidare beskrev 
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sjuksköterskor att de kunde skapa en rädsla om återfall i bröstcancer genom att 

upplysa kvinnor om återfall (Cruickshank et al., 2019). Sjuksköterskor beskrev att 

i omvårdnaden ingick att informera kvinnor och deras närstående om 

överlevnadsfrekvensen och vidare vård. Här uttryckte sjuksköterskor en utmaning 

i informationen till närstående då de oftast inte förstod vikten av att kvinnor 

fullföljde vårdprogrammet (Kieft et al., 2014; Chang et al., 2013), vilket skapade 

oro hos sjuksköterskor (Firmino et al., 2014).  

Det viktiga mötet 

Sjuksköterskor beskrev att mötet mellan sjuksköterskor och patienter spelade en 

viktig roll då det skapade en gemensam tillit som innebar att upprätthålla ett 

förtroendeförhållande (Chang et al., 2013; Kieft et al., 2014). Sjuksköterskor var 

ofta den första som patienter träffade i ett första vårdmöte (Kieft et al., 2014). 

Sjuksköterskor uttryckte att det krävdes tydlighet, uppmärksamhet och kvalitet i 

mötet med patienterna. Vidare beskrev sjuksköterskor av erfarenhet att när de 

delade patienters känslor skapade detta både förtroende och lugn (Chang et al., 

2013; Kieft et al., 2014; Nyholm et al., 2018). Sjuksköterskor beskrev att ett 

förtroendefullt möte skapade partnerskap vilket ökade motivationen för patienterna 

(Chang et al., 2013). Sjuksköterskor uttryckte att det blev ett bättre möte om 

patienter och sjuksköterskor träffades på plats i stället för per telefon då outtalade 

beteende och kroppsspråk missades (Cruickshank et al., 2019; Nyholm et al., 2018).  

Från sjuksköterskor beskrevs att kategorisering missade kvinnors individuella 

vårdbehov oavsiktligt. Kvinnor vars vårdbehov var tydliga prioriterades av 

sjuksköterskor då dessa var lättare att tillgodose (Nyholm et al., 2018). 

Sjuksköterskor angav att korta vårdförlopp var att föredra men gjorde att 

sjuksköterskor och patienter inte hann upprätta en tillitsfull relation (Cruickshank 

et al., 2019; Nyholm et al., 2018). Sjuksköterskor beskrev att snabbkirurgins 

positiva sida var att det resulterade i förkortad vårdtid (Nyholm et al., 2018). 

Sjuksköterskor uttryckte att fler yngre kvinnor idag överlever bröstcancer. Vidare 

beskrev sjuksköterskor att yngre kvinnor hade en tendens till att påskynda vårdtiden 

för att snabbare återgå till livet före bröstcancern, vilket försvårade omvårdnaden 

(Chang et al., 2013).  
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Innebörden av ett helhetsvårdande 

Sjuksköterskor beskrev att ingå partnerskap med kvinnor var en viktig del i 

omvårdnaden för att dela känslor. Likväl beskrev sjuksköterskor vikten av att lugna 

och stödja patienterna (Chang et al., 2013; Firmino et al., 2014; Kieft et al., 2014; 

Lafferty et al., 2011 Luck et al., 2016; Maree et al., 2017; Nyholm et al., 2018; 

Trescher et al., 2019). Sjuksköterskor uttryckte att närståendes betydelse var en 

viktig del i omvårdnaden kring patienters psykiska och fysiska åkommor vilket 

behövde ske utan stigmatisering (Chang et al., 2013; Maree et al., 

2017).  Sjuksköterskor angav att patienter som inte visste vad som skulle komma 

att hända var mer ängsliga, oroliga och misstänksamma. Sjuksköterskor beskrev 

därav vikten av att skapa ett förtroende och ha kontinuitet i vården av patienterna 

gjorde vården mer individanpassad (Chang et al., 2013; Cruickshank et al., 2019; 

Firmino et al., 2014; Kieft et al., 2014; Lafferty et al.,2011; Nyholm et al., 2018; 

Trescher et al, 2019). Sjuksköterskor uttryckte betydelsen av att skapa förtroende 

och kontinuitet till patienter i omvårdnaden, vilket beskrevs som svårt på grund av 

arbetsbelastningen på avdelningen (Nyholm et al., 2018). Sjuksköterskor beskrev 

att autonomi var av betydelse för en god omvårdnad och behövde ske mellan 

patienter och sjuksköterskor likväl till andra yrkeskategorier. Vidare uttryckte 

sjuksköterskor att autonomin påverkades av stress vilket försämrade omvårdnaden 

(Firmino et al., 2014). Sjuksköterskor beskrev vikten av att tillhandahålla en god 

helhetsvård vilket kunde främja hälsan och återhämtningen hos kvinnor med 

bröstcancer (Firmino et al., 2014; Kieft et al., 2014; Maree et al., 2017; Nyholm et 

al., 2018; Trescher et al., 2019). Sjuksköterskor utvecklade långvariga relationer 

med patienter och dess närstående och fanns med som ett stöd under hela processen 

från diagnos och behandling fram till palliativ vård, vilket kunde vara påfrestande 

för sjuksköterskor (Luck et al., 2018). Sjuksköterskor angav att stöd från 

vårdteamet var positivt (Maree et al. 2017).  

Sjuksköterskors specifika område 

Denna kategori beskrev sjuksköterskors kompetens och yrkesroll, samt vilka 

kompetenser och erfarenheter sjuksköterskor behöver ha för att arbeta 

professionellt i vården av kvinnor med bröstcancer. 
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Samordning kring bröstcancervården 

Sjuksköterskor beskrev att de fick en positiv livserfarenhet av att vårda kvinnor 

med bröstcancer (Maree et al., 2017). Vidare uttryckte sjuksköterskor behovet av 

sociala färdigheter för att kunna skapa en förtroendefull vårdrelation. Vidare 

fungerade sjuksköterskor som talespersoner för kvinnor i utsatta situationer. 

Sjuksköterskor beskrev att de var en länk mellan patienter och andra 

yrkeskategorier (Lafferty et al., 2011; Luck et al., 2016; Kieft et al., 2014). 

Sjuksköterskors område innebar att vara vårdsamordnare (Luck et al., 2018). Frågor 

som var utanför sjuksköterskors ansvar hänvisades vidare till andra yrkeskategorier 

för att ge kvinnor god vård (Firmino et al., 2014).  Vidare beskrev sjuksköterskor 

meningen av att bygga och underhålla relationer med olika yrkeskategorier vilket 

var av betydelse för kvinnors långa vårdförlopp (Luck et al., 2016). Sjuksköterskor 

uttryckte att det var utmanande att ta hand om kvinnor med bröstcancer, men att det 

goda övervägde det dåliga. Vidare beskrev andra sjuksköterskor vårdandet som en 

negativ erfarenhet (Maree et al., 2017). Sjuksköterskor beskrev av erfarenheter att 

tillfredsställelse uppkom när de gjort skillnad och bidragit med god omvårdnad för 

kvinnor (Maree et al., 2017). Sjuksköterskor beskrev en otillräcklighet på grund av 

tidsbrist, vilket skapade en frustration då många kvinnor var i behov av vård 

samtidigt (Maree et al., 2017; Nyholm et al., 2018). Sjuksköterskor angav att det 

nära omvårdnadsarbetet skapade tid att lära känna varje kvinna, samtidigt gav 

sjuksköterskor rådgivning och psykologisk vård (Maree et al., 2017. 

Betydelsen av kompetens och utbildning 

Sjuksköterskor uttryckte att de behövde ha omfattande kunskaper och erfarenheter 

för att möta kvinnor med bröstcancer (Kieft et al., 2014; Firmino et al., 2014; 

Cruickshank et al., 2019; Luck et al., 2016). Vidare beskrev sjuksköterskor att de 

behövde ha kompetenser som sociala färdigheter, expertis, tekniska färdigheter, 

förmåga till att kommunicera och erfarenhet för att kunna agera på ett professionellt 

sätt i sitt arbete (Kieft et al., 2014; Luck et al., 2016). Samtidigt angav 

sjuksköterskor av erfarenhet att de ofta behövde tänja på sina professionella 

kunskaper vilket innebar att de fick utföra arbetsuppgifter som de inte var trygga 

med (Luck et al., 2016). Vidare framkom att sjuksköterskor uttryckte avsaknad av 
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specialistutbildning. Resultatet av detta ledde till stress och frustration hos 

sjuksköterskor som beskrev en känsla av otillräcklighet där de specialiserade 

sjuksköterskor fick dubbel arbetsbörda (Maree et al., 2017; Firmino et al., 2014). 

Likväl beskrev sjuksköterskor som var på canceravdelningen på grund av 

rotationstjänster (Maree et al., 2017) att det skapade stress och missnöje då 

avsaknad av specialistkunskap kring bröstcancervård erfors. Sjuksköterskors 

utbildning beskrevs som otillräcklig för att vårda patienter med bröstcancer (Maree 

et al., 2017; Firmino et al., 2014). Andra sjuksköterskor beskrev att de hade en unik 

och utbildad kompetens för att möta patienter med bröstcancer och deras behov 

(Chang et al., 2013; Luck et al, 2016). Sjuksköterskor uttryckte att när de kunde 

svara på kvinnors frågor signalerades samtidigt sjuksköterskors kompetens (Chang 

et al., 2013; Kieft et al., 2014). Sjuksköterskor beskrev att deras allmänna 

psykologiska utbildning var tillräcklig och gav en terapeutisk relation till kvinnor, 

vilket fick sjuksköterskor att uppleva en känsla av personlig prestation (Maree et 

al., 2017; Cruickshank et al., 2019). Sjuksköterskor beskrev ett behov av 

kontinuerlig specialiserad utbildning kring omvårdnad av kvinnor med bröstcancer 

med den senaste evidensen, vilket gynnade både patienter och sjuksköterskor (Kieft 

et al., 2014; Luck et al., 2016; Cruickshank et al., 2019). Vidare angav 

sjuksköterskor att de ständigt arbetade för att förbättra kvaliteten på vården med 

hjälp av ny evidens (Luck et al., 2016).  

Svårigheter som kan uppstå 

Denna kategori beskrev sjuksköterskors hantering av lidande och komplikationer. 

Vidare uttrycktes bemötandet från sjuksköterskor vara av betydelse för att möta 

omvårdnadsbehoven hos kvinnor med bröstcancer. 

Betydelsen av att lindra lidande 

Sjuksköterskor beskrev att de ofta såg en oro och ett lidande hos patienter med 

cancer (Chang et al., 2013; Cruickshank et al., 2019; Trescher et al., 2019). Ett 

varmt välkomnande till avdelningen erfor sjuksköterskor minskade oro och skapade 

trygghet för kvinnor (Trescher et al., 2019). Vidare beskrev sjuksköterskor att det 

var ovisst hur de skulle kunna minska kvinnors oro kring sin bröstcancer. 
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Sjuksköterskor uttryckte att de kunde hänvisa kvinnor till kurator eller psykolog 

utan vetskap om detta var behovet, därav beskrev sjuksköterskor att de behövde 

ställa frågor kring vad som oroade kvinnor (Cruickshank et al., 2019; Nyholm et 

al., 2018). Sjuksköterskor kategoriserade patienter som sårbara då dessa uttryckte 

få känslor och kämpade med att uttrycka sina behov. Sjuksköterskor beskrev att 

kvinnor vars behov var tydliga var lättare för sjuksköterskor att vårda. Tydligt var 

att sjuksköterskor prioriterade att ta hand om de mer resurskrävande patienters 

behov, bland annat för att deras behov var lättare att tillgodose (Nyholm et al., 

2018). Sjuksköterskor uttryckte att när patienterna svarade positivt på sin 

behandling och smärtlindring minskades deras lidande (Maree et al., 2017). 

Sjuksköterskor angav att vårda kvinnliga patienter med bröstcancer dessutom gav 

ett ökat lidande hos kvinnliga sjuksköterskor, då de kunde relatera till 

kvinnokroppen (Chang et al., 2013; Firmino et al., 2014; Maree et al., 2017). 

Sjuksköterskor beskrev att de utvecklade en relation till kvinnor och gjorde allt för 

att förbättra deras livskvalitet. Kvinnor försämrades i sin bröstcancer vilket senare 

ledde till döden, detta var erfarenheter som skapade ett känslomässigt lidande för 

sjuksköterskor (Firmino et al., 2014; Maree et al., 2017). Däremot erfor 

sjuksköterskor att kvinnors välmående ökade trots avancerad bröstcancer, vilket 

visade sig genom minskad smärta, minskad ångest och en ingivelse av hopp (Maree 

et al., 2017). 

Vård av komplikationer 

Sjuksköterskor uttryckte att omvårdnad innebar att uppnå och upprätthålla 

patienters värdighet och livskvalitet trots patienters förändringar på grund av 

bröstcancern (Chang et al., 2013; Firmino et al., 2014; Maree et al., 2017). 

Sjuksköterskor beskrev att funktionella förluster som patienter förväntades få efter 

en cancerdiagnos bestod av symtom relaterade till cancerns placering och ålder. 

Sjuksköterskor angav att biverkningar patienterna fick från kirurgi, strålning, 

kemoterapi resulterade i förändringar i fysisk aktivitet, depression, vätskande och 

illaluktande tumörsår (Chang et al., 2013; Firmino et al., 2014; Maree et al., 2017). 

Vidare beskrev sjuksköterskor att ett resultat av patienters behandling kunde ge 

komplikationer som illamående, kräkningar, håravfall, trötthet, 
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viktökning/minskning, hudförändringar, sexuell dysfunktion samt leva i en kropp 

som förändrats av kirurgin (Firmino et al., 2014; Maree et al., 2017). Illaluktande 

tumörsår beskrevs av sjuksköterskor som svåra att hantera då doften inte gick att 

behandla bort (Firmino et al., 2014; Maree et al., 2017). Sjuksköterskor uttryckte 

en frustration i att vårda dessa kvinnors komplikationer då det var svårt att se en 

förbättring (Firmino et al., 2014). Sjuksköterskor beskrev att läkare ofta inte var 

införstådda och delaktiga i komplikationerna och dess utveckling och samarbetet 

mellan dessa yrkesgrupper kunde vara problematiskt (Firmino et al., 2014). 

Diskussion 
Metoddiskussion 
 
För att en kvalitativ studie ska anses vara trovärdig används de fyra 

trovärdighetsbegreppen: tillförlitlighet, pålitlighet, verifierbarhet och överförbarhet 

(Lincoln & Guba, 1985).  

Tillförlitlighet (Credibility) innebär att det resultat som framkommit 

överensstämmer med det som presenterats i studierna. Tolkningen av resultatet ska 

vara rimligt i förhållande till resultatet (Lincoln & Guba, 1985). Flertalet databaser 

användes vid införskaffandet av material och manuella sökningar gjordes. 

Avgränsningarna engelskspråkig och tidsintervall 2011–2022 användes. På så vis 

ökade chanserna att hitta studier som svarade på syftet, vilket stärker 

litteraturöversiktens tillförlitlighet. Sökningen blev bredare genom att inte använda 

länder som avgränsningar. Den systematisk sökningen gjordes med olika 

kombinationer för att få fler relevanta träffar. Sökningen i Cinahl Complete visade 

ett stort antal träffar och enbart ett fåtal svarade på syftet. Detta kan ha berott på att 

sökorden inte varit tillräckligt specifika och/eller att kombinationerna i blocken var 

bristfälliga. Det kan även ha berott på en stor variation av sökord. I PsycINFO 

gjordes sökningen med färre antal sökord för att undvika irrelevanta träffar. Detta 

resulterade i en avgränsad sökning, vilket sänker tillförlitligheten eftersom 

relevanta artiklar kan ha uteblivit. I sökningarna påträffades två dubbletter i 

PsycINFO, vilket visade på att sökningen täckte det valda problemområdet, detta 

stärker tillförlitligheten. Högskolan Kristianstads granskningsmall för kvalitativa 

artiklar (Blomqvist et al., 2016) användes i granskningen av artiklarna och utfördes 
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gemensamt. Tillförlitligheten stärks då artiklarna granskades gemensamt av mer än 

en person. Tre av de utvalda artiklarna hade andra än sjuksköterskors perspektiv. I 

dessa artiklar ingick endast delen med sjuksköterskors perspektiv i resultatet. En av 

artiklarna tillförde ett mindre resultat än de andra, men då resultatet svarade tydligt 

på syftet valdes detta resultat till litteraturöversikten. Detta i sin tur stärker 

tillförlitligheten. Litteraturöversikten har granskats av studiekamrater, handledare 

och examinator. Lincoln & Guba (1985) beskriver att tillförlitligheten stärks om 

någon annan än författarna granskat resultatet, jämfört kategorier och 

subkategorier. 

Pålitligheten (reliability) fastställs främst om författarna beskrivit sin förförståelse 

tydligt (Mårtensson & Fridlund, 2017). Då mer än en person deltar i analys av text 

stärks pålitligheten (Polit & Beck, 2017). I denna studie stärks pålitligheten genom 

en väl beskriven förförståelse, användning av kvalitetsgranskning samt att analys 

av text utförts av fler än en. Utvalda artiklar var publicerade på engelska och 

översattes till svenska då arbetet skrevs på svenska. En översättning av artiklarna 

minskade risken för feltolkningar och gav samtidigt en djupare förståelse för 

innehållet, vilket stärker pålitligheten. Samtidigt kan felaktig översättningen av 

texterna gjorts vilket sänker pålitligheten. 

Verifierbarhet (Confirmability) stärks om författarnas åsikter har åsidosatts och 

därmed inte speglats i studien (Lincoln & Guba, 1985). För att inte påverka 

litteraturöversiktens innehåll hölls ett neutralt förhållningssätt under hela 

processen. Genom att använda HKR´s granskningsmall (Blomqvist et al., 2016) 

stärks verifierbarheten då mallen möjliggör enhetlig kvalitetsgranskning av varje 

artikel. Verifierbarheten i litteraturöversikten stärks då analys av text och 

genomförande av metod var tydligt beskrivna. Lincoln & Guba (1985) förklarar att 

verifierbarheten stärks om en tydlig beskrivning av analys av text gjorts, vilket 

skapar förutsättningar för att genomföra studien igen.  

Överförbarheten (Transferability) innebär en möjlighet att kunna överföra resultatet 

till annan kontext utefter en väl beskriven studie (Polit & Beck, 2017). 

Litteraturöversikten riktade in sig på olika vårdkontexter vilket stärkte 

överförbarheten. Däremot kunde överföringen av resultat försvåras då utbildning, 
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sjukvård och kulturer kan skilja sig åt i de olika länderna resultatet hämtats ifrån. 

Detta sänker överförbarheten. För att säkra överförbarheten behöver tillförlitlighet, 

pålitlighet och verifierbarhet uppnås (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Resultatdiskussion  
 
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda kvinnor med nydiagnostiserad bröstcancer. Betydande faktorer som 

påvisades i resultatet ledde till tre fynd; Erfarenheter kring informationen, 

Betydelsen av kompetens och Innebörden av ett partnerskap (Figur 4). 

 

 

 

Figur 4. Resultatets tre fynd. 

Fynden diskuterades utifrån McCormack & McCance (2010, 2017) modell för 

personcentrerad helhetssyn, förutsättningar, vårdmiljö, personcentrerade processer 

och personcentrerade resultat (Figur 5). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figur 5. Personcentrerad rammodell, uppdaterad (Person-Centred Practice 
Framework re-presented). (McCormack & McCance, 2017). 
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Erfarenheter kring information 

Det första fyndet var erfarenheter kring information vilket är en viktig del hos 

nydiagnostiserade kvinnor med bröstcancer. Kvinnor har rätt till information 

oavsett om den är positiv eller negativ för att ta ställning om sin egen vård.  

Sjuksköterskors erfarenheter i litteraturöversikten visade att information behövde 

ges för att patienterna skulle få kunskap om sin sjukdom, vilket gjorde att kvinnor 

kunde fatta beslut om sin egen vård och minska oro. Enligt Manley et al. (2011) 

behövde informationen till patienter vara individuellt anpassad där sjuksköterskor 

förklarade hälsotillstånd, vård, behandlingar och metoder. Litteraturöversikten 

visade att uteslutning av information kunde skada kvinnors förtroende för 

sjuksköterskor. Manley et al. (2011) beskrev att informationen från hälso- och 

sjukvårdspersonalen var viktig eftersom den är grunden till besluten patienter kan 

behöva ta. Litteraturöversikten visade att sjuksköterskors erfarenheter kring deras 

yrkesroll till stor del innebar att ge relevant information vilket ökade förståelsen 

hos kvinnor. Manley et al. (2011) beskrev att god omvårdnad innebar att 

tillhandahålla relevant och konkret information till patienter. Resultatet från 

litteraturöversikten visade att hos nydiagnostiserade kvinnor var det många känslor 

och frågor som uppstod vilket krävde ytterligare information från sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor uttryckte att när de gav information fick de en tydligare uppfattning 

om sina patienter. Baer et al. (2013) beskrev en bristande kommunikationsförmåga 

hos onkologisjuksköterskor vilket krävde specifik utbildning för att skapa 

personligare dialoger med både patienter och närstående. Litteraturöversikten 

beskrev att sjuksköterskors förmåga att kommunicera hade en avgörande roll för 

patienters tillfredsställelse. Baer et al. (2013) uttryckte att onkologisjuksköterskor 

med goda kommunikationsförmågor hade betydelse för patienters tillfredsställelse. 

Litteraturöversikten visade att risken för återfall sällan togs upp då sjuksköterskor 

inte var bekväma med ämnet, men beskrev även en rädsla av att skapa oro. 

Sjuksköterskor uttryckte att togs frågan upp gjordes det för att bekräfta kvinnors 

oro. Schmidt Rio-Valle et al. (2009) stärker detta i sin studie där sjuksköterskor 

beskrev förmedling av negativa besked till patienter som ett problematiskt område. 

Detta eftersom dåliga besked skapade oro hos båda parter. Litteraturöversikten 
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visade att andra sjuksköterskor förnekade problemet genom att inte prata om det, 

vilket gjorde att jobbiga känslor undveks.  

Ur ett diskursetiskt perspektiv förs en dialog då informationen ges från 

sjuksköterskor för att kvinnor ska ledas fram till rätt beslut om sin vård. Sandman 

& Kjellström (2018) beskriver att diskursetik innebär att en korrekt moralisk 

handling fastställs genom en diskussion med berörda parter. 

I McCormack & McCance (2010, 2017) modell för personcentrerad vård kopplas 

information till delat beslutsfattande och engagemang som två av de steg som krävs 

för att vården ska bli personcentrerad. Omvårdnaden kring patienter handlar om att 

dela på besluten. Genom att föra en dialog om de olika vägar och alternativ det finns 

att välja mellan kan sjuksköterskor och patienter gemensamt komma fram till vilket 

behandlingsalternativ som passar bäst. Förutsättningar för detta är att det finns en 

bra dialog mellan patienter och sjuksköterskor. Modellen visar att engagemang från 

sjuksköterskor krävs för att vården ska bli personcentrerad. Sjuksköterskor måste 

acceptera att varje situation är unik där interaktion baseras på patienters nuvarande 

situation i sin helhet (McCormack & McCance, 2010, 2017).  

I litteraturöversikten visade det sig att information är av betydelse till kvinnor med 

nydiagnostiserad bröstcancer, både för att dämpa oro och öka delat beslutsfattande 

i deras omvårdnad. Kontinuitet och engagemang från sjuksköterskor var av 

betydelse för att förhöja tryggheten hos kvinnor.  

 

Betydelsen av kompetens 

Det andra fyndet var betydelsen av kompetens som är en grund för en trygg och 

säker vård.  Sjuksköterskor gynnas av en ökad kompetens inom bröstcancervården 

för att kunna tillhandahålla en trygg vård.  

Litteraturöversikten visade att sjuksköterskor hade ett behov av omfattande 

kunskaper och erfarenheter för att möta kvinnor med bröstcancer. I en studie av 

Holopainen et al. (2017) beskrevs att ett positivt förhållningssätt från 

sjuksköterskor ökade patienters förtroende för sjuksköterskors kompetens. 

Litteraturöversikten visade att sjuksköterskor behövde agera på ett professionellt 

sätt men även besitta social kompetens, tekniska färdigheter, expertis samt förmåga 

att kommunicera. Holopainen et al. (2017) beskriver i sin studie att sjuksköterskor 
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som använder sig av förmågor som öppenhet, lyhördhet, empati, mod och värdighet 

i sin kommunikation med sina patienter får ett bättre resultat och kvalité i 

mötet.  Enligt Travelbee (1971) är kommunikation ett av sjuksköterskors viktigaste 

redskap. Litteraturöversikten visade att sjuksköterskor utan specialistutbildning 

ansåg sig inte besitta tillräckligt med kompetens för att ge omvårdnad till kvinnor 

med bröstcancer. Vidare visade litteraturöversikten att specialistutbildade 

sjuksköterskor angav att de fick ta ett större ansvar i omvårdnaden samtidigt 

beskrev sjuksköterskor att de inte kunde ge rätt omvårdnad, vilket resulterade i 

frustration och stress. Smith (2012) beskrev att legitimerade sjuksköterskor har 

behörighet för anställning, vilket inte säkerställer tillräcklig kompetens för tjänsten. 

Litteraturöversikten visade att sjuksköterskors erfarenheter av kompetens var av 

betydelse för att vårda kvinnor med nydiagnostiserad bröstcancer. Vidare beskrevs 

att för lite utbildning påverkade både sjuksköterskor och patienterna negativt, i form 

av stress hos sjuksköterskor och sämre omvårdnad till kvinnor. Sjuksköterskors 

erfarenheter från litteraturöversikten var att de som arbetade på canceravdelningar 

borde vara intresserade av cancervård och inte vara där på grund av 

rotationstjänster. Litteraturöversikten visade att rotationstjänster gynnade varken 

sjuksköterskor eller patienter på grund av oerfarenhet och osäkerhet. Numminen et 

al. (2014) beskrev att sjuksköterskor med specialistkompetens hade ett bättre etiskt 

arbetssätt och var mer positivt inställda till sina arbetsuppgifter. Sjuksköterskor 

med lägre kompetens var mer negativt inställda till sina arbetsinriktningar och 

resulterade i en sämre omvårdnad utifrån ett etiskt arbetssätt vilket påverkade 

vårdkvalitén (Numminen et al., 2014). 

Ur ett pliktetiskt perspektiv finns ett ansvar inom sjuksköterskors profession att 

främja välbefinnande hos kvinnor med bröstcancer. Sandman & Kjellström (2018) 

beskriver att pliktetik innebär att utföra den rätta handlingen i en viss situation. 

Vilket medför ett agerande utefter motivet och egenskaper handlingen har och inte 

vilka konsekvenser den får. 

I McCormack och McCance (2010, 2017) modell för personcentrerad vård kopplas 

kompetens till förutsättningar som ett av de steg som krävs för att vården ska bli 

personcentrerad. Förutsättningar utgår från att sjuksköterskor har tillräckliga 

färdigheter och kompetenser inom sin profession. Andra förutsättningar som krävs 
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är lojalitet till sitt arbete samt att mellanmänskliga och sociala färdigheter behöver 

vara utvecklade. För att arbeta professionellt behöver sjuksköterskor ha en god 

självkännedom samt känna till sina egna värderingar (McCormack & McCance, 

2010, 2017).  

Agenda 2030 är en framåtsträvande plan för att skapa hållbar utveckling i världen 

inom det ekonomiska, sociala och miljömässiga. I ett av de globala målen beskrivs 

god utbildning för alla där kompetens höjer välfärden i samhället (Förenta 

nationerna, 2021, b).  Otillräcklig kunskap i samhället gör att personer söker vård i 

ett sent skede vilket minskar chanserna att tillfriskna från sin bröstcancer med ökad 

dödlighet som följd.  Medvetenhet i samhället om tidiga bröstcancersymtom 

behöver ökas. Detta har setts under Covid-19 pandemin där rädsla för att insjukna 

i viruset gjorde att kvinnor undvek att söka vård. Effekterna av pandemins påverkan 

kommer ses under lång tid framöver inom bröstcancervården.   

Litteraturöversikten visade att sjuksköterskor behöver ha betydande kompetens, 

erfarenheter samt sociala färdigheter för att kunna agera på ett professionellt sätt 

och skapa en god vård för dessa kvinnor. 

 

Innebörden av ett partnerskap 

Det tredje fyndet var innebörden av ett partnerskap som är en grund för god 

helhetsvård. Partnerskap krävs mellan sjuksköterskor och patienter vilket gynnar 

en god helhetsvård.  

Litteraturöversikten visade att partnerskap var en viktig del inom 

bröstcancervården, vilket behövdes för att förstå och stötta kvinnors känslor.  Haigh 

et al. (2014) studie beskrev att partnerskap mellan patienter och sjuksköterskor 

bidrog till att patienterna återfick kontrollen över sina liv. Edvardsson et al. (2010) 

uttryckte att partnerskap gynnades av vardagliga konversationerna mellan 

sjuksköterskor och patienter. Litteraturöversikten visade att tidsbristen hos 

sjuksköterskor gjorde det svårt att upprätthålla kontinuitet vilket påverkade 

kvinnors partnerskap med sjuksköterskor. I Wallerstedt och Andersheds (2007) 

studie beskrevs tidsbristen som en stressfaktor av sjuksköterskor, vilket upplevdes 

som ett hinder till att ge en god omvårdnad. Sjuksköterskors erfarenheter i 

litteraturöversikten var att en god balans av autonomi mellan sjuksköterskor och 
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kvinnor gynnade partnerskapet. Holopainen et al. (2017) beskrev vikten av 

sjuksköterskors intresse att kommunicera samt vara lyhörda på sina patienters 

behov. Vidare visade resultatet i litteraturöversikten att partnerskap främjade både 

kvinnors och sjuksköterskors hälsa och återhämtning. Det framkom även i 

litteraturöversikten att när sjuksköterskor var med under hela processen från 

diagnos till palliativ vård hade ett gott partnerskap och en god vård uppnåtts. 

Tidigare studie beskrev att personal mådde bättre genom att arbeta med 

partnerskap, vilket hade betydelse för vårdtid, dödlighet samt för sjuksköterskors 

och patienters välbefinnande (van den Pol-Grevelinks et al., 2012).  

Genom att investera i vården gynnas samhällets och människors förutsättningar för 

välbefinnande. Detta framkommer i ett av de globala målen om hälsa och 

välbefinnande som värnar om alla människors rätt till en effektiv och jämlik vård. 

(Förenta nationerna, 2021, a).  

I McCormack & McCance (2010, 2017) modell för personcentrerad vård kopplas 

partnerskap till holistiskt vårdande och delat beslutsfattande som två av de steg som 

behövs för att vården ska bli personcentrerad. Inom den personcentrerade vården är 

holistiskt vårdande en utgångspunkt. Holistiskt vårdande är ett förhållningssätt som 

innebär en helhetssyn där det inte bara fokuseras på de kroppsliga behoven utan 

även på de sociala, psykiska och existentiella behoven. Partnerskap beskrevs som 

en nödvändig del för att se hela individen och därmed vårda personcentrerat. 

Partnerskap behövs mellan sjuksköterskor och patienter för att uppnå delat 

beslutsfattande, vilket skapar förutsättningar för att patienter ska kunna ta beslut 

kring sin egen vård (McCormack och McCance, 2010, 2017).  

Inom det närhetsetiska perspektivet ser sjuksköterskor kvinnor bakom diagnosen i 

varje individuell situation. Samtidigt kan sjuksköterskor ha svårt att känslomässigt 

sätta gränser då de kommit väldigt nära sina patienter med bröstcancer, vilket hotar 

sjuksköterskors professionella vårdande. Sandman & Kjellström (2018) beskriver 

att närhetsetik innebär att ett moraliskt krav skapas varje gång vi möter en annan 

människa. Ur ett vårdanden perspektiv innebär närhetsetik att se hela människan, 

se bakom diagnosen, att se den unika människan med unika erfarenheter (Sandman 

& Kjellström, 2018). 
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I litteraturöversikten visade det sig att delat beslutsfattande hade en betydande roll 

för omvårdnaden av kvinnor med nydiagnostiserad bröstcancer. Delat 

beslutsfattande skapade trygghet och gjorde att omvårdnaden anpassades utefter 

kvinnors behov. Inom denna vårdkontext är detta särskilt viktigt då 

nydiagnostiserade kvinnor är i stort behov av trygghet.  

Slutsats 
 
Sjuksköterskor behöver arbeta utifrån ett personcentrerat sätt inom 

bröstcancervården. För att uppnå detta krävs komponenter som information, 

kompetens och partnerskap, vilket leder till att sjuksköterskor och kvinnor känner 

tillfredsställelse i omvårdnaden. Inom personcentrerad vård krävs både kunskap 

och utbildning från sjuksköterskor. Detta kopplas till McCormack & McCance 

(2010, 2017) modell för personcentrerad vård, där det krävs att både organisation 

och sjuksköterskor står bakom ett personcentrerat perspektiv. Genom att införa 

ytterligare kunskap i grundutbildningen kan detta åtgärdas. Med förhöjd kunskap 

ökar tryggheten hos sjuksköterskor i omvårdnaden av kvinnor med 

nydiagnostiserad bröstcancer, som påträffas i olika vårdkontexter. 

Ytterligare forskning inom området från ett sjuksköterskeperspektiv behövs för att 

förbättra omvårdnaden inom hälso- och sjukvården. Likväl kan forskning rikta in 

sig på hur kvinnor med bröstcancer upplever och påverkas av omvårdnaden. Detta 

förbättrar sjuksköterskors förutsättningar och utveckling inom den 

personcentrerade vården av kvinnor med nydiagnostiserad bröstcancer.  
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Bilaga 1. Sökschema 
 

Databas: Cinahl Complete 
Datum: 220321 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda nydiagnostiserade kvinnor med 
bröstcancer. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1-Vårda Nurses [MH] OR Nursing Care [MH] OR Nurse* [fritext] 
OR “Nursing care*” [fritext] OR “take care of” [fritext] 
OR nursing* [fritext] OR “nursing process” [fritext] 

999,309  

2-Erfarenheter Qualitative Studies [MH] OR Nurse Attitudes [MH] OR 
"qualitative stud*" [fritext] OR "action research*" [fritext] 
OR hermeneutic* [fritext] OR phenomenolog* [fritext] OR 
interview* [fritext] OR "Nurs* experienc*" [fritext] OR 
"Nurs* interview*" [fritext] OR "Nurs* attitude*" [fritext] 
OR "Nurs* perception*" [fritext] OR "Qualitativ* stud*" 
[fritext] 

446,810  

3-Nydiagnostiserade 
patienter med 
bröstcancer 

“Breast Neoplasms” [MH] OR “newly diagnos*” [fritext] 
OR “breast cancer” [fritext] OR “breast neoplasms” 
[fritext] 

125,612  

4- 1 AND 2 AND 3 AND 4 1386  

Begränsningar Peer reviewed, engelska och publikations år 2011–2022 556 8 

 
Databas: PsycINFO 
Datum: 220322 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda nydiagnostiserade kvinnor med 
bröstcancer. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1-Vårda "Nurses" [Theasaurus] OR Nurse* [Abstract] OR "Nursing 
care"[Abstract] OR Nursing [Abstract] OR "Nurse 
Experienc"[Abstract]   

186, 381  

2-Erfarenheter “Qualitative methods” [Theasaurus] OR "Action research" 
[Abstract] OR "Qualitative studies" [Abstract] OR 
Hermeneutic* [Abstract] OR Phenomenolog [Abstract] OR 
Interview [Abstract] 

782, 527  

3-Bröstcancer “Breast neoplasms” [Theasaurus] OR “Breast neoplasms” 
[Abstract] OR “Breast cancer” [Abstract] OR Newly 
diagnosed [Abstract] 

20, 714  

4- 1 AND 2 AND 3 1279  

Begränsningar Peer reviewed, engelska och publikations år 2011–2021 823 2* 

*Två dubbletter togs bort 
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Databas: PubMed 
Datum: 220324 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda nydiagnostiserade kvinnor med 
bröstcancer. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1-Vårda Nurses [MeSH] OR Nurse* [Titel/abstract] OR “nurse 
perspective” [Titel/abstract] OR nursing” [Titel/abstract] 
OR nurse perception [Titel/abstract] OR nurse attitude* 
[Titel/abstract] OR Nurse interview [Titel/abstract] OR 
nurse experience* 

432,378  

2-Erfarenheter Experience* [Titel/abstract] OR qualitative [Titel/abstract] 
OR action research [Titel/abstract] OR hermeneutic 
[Titel/abstract] OR interview [Titel/abstract] 

1,120,622  

3-Bröstcancer “Breast Neoplasms” [MeSH] OR “breast cancer” 
[Titel/abstract] OR “breast neoplasms” [Titel/abstract] 

411,922  

4-Nyligen diagnos Newly diagnosed [Titel/Abstract] OR recently diagnosed 
[Titel/abstract] 

60,727 
 

 

5- 1 AND 2 AND 3 AND 4 28  

Begränsningar Publikations år 2011–2022 och engelska 13 0 

Manuell sökning 1 How nurses and their work environment affect 
patient experiences of the quality of care: a 
qualitative study  
 

1 1 
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Bilaga 2. Artikelöversikt (kvalitativ) 
Författare 
Titel Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Chang, H., & Park, Y.-H. 
 
Cancer rehabilitation from 
the perspectives of 
oncology nurses in Korea. 
 
Korea, 2012. 
 

Syftet med denna 
studie var att få en 
förståelse för 
onkologiska 
sjuksköterskors 
perspektiv på 
cancerrehabilitering. 

Kvalitativ studie. 
Målinriktat urval. 
 
21 onkologisköterskor 
deltog. 30-års åldern. 
 
Inklusionskriterier fanns 
och redovisades i 
studien. 
 
Semistrukturerad 
Intervjuer.  
 
Etiskt godkänd. 
 

Individuella intervjuer i 2h, 
genomfördes av en författare 
och en forskarassistent. 
Bandades och 
transkriberades ordagrant. 
Intervjuerna genomfördes på 
koreanska och översattes till 
engelska av en författare 
som talar koreanska och 
engelska flytande. Varje 
deltagare fick godkänna det 
som  
forskarna transkriberat.  

Tematisk analys. 

Sex underteman från 
onkologsjuksköterskornas 
vårderfarenheter identifierades: "att 
införliva partnerskap och dela 
känslor", "att uppfylla 
individualiserade behov", "ge snabb 
och praktisk support", "förbättra 
intern styrka med optimistiskt 
tänkesätt", "återvinna funktionellt 
oberoende" och "att få in 
familjemedlemmar". 

Tillförlitlighet stärks då resultatet svara på 
syftet samt att resultatet innehöll citat. 
 
Verifierbarhet stärks då intervjuerna och 
analysprocessen är tydligt beskrivna. 
 
Pålitlighet stärks då flera forskare deltagit i 
analysen. 
 
Överförbarheten stärks då kontext och urval 
är tydligt beskrivna. 

Cruickshank, S. et al. 
 
Specialist breast cancer 
nurses’ views on 
implementing a fear of 
cancer recurrence 
intervention in practice: a 
mixed methods study. 
 
Storbritannien, 2019. 
 

Syftet var att 
undersöka hur 
specialiserade 
bröstcancersjuksköter
skor hanterar sina 
patienters rädsla för 
återfall av 
bröstcancer. 

Kvalitativ och kvantitativ 
studie. 
 
90 sjuksköterskor 
svarade på enkät samt 
intervjuer. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Etiskt godkänd. 
 

Intervjuerna genomfördes 
per telefon, ljudinspelade 
och transkriberades 
ordagrant. 
 
Analysprocessen. 
 

*Kategorier som presenterades var: 
sammanhang, kognitivt deltagande, 
gemensamt handlande, reflexiv 
övervakning. 
 
 

Tillförlitligheten stärks då resultat svarar på 
syftet. 
 
Verifierbarhet stärks då analysprocessen och 
metoden är tydligt beskriven.  
 
Pålitligheten stärks då förförståelse finns. 
 
Överförbarhet stärks då kontexten är väl 
beskriven. 
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Författare 
Titel Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Firmino, F. et al. 
 
Nurses in the provision of 
outpatient care for women 
with malignant fungating 
wounds in the breasts. 

Brasilien, 2014. 
 

Syftade var att 
analysera 
sjuksköterskors 
berättelser om 
tumörsår hos 
kvinnor med 
bröstcancer, och att 
beskriva bidrag till 
omvårdnaden. 

Kvalitativ design. 
Ändamålsenligt urval. 
  
5 kvinnliga 
sjuksköterskor 
tillfrågades. 
 
Inklusionskriterier fanns 
och redovisades i 
studien. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer i grupp. 
 
Etiskt godkänd. 

Intervjuerna genomfördes av de 
två forskarna som skrivit 
artikeln.  
Informerat samtycke gavs. 
Analysprocessen genomfördes 
med kvalitativ tematisk analys 
av båda forskarna. 

 

Tre kategorier presenterades; 
praktiken inom öppenvård, 
cancersåret och indikationer för 
omvårdnaden.  

Finns ett kunskapsbehov av 
omvårdnad inom området 
onkologi.  

 

Tillförlitligheten stärks för att resultatet 
svarar på syftet. Sänks då antalet deltagare är 
litet. 
 
Verifierbarhet stärks för att studiens material 
och frågor är tydligt beskrivet.  
 
Pålitlighet stärks då två forskare genomfört 
analysen. Pålitligheten sänks då de inte 
beskrivit sin förförståelse. 
 
Överförbarhetens stärks då kontexten är väl 
beskriven. 

Kieft, R. et al. 
 
How nurses and their work 
environment affect patient 
experiences of the quality 
of care: a qualitative study. 
 
Nederländerna, 2014. 
 
 
 

Syftet med studien 
var att ur 
sjuksköterskors 
perspektiv förstå 
hur 
omvårdnadsarbetet 
är relaterad till 
positiva 
patientupplevelser. 

Deskriptiv kvalitativ 
forskningsdesign. 
Målmedvetet urval. 
 
26 sjuksköterskor. 
 
Inklusionskriterier fanns 
och redovisades i 
studien. 
 
Etiskt godkänd. 

Intervjuerna spelades in på 
ljudband, transkriberades, 
underkastades tematisk analys. 
Intervjuerna varade i 2h. 
Datan kodades och 
kategoriserades Teman uppstod. 
Under analysprocessen 
jämfördes intervjuerna så att 
inget förbisetts. Slutliga 
resultatet presenterades för 
deltagarna som fick 
kommentera innehållet. 
Analytiskaprocessen och 
resultatet diskuterades inom 
hela forskargruppen. 
 

Sjuksköterskorna nämnde 
väsentliga element som de tror 
skulle förbättra patienternas 
erfarenheter av kvaliteten på 
omvårdnad: kliniskt kompetenta 
sjuksköterskor, 
samarbetsrelationer, autonom 
sjuksköterskepraktik, adekvat 
bemanning, kontroll över 
omvårdnadspraktiken, chefsstöd 
och patientcentrerad kultur. 
hämmande faktorer, såsom 
kostnadseffektivitetspolicy och 
transparensmål för extern 
ansvarighet. 

Tillförlitlighet stärks då studien svarade på 
sitt syfte.  
 
Verifierbarhet stärks då analysprocessen är 
väl beskriven. 
 
Pålitlighet stärks då intervjuerna var långa. 
 
Överförbarhet stärks då kontexten är väl 
beskriven. 
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Titel Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Lafferty, J. et al. 
 
Continuity of care for 
women with breast cancer: 
A survey of the views and 
experiences of patients, 
carers and health care 
professionals. 
 
Storbritannien, 2011. 

Syfte med studien 
var att undersöka 
behovet av 
kontinuitet i vården 
av kvinnor med 
diagnosen 
bröstcancer utifrån 
sjuksköterskors, 
vårdpersonal och 
patientens 
perspektiv. 

Kvantitativ och kvalitativ 
design.  
Strukturerade 
frågeformulär. 
 
71 deltagare. 
 
Enkäten, inbjudan, 
informationsbroschyr som 
beskriver studien och en 
samtyckesblankett 
skickades ut per post. 
 
Etiskt godkänd. 

Analysprocessen kvalitativ 
dataanalys. 

Transkriberades, kodades, 
lästes sedan igen oberoende 
av varandra. Träffades 
därefter och koder och 
teman jämfördes 
gemensamt. 

*Tre kategorier: av kontinuitet i 
vården, relationella, informativa 
och ledningsmässiga. 

Tillförlitlighet stärks då resultatet svarar på 
syftet. 
 
Verifierbarhet stärks då analysprocessen är 
väl beskriven. 
 
Pålitlighet stärks då analysen genomfördes av 
mer än en författarna. 
 
Överförbarhet stärks då kontexten är väl 
beskriven. 

Luck, L. et al. 
 
 
The role of the breast care 
nurse in patient and family 
care. 
 
 
Australien, 2016. 
 
 
 
 

Syftet var att 
beskriva 
sjuksköterskors roll 
i vården av 
patienter och 
familjer. 

Deskriptiv kvantitativ och 
kvalitativ design. 
 
89 sjuksköterskor deltog. 
 
Öppna frågor via ett 
onlinedokument. 
 
Etiskt godkänd. 
 

2 forskare analyserade 
materialet manuellt. 
 
Kvalitativ analysprocess. 

*Fyra kategorier presenterades:  
Bröstvårdssköterskor som 
patientförespråkare, 
patientpedagoger, vårdsamordnare 
och kliniska experter. 
 

Tillförlitligheten stärks då resultat svarar på 
syftet. 
 
Verifierbarheten stärks då analysprocessen 
är tydligt beskriven. Sänks då ingen tydlig 
beskrivning av metoden finns. 
 
Pålitligheten stärks då forskarna genomfört 
analysen. 
 
Överförbarheten stärks då kontexten väl 
beskriven. 
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Resultat Kvalitet 
 

Mareee, E. J., & Mulonda, 
K. 
 
Caring for Patients with 
Advanced Breast Cancer: 
The Experiences of 
Zambian Nurses. 
 
Zambia, 2017. 
 
 

Syftet med studien 
var att beskriva 
erfarenheterna från 
zambiska 
sjuksköterskor som 
tar hand om 
kvinnor med 
avancerad 
bröstcancer. 

Beskrivande kvalitativ 
studie. 
Ändamålsenligt urval. 
 
17 sjuksköterskor, 
tillfrågades 10 kvinnor och 
7 män. 0 bortfall.  
 
Inklusionskriterier fanns 
och redovisades i studien. 
 
Studien är etiskt godkänd. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

Sjuksköterskorna 
rekryterades från två utvalda 
sjukhus. 
 
Intervjuer genomfördes av 
de två forskarna som skrivit 
artikeln.  
Informerat samtycke gavs 
skriftligt. 
Analysprocessen 
genomfördes av båda 
forskarna med kvalitativ 
innehållsanalys i fem steg.  

 

Två kategorier presenterades-att ta 
hand om kvinnor med avancerad 
bröstcancer är utmanande och det 
goda väger tyngre än det dåliga.  
-Att inte ha formell utbildning och 
utbildning i onkologisk omvårdnad 
var befogenhetslösande, och en av 
de olika frustrationer som 
deltagarna upplevde. 
Arbetsmiljön, lärandemöjligheter, 
positiva patientresultat och 
möjligheten att etablera goda 
sjuksköterska-patientupplevelser 
var positiva upplevelser. 

Tillförlitligheten stärks för att resultatet 
svarar på syftet och för att välkända 
forskningsmetoder använts. 
 
Verifierbarhet stärks då tydligbeskrivning av 
analysprocessen finns. Sänks då 
intervjufrågorna är sparsamt beskrivna. 
 
Pålitlighet stärks då två forskare genomfört 
analysen. Pålitligheten sänks då 
förförståelsen inte beskrivits. 
 
Överförbarhetens stärks då studien kan 
överföras till en annan kontext. 

Nyholm, N et al. 
 
Diversity in cancer care: 
exploring social categories 
in encounters between 
healthcare professionals 
and breast cancer patients. 

 
Danmark, 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet var att 
undersöka hur 
sjuksköterskor 
kategoriserar 
bröstcancerpatienter
s sociala identiteter 
i möten kring 
rehabilitering. 
 

Kvalitativ innehållsanalys. 
Ändamålsenligt urval. 
  
28 personer tillfrågades, 16 
patienter och 12 
sjuksköterskor. 8 bortfall.  
 
Inklusionskriterier fanns 
och redovisades i studien. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Studien är etiskt godkänd. 

Forskarna intervjuade 
patienterna och därefter 
intervjuades 
sjuksköterskorna 
kontinuerligt efter 
utskrivning. 
Användes en kombination 
av deltagande observation 
och intervjuer med patienter 
och deras nyckelsköterska.  
Informerat samtycke gavs. 
Analysprocessen 
genomfördes med tematisk 
analys.  

 

Tre kategorier presenterades; 
sociala resurser, etnicitet och 
organisatoriska sammanhang. 

Det finns ett behov av ett större 
fokus på att förbättra mötet mellan 
vårdpersonal och patient för att 
säkerställa att rehabiliteringsbehov 
tillgodoses bland olika patienter. 
 

Tillförlitligheten stärks för att resultatet 
svarar på syftet. Sänks pga. ingen beskriven 
intervjumanual. 
 
Verifierbarhet stärks då metoden är tydligt 
beskriven. Sänks då ingen tydlig beskrivning 
av intervjuerna finns.  
 
Pålitlighet stärks då det inte fanns något 
samband mellan forskarna och deltagarna. 
Pålitligheten sänks då de inte beskrivit sin 
förförståelse samt inte nämnt vem som utfört 
analysen. 
 
Överförbarhetens stärks på grund av 
beskrivningen av urvalet samt att kontexten 
är väl beskriven. 
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Trescher, P. G. et al. 
 
Needs of women with 
breastcancer in the pre-
operative period. 
 
Brasilien, 2019. 
 

Syftet var att 
undersöka vilka 
vårdbehov 
sjuksköterskorna 
behöver känna till 
under den 
preoperativa 
perioden hos 
kvinnor med 
bröstcancer. 
 

Deskriptiv kvalitativ design. 
Ändamålsenligt urval. 
  
20 personer tillfrågades 18 patienter och 
13 sjuksköterskor. 0 bortfall. 
 
Inklusionskriterier och exklusionskriterier 
fanns och redovisades i studien. 
 
Semistrukturerade intervjuer. 
 
Etiskt godkänd. 

Intervjuer genomfördes 
med tre sammansatta 
öppna frågor. 
 
Analysprocessen 
genomfördes med 
tematisk analys. 

Tre kategorier 
presenterades; 
psykosociala behov hos 
kvinnor med bröstcancer, 
utbildningsbehov för 
kvinnorna och 
sjuksköterskans 
rekommendationer inför 
operation. 

Sjuksköterskors 
uppfattning är ett behov av 
utbildningsmaterial inför 
den preoperativa vården. 
 

Tillförlitligheten stärks för att resultatet 
svarar på syftet. 
 
Verifierbarhet stärks då analysprocessen är 
tydligt beskriven. Sänks då ingen tydlig 
beskrivning av metoden finns.  
 
Pålitlighet stärks då forskarna genomfört 
analysen. Pålitligheten sänks då de inte 
beskrivit sin förförståelse samt att det inte 
står angivit vem som utfört analysen. 
 
Överförbarhetens stärks på grund av 
beskrivningen av urvalet samt att kontexten 
är väl beskriven. 

 
 

   

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*I kolumnerna redovisas enbart det resultat som användes i litteraturöversikten. 


