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Sammanfattning 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen för kvinnor i Sverige och 

internationellt. Vid behandling har sjuksköterskan en framträdande roll och ett 

adekvat bemötande kan leda till att de drabbade kvinnorna finner strategier som 

underlättar hanteringen av deras sjukdom och livssituation. Enligt McCormack och 

McCance (2017) kan en personcentrerad modell i sammanhanget fungera som en 

vägledning för sjuksköterskor vid bemötande gentemot kvinnor med bröstcancer. 

Syftet:  Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta kvinnor 

med bröstcancer vid postoperativ fas. Metod:  En litteraturstudie baserad på 

kvalitativa artiklar som söktes fram i databaserna Cinahl Complete och PubMed.  

Till analysen användes Fribergs femstegsmodell och artiklarna granskades med 

HKRs granskningsmall. Resultat: Sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta 

kvinnor med bröstcancer vid postoperativ fas sammanfattades i två huvudteman: 

Faktorer som underlättar bemötande och Faktorer som försvårar bemötande. Dessa 

huvudtema följs av sju subtema. Diskussion: Metoddiskussion argumenterades 

utifrån de kvalitativa trovärdighetsbegreppen: Tillförlitlighet, verifierbarhet, 

pålitlighet och överförbarhet. I resultatdiskussion diskuterades tre fynd vilka var: 

vikten av kunskap och utbildning, behov av information, kommunikation och 

tillgänglighet samt tidsbrist och personalbrist. Fynden diskuteras utifrån ett etiskt 

och ett samhällsperspektiv samt vikten av personcentrerad vård. Slutsats: Faktorer 

som berör bemötande kan förbättras genom att sjuksköterskan arbetar utifrån 

personcentrerad vård som fokuserar på individens behov. 

Ämnesord 

Sjuksköterska, erfarenhet, bröstcancer, kvalitativ studie, postoperativ behandling. 
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Abstract  

Background: Breast cancer is the most common cancer variant for women in 

Sweden as well as internationally. During treatment the nurse has a prominent role, 

and if treated adequately, this could mean that the affected women find strategies 

for this disease easier as well as to manage their quality of life. According to 

McCormack and McCance (2017) a person-centered model can in this context serve 

as guidance for the nurses who meet women who suffer from cancer. Aim: The 

purpose was to describe nurses’ experiences in caring for women who have cancer 

and are in the postoperative phase. Method: A literature study based on qualitative 

articles from the databases Cinahl Complete and PubMed. Friberg’s five-step-

model was used for the analysis and the articles were reviewed by HKR’s review 

template. Results: Nurses' experiences with dealing with women with breast cancer 

in the postoperative phase was concluded into two main themes: Factors that ease 

the caring encounter and factors that makes the caring encounter more difficult. 

These main themes are followed by seven sub themes. Discussion: Method 

discussion was based on the credibility concepts: Credibility, confirmability, 

dependability and transferability. The results were discussed in three finds which 

were: the importance of knowledge and education, the need for information, 

communication and accessibility as well as lack of time and staff. The finds were 

discussed from an ethical and societal perspective with regards to a person-centered 

care. Conclusion: Factors affecting the caring encounter between the nurse and the 

woman with breast cancer can be improved by working based on person-centered 

care that focuses on the individual's needs. 
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Inledning 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen för kvinnor i Sverige och 

internationellt. De senaste årtiondena har chansen ökat för en patient att bli frisk 

från bröstcancer. År 2019 upptäcktes 8288 bröstcancerfall för kvinnor i Sverige och 

en tiondel av kvinnorna var i 75 årsåldern eller äldre (Cancerfonden, 2021). 

Socialstyrelsen (2018) visar i statistik från 2016 att 92% av kvinnor med 

bröstcancer överlever i 5 år, medan 86,1% överlever i 10 år. Kvinnor kan behöva 

både känslomässigt stöd och information efter bröstoperationen gällande vilken 

sorts behandling de ska få och hur behandlingen ska genomföras. I detta arbete har 

sjuksköterskan en framträdande roll och ett adekvat bemötande kan leda till att de 

drabbade kvinnorna finner strategier som underlättar hanteringen av sin sjukdom 

och livssituation. Det är därför angeläget att belysa sjuksköterskors erfarenheter av 

att bemöta kvinnor som genomgått operation på grund av bröstcancer. 

Bakgrund 

Sjuksköterskans kärnkompetenser 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att det finns sex kärnkompetenser 

som ska utgöra en professionell grund för sjuksköterskans omvårdnadsarbete. De 

sex kärnkompetenserna är: Personcentrerad omvårdnad, evidensbaserad 

omvårdnad, teamarbete, förbättringsarbete för kvalitetsutveckling, säker vård och 

informatik. Socialstyrelsen (2011) beskriver att i kvalitativ omvårdnad har 

sjuksköterskan ansvar för en god omvårdnad och att samordna vård med respekt för 

patient och anhöriga. Evidensbaserad omvårdnad innebär att sjuksköterskan har en 

klinisk kompetens som anpassar vården efter den bästa tillgängliga kunskapen och 

patientens önskemål. Det innebär också att minska risken för vårdskador. 

Vid sidan av de sex kärnkompetenserna finns hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och 

patientlagen som styrdokument för sjuksköterskans arbete. HSL är en 

grundläggande bestämmelse om vårdsäkerhet, kvalitet och utveckling. Hälso-

sjukvårdslag (SFS 2017: 30) 3 kap 1§ utgår från varje individs värde och att 

människor har rätt till god och jämlik vård. Patientlagen (SFS 2014:821) innebär 

att främja individens delaktighet, autonomi och integritet. 
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Ett annat viktigt dokument som all vårdpersonal ska vara medvetna om är FN:s 

AGENDA 2030. Denna agenda antogs 2015 och innehåller 17 globala mål för 

hållbar utveckling inom flera olika områden. Ett av dessa 17 mål, nr 3, har rubriken 

“God hälsa och välbefinnande”.  Sjukdomen “cancer” nämns inte specifikt i mål 3 

men i 3.4 skriver man “... genom förebyggande insatser och behandling minska det 

antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en 

tredjedel…” Andra delpunkter under mål 3 är också tillämpbara inom cancervård 

som 3A: tobakskontroll, 3B: stödja forskning om och utveckling av vaccin och 

läkemedel och 3C: finansiering för hälso-och sjukvård samt insatser för att ha 

utbildad personal. 

 

Bemötande 

 

I sjuksköterskans dagliga arbete är bemötandet av patienter centralt (Fossum 2019). 

Bemötande handlar om hur sjuksköterskor tar emot en patient. Det är då viktigt att 

sjuksköterskan är medveten om sitt eget agerande vad gäller kroppsspråk, 

ögonkontakt och hur det skapas en förtroendefull relation med patient och 

anhöriga.  Vidare visar författaren att ett gott bemötande kan leda till god och säker 

vård. Syftet med gott bemötande är att patienten känner sig trygg och kan klargöra 

sin berättelse och sina önskemål. Dahlberg & Segesten (2010) beskriver att 

sjuksköterskans roll är att undersöka personers hälsosituation, vilka svårigheter 

personen har i sitt välmående och hur detta påverkar det dagliga livet. 

Utgångspunkten för att få grepp om hälsosituationen är personens livsvärld och 

levnadserfarenheter. Fossum (2019) visar att samtal är grunden för att skapa en 

vårdrelation. Genom samtalet kan sjuksköterskan bekräfta personen och få grepp 

om hur personen har uppfattat information och planering. Detsamma gäller vid 

bemötandet av bröstcancerpatienter. Bröstcancer förändrar livet för kvinnan som 

drabbas och de närstående. Lindwall och Bergbom (2009) beskriver att 

biverkningar av behandling av bröstcancer kan väcka många känslor hos kvinnan. 

Även att kunna leva med de kroppsliga förändringarna väcker känslor. I en 

cancerdiagnos och behandling uppträder oro och stress, det behövs ett individuellt 

anpassat stöd för personen för att hon ska uppleva vården trygg och säker.  Enligt 

Weaver et al. (2009) nämner att varje kvinna med bröstcancer är unik och har sina 
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egna behov, resurser och förväntningar. Det är då viktigt att sjuksköterskan 

uppfattar kvinnans svaghet och styrka utifrån hennes berättelse.  På så vis kan 

sjuksköterskan vägleda patienten och minska hennes rädsla, oro och sorg. Bergkvist 

(2019) beskriver att sjuksköterskan bör vara medveten om att kvinnan som drabbats 

av bröstcancer genomgår olika faser. Dessa faser är indelade i fyra: 1) Chockfasen, 

2) Reaktionsfasen, 3) Bearbetningsfasen, 4) Nyorienteringsfasen. Sjuksköterskan 

ska anpassa sitt bemötande efter i vilken fas personen befinner sig. Det är då viktigt 

att godkänna och bekräfta känslorna hos kvinnan och samtidigt, på ett lyhört vis, 

informera om sjukdomsförlopp och behandling.  

 

Behandling vid bröstcancer och efter operation 

 

Vid varje cancerbehandling har patienten en kontaktsjuksköterska som bland annat 

ska följa upp patienten under behandlingen. Det är viktigt att sjuksköterskan 

informerar patienten om behandlingen, vad som kan förväntas, funderingar om 

biverkningar, råd och stöd för att patienten ska hantera sin sjukdomssituation. Enligt 

Bergkvist (2019) är syftet med kontaktsjuksköterskan inom cancervård att ge en 

sammanhängande vård och ökad tillgänglighet. En individuell vårdplan skriver 

kontaktsjuksköterskan tillsammans med patient och anhöriga för att stärka deras 

delaktighet samt ge kunskap om sjukdomen.  

Behandlingen av bröstcancer utvecklas och idag finns det flera 

behandlingsalternativ som kan användas för att bota bröstcancer. I de flesta fall av 

bröstcancer är behandlingen primärt kirurgi. Vid kirurgisk behandling behövs 

ibland tilläggs-/adjuvant behandling efteråt för att minska risk för återfall. Det finns 

flera olika typer av adjuvant behandling, exempelvis strålbehandling, 

antihormonell- och cytostatikabehandling. Vilken typ av behandling som behövs 

beror på hur kvinnan har blivit opererad samt tumörens biologiska egenskaper 

(Bäcklund et al; 2016). 

Den postoperativa fasen är den process som inleds när patienten vaknar upp efter 

operationen. Den indelas i tre faser. Första fasen är när patienten får tillbaka sina 

vitala funktioner, exempelvis andning, cirkulation och normal medvetandegrad. 

Den andra fasen är fram till att patienten skrivs ut från vårdavdelning på sjukhus. 

Den tredje och sista fasen varar tills patienten återgått till den nivå av hälsa som 
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rådde innan personen fick bröstcancer (Allvin et al., 2009).  Vidare beskriver 

författarna att postoperativ återhämtning karaktäriseras av att patienten återgår till 

normal hälsa och välmående och när personen har kontroll över sin kroppsliga, 

psykologiska och sociala funktion. 

 

Problematisering 
 

Anarado et al. (2017) har genomfört en studie om kemoterapibehandling för 

kvinnor med bröstcancer i Nigeria. Författarna anser att den onkologiska 

sjuksköterskan kan förbättra kvinnans acceptans för sin kemoterapi, främja hopp 

och tro med hjälp av rätt information och kommunikation. Detta kan kopplas till 

sjuksköterskans profession som innebär att ha förmåga att kommunicera på ett sätt 

så att patienten kan tillgodose sina behov. Det finns dock fortfarande kvinnor med 

bröstcancer som vid postoperativ fas upplever situationen som ohållbar när det 

gäller information, stöd och hopp (Anarado et al 2017). Det är därför viktigt att få 

en ökad förståelse för sjuksköterskors erfarenheter av bemötande av 

bröstcancerpatienter efter genomgången bröstoperation. 

Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta kvinnor med 

bröstcancer vid postoperativ fas. 

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie med en systematisk 

databassökning av artiklar med kvalitativ design. Henricson och Billhult (2017) 

beskriver allmän litteraturstudie som den tillgängliga, samlade kunskapen inom ett 

visst område. Karlsson (2017) beskriver att systematisk datasökning kan 

genomföras genom att använda resurser, exempelvis PubMed och Cinahl för att 

hitta omvårdnadsforskning. Dahlborg Lyckhage (2017) menar att kvalitativa 

studier innebär att forskare beskriver individens erfarenhet av ett fenomen samt att 
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det inte finns exakta sanningar om ett visst fenomen. I denna studie belyste 

författarna sjuksköterskors erfarenheter av bröstcancer vid postoperativ fas.  

 

Sökvägar och urval 
 
Informationssökningen gjordes i Cinahl Complete för att genomföra en 

pilotsökning. En pilotsökning genomförs för att få en klar bild om det finns 

tillräckligt material av forskning kring ämnet (Karlsson 2017). Det identifierades 

fyra nyckelbegrepp utifrån syftet som användes; sjuksköterska, kvalitativa studier - 

erfarenhet, bröstcancer och postoperativ fas. Nyckelorden i databaserna sökningen 

översattes till engelska via svenska MeSH. Svensk MeSH är en funktion som 

förvandlar svenska sökord till engelska termer. Relevanta artikelsökningar som 

användes i denna studie genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed. 

Databasernas intressesfär är medicin och omvårdnad (Karlsson, 2017). Både 

ämnesord och fritextsökning tillämpades för informationssökning. Enligt Karlsson 

(2017) används ämnesord för att beskriva innehållet i artikeln eller boken, medan 

en fritextsökning är ett sätt att använda för att utöka sökning som ger ett bredare 

resultat. I studien användes trunkering för att få flera böjningar exempelvis 

Experienc*   och treatment*. Det användes även fritextsökning med frassökning 

exempelvis ”Nursing Role" se bilaga 1.  Flera synonymer användes i varje sökblock 

för att komma fram till relevanta artiklar. Vid artikelsökningen framkom fyra olika 

sökblock med booleska termen “OR”. Författarna använde olika sökblock och 

termen “AND” för att få fram specifika sökträffar. Karlsson (2017) beskriver att 

booleska operatorer är en funktion för att söka efter artiklar där orden som söks 

läggs ihop av termerna OR, AND och NOT för att utöka mottaglighet eller avgränsa 

sökning. Avgränsningar gjordes genom att markera på engelskspråkig, peer-

reviewed, forskningsartikel samt publiceringsperiod 2011–

2021.  Inklusionskriterier var kvinnor med bröstcancer vid postoperativ fas, 

studierna var etiskt godkända samt var publicerade mellan 2011–2021. Artiklarna 

utgick från sjuksköterskans perspektiv och de var kvalitativa. Exklusionskriterier 

var kvinnor med bröstcancer i palliativ vård.  Författarna hade sökt i PsycINFO och 

hittat dels dubbletter, dels artiklar som inte var relevanta. PsycINFO-sökningen 

gjordes för att författarna inte hittat tillräckligt med relevanta artiklar. En manuell 
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sökning utfördes genom att söka i referenslista i utvalda artiklar. Efter en manuell 

sökning hittades ytterligare två relevanta artiklar. Resultatet efter avgränsningar i 

Cinahl Complete blev 333 och 141 i PubMed. Enligt Rosen (2017) avgör en studies 

syfte vilka artiklar som är relevanta. Sammanlagt läste författarna 474 titlar 

relaterade till syftet. Därefter sorterades artiklarna genom att författarna läste 

abstract och metod. 30 artiklar valdes och dessa lästes noggrant i sin helhet. Av de 

30 artiklarna valdes nio som relevanta och som svarade på studiens syfte.  

Granskning och Analys 

Författarna granskade de valda artiklarna var för sig för att säkerställa god 

kvalitet.  HKR granskningsmall för kvalitativa studier användes för att granska 

artiklarna (Blomqvist et al., 2016). Fribergs analysmodell (2017) är en 

femstegsanalys som författarna hade valt att följa. I det första steget lästes artiklarna 

individuellt vid upprepade tillfällen för att skapa ett helhetsperspektiv som kan 

kopplas till studiens syfte. Friberg (2017) beskriver att upprepade läsningar kan 

skapa djupare förståelse av innehållet i studier och deras sammanhang. I andra 

steget fokuseras på studiens resultat, där analyserades övergripande område i de 

olika studiernas resultat. Här var det viktigt att vara uppmärksam på att hitta 

meningar som var innehållsrika eller citat som var relevanta för varje tema och det 

säkerställdes att artiklarnas resultat svarade på syfte. Analysen genomfördes genom 

att materialet sammanställdes och det framkom olika teman som   färgmarkerades. 

I tredje steget kategoriserades resultatet som sedan kodades. Vid fjärde steget 

sammanställdes koderna vilket hjälpte författarna att hitta likheter och skillnader. 

Därefter kunde författarna skapa huvudtema och subtema. I femte steget skrevs 

resultatet utifrån det analyserade materialet. Analysen baserades på nio kvalitativa 

artiklar som berörde hur sjuksköterskor kan utveckla bemötandet av kvinnor med 

bröstcancer.  

Etiska överväganden 

Etiska överväganden tillsammans med reflektioner görs under genomförande av 

vetenskapliga projekt med en forskningsetisk avsikt (Kjellström, 2017). Artiklarna 
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som valdes ut ska ha blivit etiskt godkända. Författarna tog även hänsyn till 

Helsingforsdeklarationen angående etiska aspekter. Helsingforsdeklarationen är 

betydelsefull för forskningsetiska riktlinjer och kom ut 1964, framtagen av World 

Medical Association. Enligt Kjellström (2017) fokuserar Helsingforsdeklarationen 

på medicinsk och klinisk forskning och att det finns balans mellan deltagarnas hälsa 

och behovet av ny kunskap. En studie granskas genom fyra etiska överväganden. 

Dessa är informationskrav, nyttjandekrav, konfidentialitetskrav och samtycke. Det 

innebär att forskare ska ha ansvar att informera deltagarna om vad studiens syfte är, 

ta hänsyn till deltagarnas identitet och se till att den är skyddad. Det är viktigt att 

forskare inte utnyttjar deltagarnas samtycke för en annan studie (Sandman och 

Kjellström, 2013). Birkler (2012) beskriver att alla människor har en förförståelse 

som utgör grunden för att uppfatta sig själv och andra i den värld som de befinner 

sig i. Priebe och Landström (2017) beskriver att förförståelse innebär att individen 

har erfarenhet, värderingar och kunskaper innan vetenskaplig studie 

påbörjas.   Författarna har varit medvetna om att deras förförståelse inte ska påverka 

analysen i denna studie 

 

Förförståelse 

En av författarnas förförståelse grundar sig i att ha erfarenhet som närstående till en 

kvinna som vid 59 års ålder drabbades av bröstcancer i Irak. Utvecklingen av 

bröstcancer bidrog till att personen fick nedsatt psykisk och fysisk hälsa under hela 

sjukdomsförloppet från diagnos till behandling. Den upplevelsen väckte känslor 

och tankar om hur sjuksköterskor kan hjälpa kvinnor med bröstcancer. Den andra 

författaren har också erfarenheter av bröstcancer genom att en klasskamrat vid 42 

års ålder drabbades av bröstcancer i Sverige. Personen var förtvivlad och orolig 

över att förlora sitt bröst och att tappa håret. Hon uttryckte att hon inte fick 

information om bröstcancer och vad för behandling och stöd som fanns att få. Detta 

sammantaget ledde till författarnas intresse för hur sjuksköterskor bemöter kvinnor 

med bröstcancer efter operation. 
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Resultat 
 
Litteraturstudiens resultat bestod av nio kvalitativa artiklar varav en hade mixad 

metod. Sammantaget i studierna var sjuksköterskorna i åldrarna 30–67 år. Studierna 

utforskade bemötande av kvinnor med bröstcancer i postoperativ fas i olika länder: 

Sverige, Zambia, Brasilien (2), USA, UK, Danmark, Nederländerna och Korea. 

Resultatets samtliga teman och subteman presenteras nedan i tabellen. I artiklarna 

framkom det både skillnader och likheter avseende sjuksköterskors erfarenhet av 

att bemöta kvinnor med bröstcancer i postoperativ fas. Utifrån sjuksköterskans 

perspektiv framkom det, i majoriteten av studierna, att det fanns två huvudteman 

som bestod av faktorer som underlättar bemötandet och faktorer som försvårar 

bemötandet. Faktorer som underlättar bemötande bestod av fyra subteman:  Vikten 

av kunskap och utbildning, Vikten av information, kommunikation och 

tillgänglighet, Vikten av att förmedla hopp och stödja genom delaktighet, samt 

Vikten av att arbeta utifrån en helhetssyn. Det andra   huvudtemat, faktorer som 

försvårar bemötandet, hade tre subtema:   Brist på kunskap och specialistutbildning, 

Brist på tillgång till information och informationshantering kring bemötande samt 

Tidsbrist och personalbrist. 
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Översikt av huvudtema och subtema i resultatet. 
Resultatets huvudtema Resultatets subtema 

Faktorer som underlättar 

bemötande 

● Vikten av kunskap och utbildning 

●  Vikten av information, kommunikation och 

tillgänglighet 

●  Vikten av att förmedla hopp och stödja genom 

delaktighet  

● Vikten av att arbeta utifrån helhetssyn 

 

Faktorer som försvårar 
bemötande 

● Brist på kunskap och specialistutbildning  
● Brist på tillgång information och 

informationshantering kring bemötande 

● Tidsbrist och personalbrist. 

 

 

Faktorer som underlättar bemötandet 
 
Studien presenterar sjuksköterskors erfarenheter av faktorer som kan underlätta 

bemötande av kvinnor som drabbade av bröstcancer befinner sig i postoperativ fas. 

Under subteman inkluderas sjuksköterskors erfarenheter kring vikten av kunskap 

och utbildning, vikten av information, kommunikation och tillgänglighet, vikten av 

att förmedla hopp och stödja delaktighet samt vikten av att arbeta utifrån en 

helhetssyn. 

 

Vikten av kunskap och utbildning  
 
I resultatet framkom att onkologisjuksköterskors kunskaper och utbildning hjälpte 

dem att skapa en förtroendefull relation med kvinnor och därmed uppfylla deras 

behov. På så vis kunde sjuksköterskor känna igen kvinnornas känslor och därifrån 

anpassades behov. För sjuksköterskor innebar tilltro till kvinnors kunskap i 

kombination med eget professionellt kunnande viktiga komponenter som 

underlättade bemötande (Chang & Park ,2012). Sjuksköterskornas erfarenheter var 

att fysiska besvär var ett av de huvudsakliga problemen som kvinnor med 
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bröstcancer led av vid postoperativ cancerbehandling. Utifrån formell och reell 

kunskap kunde sjuksköterskor ge lämplig support för att underlätta deras besvär. 

Detta i sin tur ledde till att sjuksköterskor gav hälsoutbildning i hela 

behandlingsprocessen för kvinnor med bröstcancer, vilket gjorde att patienten 

kände sig tryggare samt att de kunde få en bättre behandling. Sjuksköterskorna, som 

under sin utbildning utvecklade professionella kunskaper, hade förmåga att utföra 

ett gott bemötande (Ferrari et al, 2018). 

  

Vikten av information, kommunikation och tillgänglighet vid 
bemötande 
 
I ett flertal studier beskrev sjuksköterskor att de var tillgängliga genom att 

informera kvinnor muntligt för att de skulle klara sig under olika skeden i vården 

(Chang & Park ,2012; Kwast et al., 2013; Mäkelä & Nyström ,2018; Maree & 

Mulond, 2017; Nyholm et al 2018). Genom muntlig information kunde 

sjuksköterskor följa med i kvinnornas tillstånd och därmed bidra med väsentlig 

information som ökade patienternas kännedom om sjukdomen (Nyholm et al., 

2018; Ferrari et al., 2018; Kwast et al., 2013). I två studier beskrev sjuksköterskorna 

att kvinnor i väntan på cancerbehandling hade stort behov av information eftersom 

de kände sig maktlösa inför behandlingen. Sjuksköterskans roll var att ge värdefull 

information om sjukdom och behandling. Detta kunde minska känslan av oro och 

ökade kvinnornas självkänsla i vårdprocessen.  I studierna beskrev sjuksköterskor 

att en strukturerad och jämlik vårdprocess mellan vårdenheter ökade 

sjuksköterskornas tillgänglighet som i sin tur ledde till trygghetskänsla hos 

kvinnorna (Chang & Park, 2012; Mäkelä & Nyström, 2018). Sjuksköterskor 

påpekade vikten av att kvinnor blev sedda genom att deras behov i 

cancerbehandling och rehabilitering blev uppmärksammade. När sjuksköterskan 

kommunicerade med kvinnan var kvinnans berättelse om sin situation i centrum. 

På så vis betraktades kvinnorna inte längre som passiva i sin vård utan de var 

medvetna om sin egen sjukdom och hur de påverkades. Kvinnorna kunde då känna 

att de fått utrymme och tid för att kunna kommunicera med sjuksköterskan (Chang 

& Park, 2012; Mäkelä & Nyström, 2018). 
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Vikten av att förmedla hopp och stödja genom delaktighet 
 
Sjuksköterskor talade om att ängslan och oro är individuellt hos kvinnor som 

befinner sig i vården och det förändras under vårdprocessen. (Chang & Park,2012; 

Mäkelä, Nyström, 2018; Cruickshank et al., 2020; Sun & Armer, 2019). Efter 

sjukhusutskrivningen upplevde en majoritet av kvinnor med bröstcancer rädsla för 

återfall och de ville då ha stöd från sjuksköterskan. Det var viktigt att sjuksköterskor 

fångade upp kvinnornas behov tidigt och gav dem hopp och stöd. Stödet kunde 

utföras på olika sätt som till exempel telefonstöd och samtalsstöd (Chang & Park 

,2012; Mäkelä & Nyström, 2018; Cruickshank et al., 2020). Vidare beskrev vissa 

sjuksköterskor vikten av resurser och att kvinnor med bröstcancer ska kunna ha 

inflytande även om hälsan sviker. Sjuksköterskor gav stöd för att kvinnor skulle 

vara delaktiga med meningsfulla aktiviteter och medverka i planering av sin vård 

och i beslutfattande i behandling (Chang & Park, 2012; Mäkelä & Nyström 

,2018).  Några sjuksköterskor påpekade att om delaktighet skulle fungera var det 

viktigt att hjälpa kvinnorna att bli medvetna om sin egen resurs och sin personliga 

motståndskraft mot bröstcancerrelaterat lymfödem (Sun & Armer, 2019). 

 

Vikten av att arbeta utifrån en helhetssyn 
 

Ett flertal sjuksköterskor påpekade att det var viktigt att ha en god förmåga till 

helhetssyn på kvinnor med medicinska och icke medicinska behov (Ferrari   et al., 

2018; Cruickshank et al., 2020; Maree & Mulond, 2017; Chang & Park, 2012; Sun 

& Armer, 2019; Kwast, A. B. G., et al, 2013). Utifrån en helhetssyn beaktades 

kvinnans fysiska, sociala, psykiska, andliga och religiösa behov. Sjuksköterskan 

försökte ta hänsyn till alla dessa delar genom hela behandlingsprocessen och vid 

återfall av bröstcancer (Ferrari et al., 2018; Cruickshank et al., 2020; Maree & 

Mulond, 2017; Chang & Park, 2012).  En sjuksköterska identifierade vikten av att 

kvinnorna med bröstcancer var insatta i vad som skulle hände efter operationen, 

detta för att kunna främja egenvård av eventuellt behandlingsrelaterat lymfödem 

med hjälp av sjuksköterskor. Hälsofrämjande åtgärder minskade fysiska och 

psykologiska besvär och detta i sin tur ledde till ökat välbefinnande hos många 



 

 

17 

 

kvinnor som kunde gå tillbaka till sitt arbete och leva med sitt lymfödembesvär som 

en normal del av livet (Sun & Armer, 2019). Helhetssynen gav sjuksköterskan 

möjligheter till att skapa positiva erfarenheter för kvinnan och därmed etablera en 

god relation till de drabbade kvinnorna (Maree & Mulond, 2017). Behovet av 

helhetssyn inom vården är viktigt eftersom sjuksköterskan kan utföra bättre stöd för 

kvinnor och skapa ett gott bemötande.  

 

Faktorer som försvårar bemötande 
 
Studien presenterar sjuksköterskors erfarenheter av faktorer som kan försvåra 

bemötandet av kvinnor som drabbats av bröstcancer i postoperativ fas. Subteman 

inkluderar sjuksköterskors erfarenheter kring: brist på kunskap och 

specialistutbildning, brist på tillgång information och informationshantering kring 

bemötande samt tidsbrist och personalbrist. 

 
Brist på kunskap och specialistutbildning  
 
De flesta sjuksköterskor som arbetade inom cancervården berättade om sin känsla 

av stress eftersom de saknade specialistkunskap och tyckte det var en utmaning att 

ta hand om patienter som behövde specialistvård. Det var hög arbetsbelastning på 

onkologiutbildade sjuksköterskor eftersom de fick stödja andra kolleger på 

avdelningen som saknade specialistutbildning (Maree & Mulond, 2017). I en annan 

studie beskrev en sjuksköterska att det tyngsta i hennes kamp mot sin sjukdom var 

brist på vårdpersonalens kunskap och utbildning för att identifiera och behandla 

bröstcancerrelaterat lymfödem (Sun & Armer, 2019). En sjuksköterska beskrev sin 

frustration över personalens brist på kunskap om adekvat behandling och att 

personalen inte var intresserade av att lära sig mer om bröstcancerrelaterat 

lymfödem, något hon själv hade lång erfarenhet av (Sun & Armer, 2019). 

Sjuksköterskor beskrev att det fanns brist på kunskap och utbildning för ett bra 

bemötande av kvinnor med bröstcancer. Detta gjorde att sjuksköterskorna inte 

kunde tillgodose behoven hos kvinnor med olika sociala resurser och etniska 

bakgrunder. Vidare påpekade vissa sjuksköterskor att organisatoriskt stöd var en 

viktig komponent för vårdpersonal som kunde utnyttjas i resursbegränsade 

vårdmiljöer (Nyholm et al., 2018). Sjuksköterskor beskrev behov av samarbete med 
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läkare på grund av brist på kunskap vid malign såromläggning (Firmino & 

Figueiredo Ferreira Los Alcantara, 2014). Utgångspunkten bakom bemötande av 

kvinnor med bröstcancer var att de inte hade vårdats individuellt med en 

evidensbaserad vård. 

 

Brist på tillgång av information och informationshantering kring 
bemötande 
 
Sjuksköterskor beskrev att deras samtal med kvinnor med bröstcancer fokuserade 

mest på att ge information om fysiska besvär snarare än att belysa återkommande 

psykiska aspekter av rädsla. En del av sjuksköterskorna kände sig okunniga i att 

hantera psykisk ohälsa och var osäkra på hur de bäst skulle agera (Cruickshank et 

al., 2020). I en annan studie uttryckte sjuksköterskor att deras bemötande styrdes 

delvis utifrån den stress de kunde befinna sig i. Deras informationshantering kunde 

påverkas av patienternas etnicitet eller socioekonomiska situation. Ett exempel som 

visade på informationsbrist var hur en psykiskt funktionshindrad kvinna inte fick 

någon vetskap om rehabiliteringsvård. I stället skickades informationen till det 

boende kvinnan vistades på. På boendet tog inte personalen ansvar för dessa 

rehabiliteringsåtgärder, utan ansåg att det var sjukvårdens ansvar (Nyholm et al., 

2018). I en annan studie påpekade en sjuksköterska att brist på kontinuitet inom 

vården blev en negativ faktor då det bidrog till att viktig information om 

bröstcancerrelaterat lymfödem gick förlorad (Sun & Armer, 2019). 

Sjuksköterskor upplevde att stress hos vårdpersonal var en av orsakerna som bidrog 

till brist på information och ledde till att kvinnor kände sig oroliga. De upplevde 

också att kvinnor under behandlingsprocessen hade ett behov av att få tydlig 

information för att minska sin oroskänsla (Mäkelä & Nyström, 2018; Nyholm et al., 

2018). 

 
 

Tidsbrist och personalbrist  
 

Sjuksköterskor ska ha möjlighet att utveckla en förtroenderelation med kvinnor 

med bröstcancer, som i sin tur leder till kontinuitet i vården för att uppfylla 

patientens specifika behov (Sun & Armer, 2019; Nyholm et al 2018) 
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Sjuksköterskornas erfarenheter visade hur mycket deras arbete med rehabilitering 

påverkades av tiden. Förkortade vistelsetider på sjukhuset och snabba operationer 

gjorde att tiden för att diskutera frågor som rör rehabilitering minskade avsevärt. 

Sjuksköterskorna beskrev också hur kvinnor kategoriseras, särskilt under tidspress, 

utifrån deras sociala resurser, etnicitet och rehabiliteringsbehov, vilket kan orsaka 

ojämlik vård (Nyholm et al., 2018). Vissa sjuksköterskor beskrev att stress och 

underbemanning var några av de faktorer som vårdpersonalen själva angett som 

bidragande till ett dåligt bemötande. Vidare påpekade onkologisjuksköterskor på 

onkologavdelning med få specialistsjuksköterskor att de hade en högre 

arbetsbelastning än de andra sjuksköterskorna, vilket var en av de viktigaste 

orsakerna till stress (Maree & Mulond ,2017). 

 

Diskussion       
  

Metoddiskussion 
 

För denna litteraturstudie valdes en kvalitativ metod då studiens syfte var att 

beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att bemöta kvinnor med bröstcancer vid 

postoperativ fas. Enligt Henricson (2017) är syftet med metoddiskussionen att 

kritiskt pröva en studies styrkor och svagheter. Studien baserades på kvalitativa 

artiklar. För att bedöma trovärdigheten i en kvalitativ studie valideras, enligt 

Shenton (2004), tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet 

Tillförlitlighet (credibility) 

Studiens tillförlitlighet kan anses stärkas när resultat stämmer överens med syftet 

(Shenton, 2004). Studies syfte var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att 

bemöta kvinnor med bröstcancer vid postoperativ fas och då resultatet svarar på 

syftet kan tillförlitlighet stärkas. Studiens tillförlitlighet kan också stärkas eftersom 

majoriteten av artiklarna som inkluderas i studien var kvalitativa. Enbart 

sjuksköterskornas erfarenheter valdes från artiklarna även om dessa inkluderade 

perspektiv från andra yrkeskategorier, på så sätt kunde tillförlitlighet stärkas. 

Studiens tillförlitlighet kan stärkas eftersom en pilotsökning gjordes i början av 

arbetet av båda författarna. Enligt Henricson (2017) görs pilotsökning för att få en 

överblick om det finns tillräckligt med material inom området för att utföra en 
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systematisk litteraturstudie. Enligt Shenton (2004) bör sökningen ske i flera 

databaser. Arbetets tillförlitlighet kunde stärkas då författarna använde tre databaser 

för att söka relevanta artiklar.  

Handledning av en bibliotekarie från Kristianstad Högskola för databassökning var 

understödjande för att gå vidare, vilket gjorde att tillförlitligheten kunde stärkas 

ännu mer. Enligt Henricson (2017) kan även manuellt sökande användas som 

rekommendation att komma vidare i sitt sökande. Manuell sökning genomfördes, 

på så sätt hittades två relevanta artiklar för syftet och därmed stärktes 

tillförlitligheten. En kvalitetsgranskning genomfördes med hjälp av Högskolan 

Kristianstads granskningsmall för att bekräfta kvaliteten, vilket kunde stärka 

tillförlitligheten i studie (Blomqvist et al., 2016). Inklusionskriterier som fastställs 

i studien kan vara betydelsefulla för studiens kvalitet, stärka tillförlitligheten. Att 

använda artiklar som är peer reviewed och därför anses vara vetenskapliga, kan 

stärka tillförlitligheten (Rosen, 2017). Inklusionskriterier användes för att avgränsa 

sökningen och det innefattade att artiklarna skulle handla om kvinnor med 

bröstcancer vid postoperativ fas och studierna hade etiskt godkännande. 

Databassökning som begränsades till åren 2011–2021, var peer reviewed samt 

forskningsartikel för att få fram senaste vetenskapliga artiklar kunde i sin tur stärka 

tillförlitlighet. De flesta av de artiklar som inkluderades i studien anses hålla hög 

kvalitet. Vissa artiklar hade lägre kvalitet eftersom intervjuerna gjordes via telefon 

vilket kunde sänka tillförlitligheten. Artiklarna som hittades i PubMed och 

inkluderades i studie begränsades inte av peer reviewed vilket kunde sänka 

tillförlitligheten. Artiklarna som inkluderades i studie var från olika länder. Då 

sjuksköterskornas utbildning inte är densamma i hela världen blir utgångspunkterna 

olika och på så sätt kunde tillförlitlighet sänkas. Majoriteten av studiens artiklar 

som valts ut har varit godkända av etiska kommittéer. En artikel behövde inte följa 

forskningsetiska principer enligt lokala bestämmelser i Nederländerna (WMA, 

2013). Deltagarna i de nio artiklar som författarna valde hade informerats om 

studiens syfte och hade lämnat sitt informerade samtycke. 

Verifierbarhet (confirmability) 
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Enligt Henricson (2017) kan bedömning av verifierbarhet stärkas när sökmetoderna 

och analysprocessen är väl beskrivna. Detta för att andra ska kunna upprepa samma 

sökning och komma fram till liknande resultat.  I studie med väl beskriven metoddel 

kunde verifierbarhet stärkas. I studien beskrevs tillvägagångssättet vid sökningen 

på tydligt sätt vilket kunde stärka verifierbarheten. Utifrån syftet togs nyckelord 

som sattes ihop med varandra och skapade fyra sökblock (se bilaga 1). Genom att 

utföra dessa sökningar och få liknande resultat för alla, så kan verifierbarhet stärkas. 

Ett strukturerat sökschema visade läsare hur sökningen genomfördes vilket kan 

stärka verifierbarhet. Friberg (2017) femstegsmodell beskriver noggrant 

analysprocessen som ger läsare en bild av hur resultat kommer fram. 

Femstegsmodell användes av i studie vilket kan stärka verifierbarheten. 

 

Pålitlighet (dependability) 

 

Enligt Shenton (2004) kan pålitlighet anses stärkas när författarna har beskrivit 

förförståelse tidigt i arbetet. Förförståelse skrevs tidigt i studien av båda författarna 

för att inte påverka resultatet på något sätt. En svaghet är däremot att en del av 

resultatet kan tolkas i likhet med förförståelsen. Om studiens analysprocess och 

resultat granskas av utomstående, exempelvis handledare eller gruppledare, så kan 

det stärka studiens pålitlighet (Shenton, 2004). Studien granskades av 

studiekamrater, examinator och handledare vid flera tillfällen under arbetets gång 

vilket kan stärka pålitligheten. I studien utfördes analysprocess genom att artiklar 

lästes individuellt och sedan tillsammans, på så sätt kan pålitligheten stärkas. Enligt 

Kjellström (2017) har studenter ibland begränsade kunskaper i engelska språket och 

därför finns risk för feltolkning. Pålitlighet kan anses sänkas då artiklarna som 

analyserats är skrivna på ett annat språk än författarnas, på så sätt finns det risk för 

misstolkning vid översättning.   

 

Överförbarhet (transferability) 

 

Enligt Shenton (2004) innebär överförbarhet hur väl ett studieresultat anses kunna 

överföras till andra kontexter och enheter. Överförbarhet kan stärkas då 

tillförlitlighet, verifierbarhet och pålitlighet säkerställs (Mårtensson & Fridlund, 

2017). Studiens resultat baseras på artiklar från olika länder runt om världen. 
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Förutsättningar i vården och sjuksköterskans yrke ser inte lika ut i olika länder 

vilket kan begränsa överförbarheten. Detta gör att det kan bli svårare att överföra 

resultatet i svenska vårdsammanhang.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att 

bemöta kvinnor med bröstcancer i postoperativ fas. I resultatet framkom tre centrala 

fynd som är: Vikten av kunskap och utbildning, Vikten av information, 

kommunikation och tillgänglighet vid bemötande samt Tidsbrist och personalbrist. 

Utifrån etiska perspektiv diskuteras närhetsetik i studien. Studiens resultat knyts 

också till samhällsaspekter. Tre centrala fynd kopplas till McCormack och 

McCance (2017) modell om sjuksköterskors professionella förhållningssätt och 

sociala kompetens.  McCormacks och McCance (2017) beskriver i sin modell 

vikten av sjuksköterskans profession i bemötande gentemot personer. I denna 

modell beskrivs personcentrerad vård med fokus på sjuksköterska och patient 

utifrån fem huvudkomponenter: samhällsperspektiv, förutsättning för 

personcentrerad vård, vårdandets sammanhang, personcentrerade processer och 

personcentrerat resultat. 

 

Vikten av kunskap och utbildning 
 
Det finns behov av kunskap och utbildning för sjuksköterskor för att öka förståelsen 

för kvinnor med bröstcancer. Ett centralt fynd var vikten av utbildning och kunskap 

för sjuksköterskor. De flesta sjuksköterskor kände sig dock dåligt rustade, eftersom 

de inte var utbildade i onkologisk omvårdnad och därmed saknade 

specialistkunskaper. Formell onkologisjuksköterskeutbildning gav sjuksköterskan 

möjligheten att ge specialiserad vård som skapade en god relation och förståelse för 

de bröstcancerdrabbade kvinnorna så att deras behov kan säkerställas. 

Sjuksköterskans professionella kunnande, i samklang med kvinnornas kunskap om 

sin egen livssituation, ledde till delat beslutfattande gällande vård och 

behandling.  Dessutom var det viktigt att sjuksköterskan hade formell och reell 

kunskap för att erbjuda hälsoutbildning under hela behandlingsprocessen. Detta 
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medförde en tryggare känsla och en bättre behandling av kvinnorna. Studien av 

Rayman et al. (2010) uppmärksammade sjuksköterskans kunskap i arbetet med 

bröstcancerpatienter som utgick från personens behov, önskemål och värderingar 

som ledde till personcentrerad vård. Sjuksköterskan med professionell kunskap 

möjliggör för patienten att berätta om sin sjukdom och att sjuksköterskan har 

möjlighet att vara med under hela sjukdomsförloppet. Detta ledde till kontinuitet i 

vården. Vidare beskrev författarna att vårdpersonalens erfarenheter var att patienter 

betraktades som pålitliga experter med kunskap och kunniga i sitt liv (Rayman et al 

,2010). Även i en annan studie bekräftas kopplingen mellan utbildning och 

bemötande. I studien av Luck et al. (2017) påvisades att det är viktigt för 

sjuksköterskan att vara klinisk expert. Sjuksköterskorna i studien arbetade 

ensamma på landsbygden och i utsatta områden som innebär att de arbetade med 

stor självständighet. Det förväntas av omgivningen att sjuksköterskor ska vara 

skickliga i hela behandlingsprocessen. Sjuksköterskors evidensbaserade kunskap 

anses viktig för att de ska kunna hjälpa patienten (Luck et al., 2017). Även 

utbildning inom onkologi kan leda till klinisk färdighet och ökat professionellt 

bemötande av bröstcancerpatienter (Luck et al ,2017). Ytterligare en studie stärker 

vikten av kunskap och utbildning i bemötande av cancerpatienter (Husebø et al, 

2020). Studien visar också att en etablerad förtroenderelation mellan patient och 

sjuksköterska var i centrum av vårdprocessen. Utifrån förtroenderelationen kan 

sjuksköterskan med sin kunskap och färdighet hjälpa patienten att hantera 

känslomässiga tillstånd och stressiga situationer. Sjuksköterskan med sin kunskap 

och färdighet kan uppfylla patientens känslor och behov. Detta kan kopplas till 

McCormack och McCance (2017) som beskriver att sjuksköterskan behöver ha 

professionskompetens som handlar om sjuksköterskans medicinska kunskaper och 

färdigheter samt ha en utvecklad förmåga att skapa social relation till kvinnan. 

Sjuksköterskornas kunskap och färdighet bidrar till att förstå patientens upplevelser 

och ha en klar bild av vad patienten värderar i sitt liv. Varje människa är unik och 

har olika förutsättningar och olika behov. Därför är det inte möjligt för 

sjuksköterskan att ge likadan vård till alla kvinnor, utan hen får utgå ifrån varje 

enskild person. Dessutom kan närhetsetik vara till hjälp för att uppfylla ett gott 

bemötande. Sjuksköterskan utgår då från kvinnans resurser och kunskap om sin 
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sjukdom för att kombinera detta med den professionella kunskapen (Sandman & 

Kjellström ,2013). Vidare påpekar även Sandman och Kjellström (2013) att om 

kvinnan inte bemöts som ett subjekt så kan det bli fokus endast på sjukdomen och 

inte på helheten. Syftet med närhetsetik är att sjuksköterskan med kunskap och 

utbildning kan se kvinnans unika perspektiv på livet. Vikten av kunskap och 

utbildning för sjuksköterskor inom omvårdnad styrks av den personcentrerade 

modellen, som i sin tur ingår i de professionella förutsättningarna. Enligt Svenska 

Sjuksköterskeföreningen (2017) ska en specialistsjuksköterska, som har kunskaper 

om olika behandlingsmetoder vid cancersjukdom ge god omvårdnad för kvinnan 

under behandlingen. Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att erbjuda alla 

cancerpatienter i Sverige, oavsett var man bor, kontakt med en 

onkologisjuksköterska under behandlingen. På så vis kan god och jämlik vård 

säkerställas för alla. 

 

 

Vikten av information, kommunikation och tillgänglighet vid 
bemötande 
 
Resultatet visar att om sjuksköterskan kan kommunicera, ge information samt är 

tillgänglig främjas en god relation med kvinnan. Ett fynd i resultatet var att 

sjuksköterskor i sitt bemötande överförde information muntligt på ett sätt som 

anpassas till kvinnan, vilket i sin tur kunde minska oro och öka självkänslan hos 

patienten i behandlingsfasen. Vidare visade det sig att en strukturerad vårdprocess 

mellan vårdenheter ökade sjuksköterskans tillgänglighet samtidigt som 

sjuksköterskan integrerade en god kommunikation med kvinnan när personens 

berättelse var i fokus. Detta är i linje med studien av Zamanzadeh et al. (2014) som 

påvisade att sjuksköterskan skräddarsydde muntlig informationen utifrån 

cancerpatientens förutsättningar och resurser. Cancerpatienter med högre 

utbildningsnivå kunde ställa fler frågor och var generellt mer nyfikna på sin 

sjukdom och skaffade information på olika sätt. I studien beskrev sjuksköterskor att 

cancerpatienter, med lägre utbildning, engagerade sig mindre i behandlingen och 

behövde enklare information om sjukdom och behandling. Cancer och behandling 

av sjukdomen kan ofta förändra kvinnans självbild så det är viktigt att 

sjuksköterskan tar hänsyn till behov och problem som kan uppstå hos kvinnan. I 
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denna situation bör kvinnan bekräftas känslomässigt av sjuksköterskan som också 

ska anpassa informationen. Vidare i studien av Zamanzadeh et al. (2014) visades 

att strukturerat inriktade vårdrutiner räknades som prioritet samt att hög 

arbetsbelastning bland onkologisjuksköterskor kunde leda till hinder för ett 

partnerskap och kommunikation mellan kvinna och sjuksköterska. I ytterligare en 

studie lyftes vikten av förtydligad information i kolorektalcancer (Beaver et al 

,2007).  Vidare i den studien beskrevs rollen av hur sjuksköterskors tillgänglighet 

och förståelsen för cancerpatientens behov kan bidra till förtydligande av 

information samt de olika behandlingsalternativen under hela sjukdomsförloppet. I 

denna studie beskrev sjuksköterskor att tydlig, fullständig och ärlig information 

ökade patientens förståelse om sin sjukdom. Kommunikationen i bemötandet 

underlättades genom att bekräfta kvinnans både fysiska och psykologiska behov. 

Vissa patienter med kolorektalcancer hade ångest och oro för återfall. Där behövde 

sjuksköterskan vara tillgänglig för att aktivt lyssna på och bekräfta patientens 

känslor.  Sjuksköterskan är, med sin förmåga och sitt kunnande, en mellanmänsklig 

faktor och kan bidra till en god kommunikation.  Detta kan kopplas till McCormack 

och McCance (2017) att det personcentrerade arbetssättet fokuserar på personen 

mer än sjukdomen. I detta arbetssätt utgår sjuksköterskan från patientens berättelse 

i kommunikationen, där lyfts personens behov upp tillsammans med önskemål och 

värderingar. Syftet med personcentrerad vård är att sjuksköterskan ska se personen 

bakom sjukdomen för att kunna skapa en uppfattning om situationen.  Därefter kan 

sjuksköterskan leverera informationen som anpassas till den enskilda personen och 

vara tillgänglig för att svara på frågor. 

 
 

Tidsbrist och personalbrist 
 

Faktorer som försvårar bemötande mellan sjuksköterskan och kvinnor med 

bröstcancer kan relateras till tidsbrist och personalbrist.  I studiens resultat 

påvisades att många sjuksköterskor inte hann med de uppgifter som rörde 

patienternas vård och rehabilitering på grund av tidsbrist. Sjuksköterskor skyndade 

på sitt arbete, särskilt när det var tidsbrist, genom att kategorisera kvinnorna utifrån 

etnicitet och socioekonomisk bakgrund vilket ledde till ojämlik vård. 
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Underbemanning och tidsbrist var stressande faktorer som hade negativ verkan på 

förhållandet mellan sjuksköterskor och kvinnor med bröstcancer. Detta resultat 

stärks av Mohan et al. (2005) som uppmärksammade hur tiden är en viktig 

förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna ge enskild vård till sina patienter. 

Vissa sjuksköterskor var missnöjda med otillräcklig omsorgstid och att inte kunna 

erbjuda högkvalitativ vård till patient med cancer. Vidare visade författarna att 

underbemanning var en annan anledning som gjorde sjuksköterskorna stressade, 

vilket påverkade möjligheterna till goda samtal med kvinnorna. Studie påvisade 

också tydligt att tidsbrist och otillräcklig bemanning var hindrande faktorer för 

sjuksköterskor att skapa ett gott bemötande gentemot patienten (Mohan et al, 2005). 

Även en annan studie, Ödling et al. (2005) bekräftar att tidsbrist var en faktor som 

gjorde att patientens behov inte kunde tillgodoses. Det framkom också att 

sjuksköterskor löste tidsbristen genom att prioritera sina arbetsuppgifter utifrån 

patientens situation.  Enligt McCormack och McCance (2017) bör förutsättningar, 

sammanhang och vårdprocesser fungera på alla nivåer för att genomföra en 

personcentrerad vård. Sjuksköterskans förutsättningar och kompetens är en av de 

fem komponenterna i personcentrerad vård vilken styrs av en god omvårdnad. 

Vårdrelationen är utgångspunkten för omvårdnad i personcentrerad vård och 

påverkas av tidsbrist. När sjuksköterskan inte kan säkerställa en god vårdande 

relation och inte kan leverera uppgifterna som förväntas av organisationen på grund 

av tidsbrist, så utesluts sammanhanget i personcentrerad vård.  Sjuksköterskan har, 

med sitt engagemang, en central roll i relationen med patienten för att identifiera 

personens värderingar, erfarenheter, önskemål och behov.  Teamarbete är en viktig 

del i personcentrerad vård. Vid underbemanning blir ett icke fungerande teamarbete 

snarare en ökad arbetsbelastning för sjuksköterskorna. Tidsbrist och 

underbemanning är hinder i vårdmiljön som försvårar för vårdpersonal att utföra en 

omvårdnad som syftar till att främja hälsa och välbefinnande. Enligt Sandman och 

Kjellström (2013) är hållbar utveckling en betydelsefull utmaning för dagens 

samhälle.   FN:s agenda 2030, som antogs 2015, innehåller 17 globala mål för 

hållbar utveckling. Ett av dessa 17 mål, nr 3, inkluderar människors hälsa och 

välbefinnande. Ett stort ansvar ligger på olika organisationer att driva 

hållbarhetsfrågor och främja hälsa som anses vara en central del i 
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hållbarhetsarbetet. En friskare befolkning förbrukar mindre av de gemensamma 

tillgångarna för hälso- och sjukvård. Tidsbrist och underbemanning inom 

sjukvården kan leda till sämre hälsa vilket även påverkar hållbarhetsarbetet 

negativt. 

 

Slutsats 

Resultat av denna litteraturstudie påvisar att sjuksköterskors bemötande gentemot 

kvinnor med bröstcancer underlättas och försvåras utifrån olika faktorer. Vikten av 

kunskap och utbildning var en av de viktigaste faktorerna som påverkar bemötande 

vid postoperativ fas. Därför behövs utbildade onkologisjuksköterskor för att ha 

bättre förståelse för kvinnors behov under och efter behandling. Studiens resultat 

påpekar också att information, kommunikation och tillgänglighet är vårdande 

dimensioner som har betydelse för kvinnornas acceptans för sin sjukdom. När 

sjuksköterskan fångar upp kvinnornas behov tidigt och ger hopp och stöd kan 

kvinnan göras delaktig. Vikten av att arbeta utifrån helhetssyn är en viktig faktor 

som leder till att sjuksköterskan fokuserar på personen och inte på sjukdomen.  

Faktorer som försvårar bemötandet av kvinnor med bröstcancer är tidsbrist och 

underbemanning. Alla faktorer som berör bemötande kan förbättras genom att 

arbeta utifrån personcentrerad vård som fokuserar på individens behov. Studien kan 

vara till nytta för en vårdavdelning på sjukhus, hemvården och för en vårdcentral. 

Resultatet visar vikten av specialistutbildning i onkologi för sjuksköterskor för att 

anpassa vården efter kvinnans behov. Specialistkunskapen inom cancersjukvård är 

en förutsättning för sjuksköterskor eftersom den kan minska kvinnans vårdsökande.  

En kontaktsjuksköterska med onkologisk utbildning bör, under hela 

sjukdomsförloppet, erbjudas till alla patienter oavsett var de befinner sig i Sverige. 

Detta kan leda till en minskning av vårdsökande, vilket kan reducera kostnaden för 

hälso- och sjukvård. Detta faktum skulle också kunna påverka sjuksköterskornas 

intresse för att genomgå en specialistutbildning. Majoriteten av de vetenskapliga 

artiklarna berörde ett patientperspektiv. Därför föreslår författarna vidare forskning 

som tar avstamp i sjuksköterskans erfarenheter av bemötande av kvinnor med 

cancer.  
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Bilaga 1. Sökschema 

 

Databas: Cinahl 
Datum: 2022-01-11 

Syfte: Var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta kvinnor   med bröstcancer vid 
postoperativ fas 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1-Sjuksköterska 
Nurse- Patient Relations [MH] OR 

“Nurse-patient Relations” [fritext] OR 

“Nursing Role” [fritext] OR 

Nurs* [fritext] OR 

Nurses [MH] OR 

 

994,642  

2-Bröstcancer 
Breast Neoplasms [MH] OR 

“Breast Neoplasm*” [fritext] OR 

“Breast cancer*” [fritext] OR 

” Breast tumor*” [fritext] 

“mammary cancer” [fritext] 
 

110,055  

3-Kvalitativa studie, 
Erfarenhet 
 

Qualitative Studies [MH] OR 

“Qualitative stud*” [fritext] OR 

Experienc* [fritext] OR 

“qualitative research” [fritext] OR 

810,028  
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Interview*[fritext] 
 

4-Postoperative fas 
“Postoperative Care” [MH] OR 

treatment* [fritext] OR 

“Adjuvant Radiotherapy” [fritext] OR 

“Postoperative Care” [fritext] OR 

” Postoperative Procedure*” [fritext] 
Postoperative [fritext] 
 

1,353,238 

 

 

 S1 AND S2 AND S3 AND S4 894  

Begränsningar 

 

 

Engelskt språk, forskningsartikel, peer review, 
, publiceringsperiod 2011–2021 

 

333 

 

5 

 
 
Bilaga 2 

Databas: PubMed 

Datum: 2022-03-3 

Syfte: Var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta kvinnor   med bröstcancer vid 
postoperativ fas 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

 

1. sjuksköterska “Attitude of Health Personnel"[MeSH Terms] OR 

"Nursing Staff"[MeSH Terms] OR  

nurs [Title/Abstract] OR 

 nurses [Title/Abstract] OR 

practitioners [Title/Abstract]  
 

416,455  

2. Kvalitativa studie, 
Erfarenhet 
 

"Qualitative Research” [MeSH Terms] OR  
1,126,337  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%28%22Qualitative+Research%22%5BMajr%5D%29+OR+%28%28%28interview%5BTitle%2FAbstract%5D%29+OR+%28experience%5BTitle%2FAbstract%5D%29%29+OR+%28perspective%5BTitle%2FAbstract%5D%29%29&ac=no&sort=relevance
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interview [Title/Abstract] OR  

experience [Title/Abstract] OR  

perspective [Title/Abstract] 
 

3. Bröstcancer 
“Breast Neoplasms” [MeSH Terms] OR 

 Breast cancer [Title/Abstract] OR  
 Breast tumor [Title/Abstract] 

413,556  

4.Postoperative  
behandling 

 

“Postoperative Care” [MeSH Terms] OR 

 treatment [Title/Abstract] OR  

Adjuvant Radiotherapy [Title/Abstract] OR 
 Postoperative 

5,253,114  

 1 AND 2 AND 3 AND 4 297  

Begränsningar Under de senaste 10 åren, engelska 141 2 

 

 

 

 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%28%22Postoperative+Care%22%5BMajr%5D%29+OR+%28%28%28treatment%5BTitle%2FAbstract%5D%29+OR+%28Adjuvant+Radiotherapy%5BTitle%2FAbstract%5D%29%29+OR+%28Postoperative%5BTitle%2FAbstract%5D%29%29&ac=no&sort=relevance
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Bilaga 3. Artikelöversikt CINAHL 

Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 
 

Genomförande  
Analys 
 

Resultat Kvalitet 

Ferrari, CF et al.  
-NURSING CARE 
ORIENTATIONS FOR 
WOMEN UNDER 
TREATMENT FOR 
BREAST CANCER 
Brasilien, publicerad 
2018 
 
 

 
Att identifiera 
hälsoklagomål som 
sjuksköterskorna 
får i sitt vårdande 
arbete för kvinnor 
som genomgår 
kemoterapi för 
bröstcancer och 
annan vård som de 
erbjuder 
 

Artikeln transkriberades och 
analyserades. Intervjuade var 
10 sjuksköterskor som 
arbetar inom vård för kvinnor i 
kemoterapibehandling.  Sjuksk
öterskornas ålder var mellan 
24–57 år 

Information om samtycke gavs 
skriftligt. 
Intervjuerna genomfördes i ett 
privatrum och var dessutom 
ljudinspelade.  
Sex forskare analyserade och 
kodade data. Datan jämfördes, 
diskuterades och det togs 
beslut om vilken data som 
skulle användas. Godkänd av 
forskningsetikkommitté. 
  

Sjuksköterskan skapar i sin 
professionella roll en ömsesidig 
relation som ger information. Detta 
i sin tur hjälper patienten ha en 
helhetssyn på sin sjukdom t.ex. 
biverkningar av 
kemoterapibehandling. 
Sjuksköterska ska, som 
professionell, vara närvarande och 
lyhörd i sitt bemötande. 

Tillförlitligheten Stärktes 
eftersom deltagarnas informerade 
samtycke samt citat fanns. 
Verifierbarhet stärktes eftersom 
man tydligt redogjort för 
analysprocessen. 
Pålitlighet stärks eftersom sex 
forskare analyserade 
studien. Överförbarhet stärktes 
eftersom urval och population är 
väl beskrivet och intervjufrågor 
fanns. 

Frimino, F & Figueiredo 
Ferreira Los Alcantara, L. 
 Nurses in the provision 
of outpatient care for 
women with malignant 
fungating wounds in the 
breasts. Brasilien,2014 

Syftet var att 
analysera hur 
sjuksköterskor, som 
utför vården hos de 
kvinnor som 
drabbats av 
neoplastiska sår i 
brösten efter 
operation, kan 
stödja sin patient. 

Individuella intervjuer 
genomfördes i privatrum på 
sjukhuset. Kvalitativ studie. 
Datainsamling semistrukturera
t i två delar. I första delen lades 
fokus på sociodemografiska 
data och i andra delen fokus på 
erfarenhet av malign 
tumörsårsbehandling hos 
kvinnor med bröstcancer. 
Fem sjuksköterskor, alla 
kvinnor, Medelålder 30 år. 

Intervjun tog 60 min och 
spelades in. 
Intervjuerna    transkriberades. 
Två forskare analyserade och 
kodade data. Inkl: 
sjuksköterskor som arbetat 
mer än sex månader med att 
sätta förband på maligna 
tumörsår. Godkänt av 
forskningsetikkommitté. 
 

Resultatet visade att patientrelation 
är viktigt. Specifik kunskap inom 
området onkologisk omvårdnad, 
närvaro av sjuksköterskan, 
relationen mellan sjuksköterskan 
och patienten, autonomi och 
samarbete som ett team. Alla dessa 
aspekter leder till gott bemötande. 

Tillförlitligheten stärktes eftersom 
citat fanns samt informerade 
samtycke. Verifierbarhet stärktes 
eftersom resultat väl beskrivs samt 
tydlig analysprocess.   Pålitlighet 
stärks eftersom två forskare 
analyserat studie. Sänktes eftersom 
det saknas förförståelse. 
Överförbarhet sänktes på grund av 
litet antal deltagare men stärktes 
eftersom typ av intervjufrågor 
visas. 
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Mäkelä, C & Nyström, L. 
Hur oro och osäkerhet 
kan lindras – en studie 
av vården för kvinnor 
med bröstcancer. 
Sverige 
 publicerad i  
 2018. 
 

Att beskriva 
patientcentrerad 
tillämpningsmodell 
gestaltad i vården 
av kvinnor med 
bröstcancer och hur 
dessa vårdande 
dimensioner 
påverkar 
kvinnornas oro och 
osäkerhet 
 

Kvalitativ design. Individuella 
intervjuer med 5 sjuksköterskor 
och 5 kvinnor som insjuknat i 
bröstcancer. Åldrarna 50–68 år. 
Inkl:  fem sjuksköterskor 
arbetade på onkologisk klinik 
och på en 
bröstcancermottagning. 
Innehållsanalys. 

 Två forskare analyserade och 
kodade data Förförståelsen 
angiven. 
Godkänd av etisk kommitté 
och samtycke fanns. 
Transkriberades ordagrant som 
omfattade 30 sidor text. Data 
analyserades med hjälp av 
temaintervju vilket gjorde att 
forskarna aktivt kunde 
medverka i skapandet av 
materialet. 

Patientcentrerad 
tillämpningsmodell är viktigt i 
utveckling av vården. Tillgänglighet, 
strukturerad vård, stöd av 
expertsjuksköterska, snabba och 
smidiga vårdingripanden ledde till 
att Kvinnor efter operation inte 
kände sig utlämnade. 
Kommunikation och gott 
bemötande gav kvinnorna 
upplevelsen av att bli sedda och 
lyssnade på.  

Tillförlitlighet genom att en av 
forskarna analyserade materialet 
och den andra granskadeanalys. 
Citat finns på intervjuerna. 
Samtycke angivet. 
Verifierbarheten stärktes eftersom 
bra beskriven analysprocess. 
Pålitlighet stärktes eftersom det 
finns en klar och tydlig förförståelse. 
Överförbarhet stärktes eftersom 
studie kan överföras till annan 
kontext inom cancervården 
men sänktes då alla deltagare i 
studien var kvinnor. 
 

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 
engagerar sig vid 
mötet av patienter 
med bröstcancer 
före 
sjukhusutskrivning. 
 

Deltagarna är 8 
sjuksköterskor.  
Inkl: patienter efter operation 
och innan sjukhusutskrivning. 
Kvalitativ analys, Induktiv och 
tematisk. 

Intervjuerna med 
sjuksköterskorna utfördes på 
sjukhuset eller via telefon. 
Intervjuer med 
sjuksköterskorna tog 4–5 
timmar per dag under 20 
dagar. Samtycke fanns. 
Godkänd av 
forskningsetikkommitté 

Sjuksköterskor beskrev sitt 
bemötande av kvinnor med 
bröstcancer och hur kvinnorna 
kategoriserades, särskilt under 
tidspress, utifrån deras sociala 
resurser och etnicitet. Detta orsakar 
ojämlikhet vid besök. 

Tillförlitlighet stärktes eftersom 
urval och resultat var att relevant 
till studiesyfte samt samtycke var 
angivet.  Verifierbarhet stärktes 
eftersom analysprocess och resultat 
tydligt beskrivs.   Pålitlighet 
stärktes eftersom flera forskare 
analyserade studien. Överförbarhet 
stärktes eftersom det var flera 
deltagare. 
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Sun, Y & Armer, M J. 
A nurse's twenty-
four-year journey 
with breast cancer-
related lymphedema. 
USA, publicerade 

2018 

Att beskriva, ur 
ett personligt 
perspektiv, 
fenomenet 
"återvända till 
jobbet" med 
bröstcancer-
relaterat lymfödem. 

Kvalitativ 
design.  Halvstrukturerade 
intervjuer. Deltagare var en 
kvinna, 65 år och gift. Hon 
arbetade bland annat   som 
sjuksköterska i 
screeningprogram för bröst- 
och livmoderhalscancer. 

Intervjutid var sextio 
minuter. Information om 
samtycke samt förförståelse 
fanns i studie. 
Två forskare analyserade 
och kodade data. Koderna 
jämfördes, diskuterades och 
det togs beslut om vilka 
data som skulle användas. 
 

Utifrån profession 
identifierade sjuksköterskan 
problem inom hälsosystemet 
och allmänna 
hälsoinsatser 
t.ex. okunskap hos vårdgivare 
vid bemötande av kvinnor vid 
bröstcancerbehandling med 
BCRL (bröstcancerrelaterat 
lymfödem) vid postoperativ 
fas. 

Tillförlitlighet stärktes eftersom urval och 
resultat var relevant till syfte samt att 
samtycke var angivet. Det fanns citat. 
Verifierbarhet stärktes eftersom 
analysprocess var väl beskriven. 
Pålitlighet. stärktes eftersom förförståelse 
fanns i studie.  
Överförbarhet. sänktes då antal deltagare 
var bara en. Stärks eftersom intervjufrågor 
fanns. 
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Artikelöversikt PubMed 

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

Att undersöka 
hur 
specialiserade 
bröstcancersjuks
köterska svarar 
på sina 
patienters rädsla 
för att cancer 
återkommer 
med att 
förbereda en ny 
psykologisk 
intervention 
Mini-AFTERc, i 
sina 
konsultationer.  

 
En blandad metod. Under 
fas 1 gjordes en 
webbaserad undersökning 
i enkätform. I fas 2 tjugo 
halvstrukturerade 
telefonintervjuer. 
Deltagarna var 
sjuksköterskor från olika 
klinikområden. I fas1 var 
inkl.: att kliniker arbetar 
med bröstcancerpatienter 
till 50%. Sjuksköterskornas 
ålder var mellan 30–59 
år.  Godkänt av 
etikkommitté.  

Fas 1 genomfördes genom 
webbaserade enkätfrågor. 
I fas 2 användes intervjufrågor 
(Mini-AFTERc) men    via 
telefonintervjuer som tog 30 
min. I fas 3 genomfördes 
dataanalys och 
forskningsutvärdering genom 
att analysera den data som 
framkommit i fas 1 och 2. 
Flera forskare analyserade 
data. 

Sjuksköterskor identifierade att 
kliniska samtal mest fokuserade 
på att ge information om tecken 
och symtom på canceråterfall i 
stället för att ta upp de 
psykologiska aspekterna som 
rädsla. 
I sjuksköterskans profession ingår 
att bemöta kvinnor med 
bröstcancer utifrån ett holistiskt 
synsätt för att tillfredsställa deras 
behov. 

Tillförlitlighet stärktes eftersom citat 
fanns samt att resultat svarade på syfte. 
Verifierbarhet: 
stärktes eftersom analysmaterial, i både 
kvalitativ och kvantitativ fas, var väl 
beskrivna. Pålitlighet stärktes för klar 
och tydlig förförståelse. Överförbarhet 
stärktes eftersom resultatet kan 
överföras till sjukvårdspersonals 
arbetssätt inom alla cancervård. Sänktes 
eftersom det inte hade kommit fram 
antal deltagare i fas 2. 

Maree, J 
E  &  Muloda, J K. 
Caring for Patients 
with Advanced 
Breast Cancer: The 
Experiences of 
Zambian Nurses 
Zambia 
publicerad i 2017 

Syftet med 
denna studie var 
att beskriva 
erfarenheterna 
hos zambiska 
sjuksköterskor 
som tar hand 
om kvinnor med 
avancerad 
bröstcancer. 

Kvalitativ design.  Sjutton 
djupintervjuer med 
legitimerade 
sjuksköterskor. Inkl: var att 
informanterna skulle vara 
mellan 25–52 år. Tio 
kvinnor deltog i studien 
och djupintervjuades även 
dom.  

Intervjuerna tog ca. 45 min 
vardera. Information om 
studien och samtycke gavs 
skriftligt. 
Intervjuerna och data 
transkriberades ordagrant. 
Två forskare analyserade och 
kodade datan. Tematiska 
innehållsanalys.  

Att inte ha formell utbildning i 
onkologi ledde till frustration. 
Sjuksköterskor beskrev att ett 
gott bemötande var en viktig 
faktor som kunde lindra lidande 
hos kvinnor vid postoperativ 
behandling. Att skapa goda 
relationer till patienter var 
positiva erfarenheter.  

Tillförlitligheten stärktes eftersom 
resultatet svarade på syftet. Informerat 
samtycke.  Verifierbarhet stärktes 
eftersom studien har tydlig analys. 
Pålitligheten stärktes eftersom två 
forskare analyserade datamaterialet. 
Överförbarhet stärktes eftersom det kan 
överföras som underlag till annan 
cancervård i andra utvecklingsländer.   
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Artikelöversikt Manuella 

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

Syftet med denna 
studie var att 
förstå 
uppfattningen hos 
onkologisjuksköte
rskor och hur den 
är relaterad till 
cancerrehabiliteri
ng i Korea.  

 
En kvalitativ design. Tre 
fokusgrupper rekryterades 
av forskaren från fem olika 
sjukhus i Sydkorea. Varje 
grupp bestod av 6–8 
onkologisjuksköterskor. 
Inkl: Deltagarna har 
genomgått en avancerad 
utbildning i onkologi för 
sjuksköterskor och arbetat 
med cancersjuka personer. 
De flesta sjuksköterskorna 
var i 30-årsåldern. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant från 
bandinspelningarna av en doktorand som inte 
hade någon annan del i studien. Varje 
fokusgrupp tog 2 timmar i intervjuerna. 
Studie var godkänd av forskningsetikkommitté. 
Samtycke gavs skriftligt av deltagarna.  

Resultat visade att onkologiska 
sjuksköterskor hade en 
nyckelroll när det gäller att 
tillhandhålla 
cancerrehabiliteringvård för 
kvinnor med bröstcancer på 
sjukhuset. Deras profession 
gjorde att bemötandet 
underlättades och på så sätt 
uppfylldes kvinnornas behov. 

Tillförlitligheten stärktes eftersom 
deltagarna informerades om 
samtycke. Verifierbarhet stärktes 
eftersom analysprocess väl beskrivs 
Pålitlighet stärktes eftersom två 
forskare analyserade studien samt 
av att en forskningsassistent och 
doktorand hjälpte till.  
Överförbarhet stärktes eftersom 
studien kan främja viktiga 
cancerrehabiliterande insatser 
bland det ökande antalet 
canceröverlevande.  Intervjufrågorn
a fanns 

Kwast, A. B. et 
al. 
Breast cancer 
follow-up: 
from the 
perspective of 
health 
professionals 
and patients 
Nederländerna
, 
2013.  

Syftet var att 
förstå betydelsen, 
varaktigheten 
samt frekvensen 
av att följa upp 
kvinnor med 
bröstcancer samt 
vilka 
undersökningar 
som ska utföras av 
vem. 

Kvalitativ design. 
18 sjuksköterskor deltog i 
studie (blandat specialist 
och allmänna 
sjuksköterskor. 
Inkl: patienten hade inte 
drabbats av tumör tidigare. 
Semistrukturerade 
intervjuer. Medelåldern för 
sjuksköterskor var 51 år.  

Semistrukturerade intervjuer 
genomfördes med patienter och sjuksköterskor 
involverade i bröstcanceruppföljning på två 
undervisningssjukhus. 
Intervjuerna transkriberades ordagrant från 
ljudband. 
Intervjuerna tog ca 30 minuter 
Tre forskare analyserade och kodade 
data.  Studie behövde inte etikprövning godkänt 
enligt (Medical Research Involving Human 
Subjects Act). Ingen förförståelse beskriven. 

Resultat beskrev 
sjuksköterskors erfarenhet av 
uppföljningsprocessen av 
bröstcancerpatienter samt 
syfte med frekvens, 
varaktighet och vem ska följa 
upp patienten efter operation 
Resultat visade också hur 
information kring 
behandlingen och psykologiskt 
stöd av sjuksköterskor kan 
skapa ett gott bemötande. 

Tillförlitligheten stärktes eftersom 
resultat svarar på syfte samt 
informerat samtycke Verifierbarhet 
stärktes eftersom metodens 
tillvägagångssätt väl beskrivs. 
Pålitlighet stärktes eftersom tre 
forskare analyserade. 
Överförbarhet stärktes eftersom 
flera personer deltog i studien. 
Stärktes eftersom intervjufrågor 
fanns. 
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