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Abstrakt
I dag finns det över 200 konstaterade cancersjukdomar. Statistik visar att cirka 100 personer 
dagligen blir diagnostiserade cancer i Sverige. Denna studie handlar om kvinnor med nyligen 
diagnostiserad bröstcancer. Syftet var att beskriva vad kvinnor upplever under den 
diagnostiska perioden av bröstcancer. Studien är baserad på 12 vetenskapliga artiklar 
publicerade mellan åren 1995-2006. Artiklarna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys
med manifest ansats vilket resulterade i fem kategorier; känslomässiga reaktioner, behov av 
stöd, positiva och negativa möten med sjukvårdspersonal, livsförändringar och 
framtidsstrategier. I resultatet framkom det att en bröstcancerdiagnos startar upp emotionella 
känslor hos kvinnor som är svåra att hantera. Behovet av stöd var stort och tillgodosågs inte 
alltid. Det största bristande stödet upplevdes komma från sjukvårdspersonalen. Livet 
förändrades radikalt för kvinnor med bröstcancer och de upprättade olika strategier för att 
upprätthålla optimismen och kämpa mot sjukdomen. För att hjälpa kvinnor i denna situation 
föreslår författarna en vårdmodell som bygger på att en omvårdnadsansvarig sjuksköterska 
finns till varje enskild vårdtagare för att främja kontinuitet och trygghet.

Nyckelord: Bröstcancer, nydiagnostiserad, diagnostiska perioden, upplevelser, onkologisk
omvårdnad, känslor, socialt stöd.
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Det finns över 200 konstaterade cancersjukdomar. Statistik visar att cirka 100 personer 

dagligen blir diagnostiserade cancer i Sverige. Cancer orsakas av ett fel i celldelningen som 

gör att cellerna börjar dela sig okontrollerat. Den kan bildas i nästan alla av de olika 

celltyperna som finns i kroppen. Om cancer bildas i en bröstcell så kallas det bröstcancer 

(Cancerfonden, 2006, s.1-9).

Flanagan och Holmes (2000) beskriver att beskedet om en livshotande sjukdom som cancer 

kräver en emotionell och fysisk anpassning till en ny situation. Sociala relationer och socialt 

stöd utgör viktiga faktorer i denna anpassning för att uppnå välbefinnande bland personer med 

cancersjukdom. Vidare skriver Flanagan och Holmes (2000) att cancersjukdomar verkar 

innehålla en speciell mystik och mening för oss människor som ofta visar sig vara långt ifrån 

de rationella och biologiska faktorerna. Ofta är det rädsla och fruktan som gör att människor 

reagerar på ett undandragande sätt, undvikande beteende har visats bland familjemedlemmar, 

kollegor, vänner och sjukvårdspersonal till dem som har cancer. 

Clarke och Everest (2006) beskriver massmedias roll av att sprida information om prevention, 

diagnostisering och behandling av cancersjukdomar. Massmediernas framställning av cancer 

når flertalet människor och påverkar naturligtvis deras uppfattningar om sjukdomen. Ofta 

framställs cancersjukdomarna som något mycket värre än vad de egentligen är. Orden rädsla 

och cancer återfinns ofta tillsammans i en mening. Ibland är ordet cancer så laddat att det inte 

skrivs fullt ut. Vissa tidningar använder sig istället av uttrycket ”det fruktade C – ordet” eller

uttryck som ”mardrömmen om cancerdiagnosen” (Clarke & Everest, 2006, s. 2595) används 

om ögonblicket då en cancerdiagnos fastställs. Media gestaltar cancer som något oundvikligt

eftersom sjukdomen kan drabba vem som helst när som helst. Sjukdomen växer i kroppen i 

tysthet och i hemlighet, dessutom kan cancer ge upphov till kroppsliga symtom som inte 

direkt avslöjar dess verkliga karaktär. 

Bröstcancer drabbar kvinnor i allt större utsträckning och har blivit en av de vanligaste 

cancerformerna i Sverige. År 2006 var antalet nya fall i Sverige enligt socialstyrelsens 

statistik 7059 och trenden är stigande (Socialstyrelsens Statistik databas). Risken att drabbas 

ökar med stigande ålder. Den är vanligast i västerländerna bland den vita befolkningen. 

Kunskapen om bröstcancer och vad som orsakar just den cancerformen är ännu oklart, den

kan vara hormonellt eller i vissa fall ärftligt betingad. Mycket talar också för att orsakerna är 

nära förknippade med våra moderna levnadsförhållanden. Bröstcancer kan drabba bröstets 
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olika vävnader men utgörs i huvudsak av tumörer som utgår från mjölkgångarna 

(lobulärcancer). Den kan även utgå från körtlarnas (duktalcancer) eller bindvävens celler. Om 

cancern är begränsad till dessa strukturer, utan vilja att sprida sig, kallas den cancer in situ och 

anses därför vara en lindringare cancerform (Ringborg, Henriksson & Friberg, 1998, s. 243-

247).

Förekomsten av bröstcancer i Sverige ökar, men tack vare framgångsrik utveckling av 

diagnostik och effektiv behandling minskar dödligheten i sjukdomen. Prognosen är avhängig 

hur snabbt bröstcancern upptäcks och behandlas på grund av att spridningsrisken är mycket 

stor (Cancerfonden & Epidemiologiskt centrum, 2006, s.1-3). Rädslan kan dock resultera i att 

vissa kvinnor drar sig för att gå på mammografin eller undviker en självundersökning av 

brösten. Detta bekräftas i en studie av Remennick (2003) där det tydligt framkommer det 

faktum att kvinnor inte ändrar inställning till mammografi och självundersökning trots 

kunskap om att en tidig upptäckt ökar överlevnaden. Rädsla för att undersökningen kan leda 

till ett cancerbesked gör att många kvinnor undviker att gå på dessa hälsokontroller. 

Shin (1999, s.87) skriver om kvinnor med bröstcancer vars upplevelser i samband med 

sjukdomen beskrivs som om kropp och själ var separerade. Kvinnorna kände sig sjuka och 

utsatta, som om de levde i en främmande kropp vars avsikt var att utsätta dem ännu mer.

Toombs (1993, s. 70- 71, 75) beskriver att en rubbning av förkroppsligandet och kroppsbilden 

störs på olika sätt vid sjukdom. Genom att det inte finns någon märkbar skillnad på kroppen 

och den man är, innebär sjukdom inte bara ett hot mot kroppen utan också mot själva jaget.

Den rubbande kroppsbilden vid sjukdom gör dock att fokus läggs på kroppen bara som 

”kropp”. Att endast se sig själv som en kropp eller ett objekt gör att jaget separeras från 

kroppen vilket kan resultera i en känsla av utanförskap från sin egen kropp och en ovilja att 

identifiera sig med den. Människan känner främlingskap inför kroppen eftersom den 

uppträder på ett annat sätt än vanligt och sjukdomen tvingar personen att uppmärksamma den 

fysiska funktionen och fysiska förändringar. Olsson, Lexell & Söderberg (2005) skriver att 

upplevelse av sjukdom framhäver kroppen och gör den synlig för människan. Friska 

människor tar ofta kroppen för given och reflekterar inte över den. Att inte längre kunna lita 

på sin kropp ger upphov till känslor av opålitlighet som relateras till lidande.

Liao, Chen, Chen och Chen (2008) visar att väntan på en eventuell bröstcancerdiagnos 

innebär en stor psykologisk påfrestning för kvinnor. Liao, Chen, Chen och Chen (2007) 

beskriver höga behov av sjukvård och stöd både före och efter diagnosbeskedet.
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Cancer är ett fruktat sjukdomstillstånd och väntan på diagnos rör upp många känslor. Även att 

leva med bröstcancer verkar vara en svår uppgift som bidrar med starka känslor och 

kroppsliga reaktioner. Det finns dock inte så många studier som behandlar kvinnors 

upplevelser under diagnostiska perioden av bröstcancer. Det är av värde för sjukvårdspersonal 

att få en uppfattning om vad dessa kvinnor går igenom innan behandling, för att kunna stödja 

dem och utföra en adekvat vård och omvårdnad. 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnor med nyligen diagnostiserad 

bröstcancers upplevelser under diagnostiska perioden. 

Metod

Med den diagnostiska perioden avsåg vi den tidsperiod som startade från ögonblicket då 

kvinnan upptäckte en knöl i sitt bröst, eller då mammografin visade en bröstförändring, och 

slutade vid den första behandlingsåtgärden. Den diagnostiska perioden kunde variera i längd 

beroende på hur snabbt vårdinsatser sattes in.

För att avgränsa materialet till studien, exkluderade vi artiklar som beskrev upplevelser av 

bröstcancerbehandling och senare.

I denna litteraturstudie användes endast vetenskapligt publicerade artiklar. Backman (1998, s. 

17-18) beskriver att denna typ av artiklar genomgår en mycket grundlig granskning innan de 

publiceras och att de anses vara den bästa formen av vetenskapliga dokument. 

Eftersom ett inifrånperspektiv eftersträvades nyttjades endast kvalitativa artiklar som innehöll

forskningsintervjuer med kvinnor som fått diagnosen bröstcancer. Kvale (1997, s.13) 

beskriver att forskningsintervjun är det ultimata redskapet för att få ta del av andra 

människors erfarenheter och känslor i den värld de lever i. 

Litteratursökning

För att hitta artiklar som motsvarade syftet, brukades databaserna Cinahl, Medline och 

Academic Search Elite för vår litteratursökning. Sökorden bestod av breast neoplasms, newly 

diagnosed, diagnostic period, oncologic nursing, experience, emotions och information needs. 

Dessa använde vi i olika kombinationer för att få största möjliga urval av litteratur. MeSH-

termer och Subjekt Terms nyttjades för att fånga databasernas egna versioner av våra sökord, 

eftersom sökorden varierade en aning mellan de olika databaserna. Även fritextsökning 

utfördes för att fånga upp så många artiklar som möjligt i ämnet. Sökningen begränsades till 

endast granskade vetenskapliga artiklar, därför var ”peer reviewed” en begränsning i de 
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databaser som hade den valmöjligheten. En annan begränsning var att artiklarna skulle finnas 

tillgängliga i fulltext i anslutning till databaserna eller via Luleå Tekniska 

universitetsbibliotek till en rimlig kostnad. Abstraktet lästes noggrant på de artiklar som skulle 

beställas, detta för möjligheten att göra ett begränsat urval. Vi exkluderade även de artiklar 

som var publicerade 1994 och tidigare. Endast studier som bedöms ha medel eller hög nivå

enligt Willman et al (2006, s. 156-157) har ingått i vår analys. Inklusionskriterierna för urvalet 

av artiklarna var att studierna måste ha engelsk eller svensk text och vara av kvalitativ art. 

Deltagarna måste vara kvinnor som nyligen fått diagnosen bröstcancer och befann sig därmed 

i den diagnostiska perioden eller nyligen hade gått igenom den för att författarna på detta sätt 

kan erhålla så korrekta beskrivningar som möjligt. Litteratursökningen presenteras i tabell 1.  

Tabell 1 – Översikt av litteratursökning i databaser

Cinahl 2008 09. Limits: Scholarly (Peer Reviewed) journals

Söknr. ) * Söktermer Träffar Urval Artiklar
# 1 MM Breast Neoplasms 5298 0 -
# 2 FT Newly diagnosed 1055 0 -
# 3 # 1 and # 2 129 4 -  Landmark, Strandmark & Wahl

- Coward & Kahn
- Pålsson & Norberg
- Landmark & Wahl

# 4 FT Oncologic nursing and #3 6 0 -
# 5 FT Diagnostic phase and #1 4 1 - Lyons et al.

# 6 FT Diagnostic period and #1 3 0 -
# 7 MM Information needs and #1 84 0 -
# 8 MM Life experiences and #1 18 0 -
# 9 MH Breast Neoplasms/Diagnosis 562 0 -
# 10 FT Experience and #9 96 5 - Lackey, Gates & Brown

- Logan, Hackbusch-P & DeGrasse
- Boehmke & Dickerson
- Landmark, Strandmark & Wahl
- Fridfinnsdottir

# 11 FT Diagnosis and experience 
and #1

237 1 - Kovero & Tykkä

* FT= Fritextsökning    MM/MH= Subjekt terms

Academic Search Elite 2008 09. Limits: Scholarly (Peer Reviewed) journals

Söknr. ) * Söktermer Träffar Urval Artiklar
# 1 DE Breast-cancer or Breast-

cancer-patients
11846 0 -

# 2 DE Diagnosis 22621 0 -
# 3 # 1 and # 2 711 0 -

# 4 DE Oncology 3152 0 -
# 5 # 1 and # 2 and # 4 8 0 -
# 6 FT Newly diagnosed and # 1 86 0 -
# 7 DE Breast-cancer 11373 0 -
# 8 FT Diagnostic phase and # 7 1 0 -
# 9 FT Information needs and #7 34 0 -

* FT= Fritextsökning    DE= Subjekt terms
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Forts. Tabell 1 – Översikt av litteratursökning i databaser

Medline   2008 09

Söknr. ) * Söktermer Träffar Urval Artiklar
# 1 MSH

FT
Breast Neoplasms and
Newly diagnosed

877 0 -

# 2 FT Experience and #1 52 0 -
# 3 MSH Psychology, Social and # 1 42 0 -

# 4 MSH Emotions and #1 16 0 -
         Limits: Human, English, Female

# 5 FT Information needs and # 1 10 0 -
# 6 MSH Breast Neoplasms 2402 0 -
# 7 FT Diagnostic phase and # 6 27 0 - Pole & Lyne

# 8 FT Diagnostic period and # 6 57 0 -
        Limits: Human, English, Female, 
                     Nursing journals

* MSH= MeSH Major Topic        FT= Fritextsökning

De artiklar som vi ansåg motsvarade vår studies syfte samt klarade inklusions- och 

exklusionskriterierna valdes ut för granskning. Kvalitetsgranskningarna utfördes med hjälp av 

protokoll från Willman et al. (2006, s. 156-157) för bedömning av kvalitativa studier. 

Artiklarna granskades utifrån vilken typ av studie det var, om avgränsning,

problemformulering och syfte fanns tydligt beskrivet. Enligt Willman et al. (2006, s. 94) var 

det viktigt att metoden var tydligt framställd, att det fanns ett etiskt resonemang och att 

resultaten var klart och logiskt beskrivna.

Sedan graderades studierna efter dessa kriterier till ”låg”, ”medel” eller ”hög” kvalitet.

Kvalitetsgranskningen presenteras i tabell 2. 

Tabell 2. Översikt av artiklar ingående i analys (n=12)

Författare
/År
Land

Typ 
av 
studie

Deltagare Metod
Datainsamling
/Analys

Huvudfynd Kvalitet
  (Hög, 
Medium
    Låg)

Boehmke & 
Dickerson 
(2006), USA

Kvalitativ 30 Kvalitativ 
intervjustudie med 
hermeneutik ansats. 
Intervjutexten 
analyserades med 
hermeneutikens 7 stegs 
process.

Fyra teman framkom, 
förändring av hälsan över en 
natt, utplåning av ett tidigare 
jag, uppstigning av sjukdomen 
och annalkande av framtiden 
nu då? Mönstren var 
övergångar från hälsa till 
sjukdom.

Medium

Coward & 
Kahn (2005),
USA

Kvalitativ 14 Kvalitativ 
intervjustudie.
Intervjutexten 
analyserades med 
Colazzis analysmetod.

Deltagarnas avsaknad av 
personlig uppfattning om sin 
hälsa och rädsla för att dö 
tvingade kvinnorna att söka 
information och stöd inom sig 
själva och från andra.

Medium
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Författare
/År
Land

Typ 
av 
studie

Deltagare Metod
Datainsamling
/Analys

Huvudfynd Kvalitet
  (Hög, 
Medium
    Låg)

Fridfinnsdottir
(1997),
Island

Kvalitativ 12 Semistrukturerad
forskningsintervju
med tematisk analys 
enligt Strauss & Corbin 
(1990).

Deltagarna upplever att socialt 
och känslomässigt stöd är 
deras mest grundläggande 
coping resurs.

Medium

Kovero & 
Tykkä (2002), 
Finland

Kvalitativ 18 Kvalitativ intervju 
studie med 
fenomenologisk ansats 
och halvstrukturerade 
temaintervjuer/
Kvalitativ 
innehållsanalys

Resultaten visar hur en 
allvarlig sjukdom orsaker 
stark psykologisk stress. 
Osäkerhet, väntande och 
bristande kontakter med 
läkare och sjuksköterskor gör 
denna stress sämre.

Medium

Lackey, Gates 
& Brown
(2001), 
Afrika

Kvalitativ 13 Fenomenologisk 
intervju
Analyserad med 
med Colazzis 
fenomenologiska teknik

Att tillmötesgå deltagarnas 
behov av att berätta om sin 
upplevelse och känslor är 
värdefullt. Även andlighet 
hjälper dem igenom 
upplevelsen av bröstcancer.

Hög

Landmark 
&Wahl (2002), 
Norge

Kvalitativ 10 Kvalitativ 
intervjustudie med 
(open-ended 
interviews)/ Kvalitativ innehålls 
analys influerad av 
metoder från
Grounded Theory

Existentiella problem 
framställs som en viktig 
aspekt i livet med nyligen 
diagnostiserad bröstcancer. 
Viljan att leva är ett central 
tema och all energi användes 
till kampen om livet. Vidare 
avslöjar resultatet andra 
aspekter i kvinnornas 
medvetenhet av att leva med 
bröstcancer.

Hög

Landmark, 
Strandmark & 
Wahl (2002),
Norge

Kvalitativ 10 Kvalitativ 
intervjustudie med (in-
depth) intervjuer/
Kvalitativ 
innehållsanalys
influerad av metoder 
frånGrounded Theory

Att socialt stöd innehåller 
emotionella, praktiska och 
informativa dimensioner. 
Sjukvårdspersonal kan hjälpa 
kvinnorna i denna livshotande 
situation genom att öka 
medvetenheten om problem 
kring socialt stöd.

Hög
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Tabell 2. Översikt av artiklar ingående i analys (n=12) 

Författare
/År
Land

Typ 
av 
studie

Deltagare Metod
Datainsamling
/Analys

Huvudfynd Kvalitet
  (Hög, 
Medium
    Låg)

Landmark,
Strandmark 
& Wahl 
(2001),
Norge

Kvalitativ 10 Forskningsintervju
(open-ended in-depth 
interviews)
Innehållsanalys

Den existentiella 
medvetenheten och viljan 
att överleva är centralt i 
deltagarnas upplevelser 
och är en viktig del i
tillfrisknandet.

Hög

Logan, 
Hackbusch-
Pinto & De 
Grasse
(2006),Canada

Kvalitativ 20 Kvalitativ, intervju 
studie med 
fenomenologisk ansats/
Kvalitativ 
innehållsanalys enligt 
Giorgis metod

Deltagarna skapade en 
egen mental värld för att 
koncentrera sig på den 
stressfyllda diagnos 
perioden. Kvinnorna 
utforskade sin egen 
personliga styrka, sin tro 
på Gud och när stressen 
blev för stor sökte de upp 
deras nära och kära för 
stöd.

Hög

Lyons,
Jacobsson, 
Prescott & 
Oswalt 
(2002),
USA

Kvalitativ 20 Kvalitativ, intervju 
studie (open-ended ).
Analys enligt Giorgis 
metod av empirisk 
fenomenologisk 
forskning.

Deltagarnas upplevelser är 
en gradvis, privat, social 
och andlig process som 
börjar i och med traumat 
av att få diagnosen

Hög

Poole & 
Lyne
(2000), 
England

Kvalitativ
(del i ett
multimetod
jämförelse 
projekt)

40
(20 kvinnor 
med malign-
och 20 med 
benign 
bröstcancer)

Forskningsintervju med 
intervjuguide
Intervjutexten tolkades 
enligt Burnard, Riley & 
Bergs (1991) metod

Det som verkar som 
overksamma aspekter i 
omgivningen kan bli 
kraftfulla hållpunkter 
”cues” i den hotfulla 
situationen som deltagarna 
befinner sig i.

Medium

Pålsson & 
Norberg
(1995),
Sverige

Kvalitativ 26 Kvalitativ semi-
strukturerad intervju-
studie/Kvalitativ 
innehållsanalys

Emotionellt stöd och 
organisations förändringar 
inom vården ger känslor 
av trygghet och säkerhet. 
Att ytterligare 
förändringar i vården 
behövs för att möta det 
psykosociala behovet.

Medium

Analys

I vår litteraturstudie sökte vi svar på kvinnors upplevelser under den diagnostiska perioden av 

bröstcancer. Undersökningen har utgått från att förstå och beskriva kvinnornas livsvärld i 

samband med upptäckt av bröstcancer. Kvale (1997, s. 13) beskriver att syftet med kvalitativ 
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forskning är att erhålla människans beskrivning av dess livsvärld i avsikt att tolka de 

beskrivna fenomenens mening.

Vårt datamaterial analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Burnard 

(1991) beskriver att den kvalitativa innehållsanalysens syfte är att frambringa en detaljerad 

och systematisk avspegling av kategorier och tema i en intervjutext. Vårt analysarbete har 

inspirerats av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av innehållsanalysens olika steg.

Artiklarna lästes igenom ett flertal gånger för att få en känsla för dess innehåll. Sedan 

samlades artiklarna till en analysenhet som åter lästes igenom. Textenheter som motsvarade 

syftet extraherades, totalt blev det ca 350 textenheter. Dessa kodades och placerades i tabell 

för att vi skulle kunna gå tillbaka till originaltexterna vid sammanställningen av vårt resultat. 

En första kondensering gjordes genom att ta bort överflödig text, dock bevarades 

textenheternas kärna. Nästa steg var att översätta enheterna och sedan skriva dem i att- satser. 

Hela kategoriseringen skedde i 6 steg. Textenheter som hade liknande innehåll fördes samman 

i smalare kategorier. De fick tillfälliga namn vilka fördes samman till bredare kategorier.

Detta pågick tills materialet var åtskilt och uteslutande.

Resultat

Analysen resulterade i fem kategorier (tabell 3), beskrivs i löpande text samt illustreras med 

citat från artiklar som ingår i analysen.  

Tabell 3 Kategorier (n=5)

Kategorier

Känslomässiga reaktioner

Behov av stöd

Positiva och negativa möten med sjukvårdspersonal

Livsförändringar

Framtidsstrategier

Känslomässiga reaktioner

Kvinnor upplevde tiden fram till diagnosbeskedet som lång. Den mammografi som visat på 

bröstförändringar gav upphov till ytterligare läkarbesök och undersökningar (Fridfinnsdottir, 

1997; Landmark, Strandmark & Wahl, 2002; Landmark & Wahl, 2002). Väntan på resultat 
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och slutgiltig diagnos gav känslor av osäkerhet hos kvinnor. Denna period beskrevs som att 

vänta på en dödsdom eller som en känsla av att vara i ett tomrum (Kovero & Tykkä, 2002).

”Jag var liksom i ett tomrum, det gick tre veckor då jag inte visste, det är en 
hemskt lång tid” (Kovero & Tykkä, 2002, s. 17).

Väntetiden på bröstcancerdiagnosen beskrevs som psykisk påfrestande eftersom kvinnor var 

rädda för att ha cancer, detta beskrevs som att frukta det okända. De upplevde oro över vilka 

effekter som en eventuell cancerdiagnos skulle ha i deras liv. Rädsla av att gå en för tidig död 

till mötes var mycket central. (Fridfinnsdottir, 1997; Landmark et al. 2002; Landmark & 

Wahl, 2002; Lyons, Jacobson, Prescott & Oswalt, 2002).

Poole och Lyne (1999) beskrev hur kvinnor hade ökad känslighet för mellanmänskliga 

signaler såsom ord, handlingar och gester. Kvinnor studerade hur sjukvårdspersonal agerade 

och läste mellan raderna i konversationer. De kunde till och med tolka en kort paus i ett 

samtal som ett tecken på diagnos. Frånvaro av kontakt från sjukhuset kunde också indikera på 

”säkerhet” och att det inte var någon fara. Detta tolkande av signaler visade på kvinnors 

osäkerhet och frånvaro av kontroll i en hotande situation.

”It was the way he was standing and saying, because when he called me in they 
were arranging the chairs in the room and I thought they’re not arranging the 
chairs to tell me everything is okay.” (Poole & Lyne, 1999, s. 756).

När cancerdiagnosen slutligen var ett faktum blev den totala chocken tydlig, detta beskrevs 

som att bli golvad, få en dödsdom eller att stänga av. Kvinnor upplevde det som att de blev till 

någon annan när de fick veta diagnosen. Känslor av rädsla, ilska, ångest och oro var vanligt 

förkommande, men även fysiska upplevelser såsom rastlöshet, tyngdkänsla, irritation, 

avdomning och känslor av att flyta i luften förekom (Lyons et al., 2002: Fridfinnsdottir, 1997; 

Landmark, Strandmark & Wahl, 2001: Landmark & Wahl, 2002). 

I upplevelsen av chock kom också förvåning, vilket beskrevs i Kovero och Tykkä (2002) och 

Boehmke och Dickerson (2006) samt i Pålsson och Norbergs (1995) studie där den 

fullkomliga överraskningen gjorde kvinnor förbluffade, de visste inte var de var, öronen 

susade, de kände sig frånvarande och orörliga. Att den rutinmässiga mammografi-

undersökningen slutade i bröstcancerdiagnos var overkligt och svårt att förstå (Kovero & 

Tykkä, 2002; Bohemke & Dickerson, 2006; Pålsson & Norberg, 1995).

“Totally stunned, my brain was completely out of order…I did not know where I 
was. I only felt my ears buzzing” (Pålsson & Norberg, 1995, s. 280). 
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Vid diagnosbeskedet uppstod även känslor av misstro om diagnosens trovärdighet, vissa 

kvinnor förstod inte vad som hände eller saknade viljan att förstå (Lyons et al. 2002;

Fridfinnsdottir, 1997; Landmark et al. 2001; Landmark & Wahl, 2002). 

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

Upplevelsen av chock berodde delvis på de negativa attityder som finns om cancer, men även 

på tankar om smärta, lidande och död (Lyons et al. 2002; Fridfinnsdottir, 1997; Landmark et 

al. 2001; Landmark & Wahl, 2002). Fysiska yttringar som sömnproblem och ångestattacker 

kunde även uppkomma i samband med diagnos (Fridfinnsdottir, 1997; Lyons et al. 2002).

Kvinnor upplevde mottagandet av cancerbeskedet som ett hot mot livet, detta gav känslor av 

rädsla för döden. Funderingar om och erfarenheter av död skapades hos kvinnor med nyligen 

diagnostiserad bröstcancer. De bekymrade sig över en möjlig framtida död i cancer och 

skrämdes av tanken om att skiljas från sina nära och kära samt av att inte få se barnen växa 

upp. Diagnosen blev en stark påminnelse om att livet är begränsat (Lyons et al. 2002; 

Fridfinnsdottir, 1997; Landmark et al. 2001). 

”I stand with one foot in the grave, the other on the edge. That’s my reality.”
(Landmark et al 2001, s.223).

Landmark och Wahl (2002), Landmark et al. (2001) samt Kovero och Tykkä (2002) beskriver 

hur kvinnorna upplevde dödsångest. 

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

Fruktan för döden utlöste viljan att söka styrka inom dem själva för att övervinna rädslan och 

utstå den kommande behandlingen. Kvinnor hade en känsla av att de kunde övervinna sin 

sjukdom och de var fast beslutna att bekämpa cancern för att överleva (Lyon et al. 2002; 

Dickerson Coward & Kahn, 2005).  Att kvinnor hade vilja att leva tydliggjordes i studien av 

Landmark et al. (2001) samt Landmark och Wahls studie (2002) där deras vilja att leva drevs 

av olika förväntningar på livet, av hotet som döden utgjorde samt av en ökad medvetenhet om 

vad som var värdefullt i livet. 

En del kvinnor hade svårigheter att ta till sig diagnosen bröstcancer och gå vidare, vilket 

påverkade de fortsatta upplevelserna av sjukdomen. Kvinnor upplevde trötthet, en fysisk 

förlust av energi och närmade sig behandlingen negativt inställda och stressade (Boehmke &
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Dickerson, 2006). Enligt Fridfinnsdottir (1997) upplevde kvinnor vars bröstförändringar var 

benigna en stor lättnad vid diagnosbesked, men detta kunde även kvinnor som fick en malign 

diagnos uppleva, vilket medförde att denna grupp av kvinnor kunde närma sig behandlingen 

mer positivt och lättare ta beslut om behandlingar (Fridfinnsdottir, 1997).

Behov av stöd

I ett flertal studier upplevde kvinnor ett stort behov av emotionellt stöd både före och efter 

diagnosbeskedet. Kvinnor ville att människor skulle visa intresse genom att prata, fråga och 

visa sin oro för dem. De beskrev även behov av att andra människor tog hand om dem och 

visade kärlek, samt att de fick dela sina bekymmer och rädslor med andra (Fridfinnsdottir, 

1997). Perioden kort efter diagnosbeskedet var extremt stressande och kvinnor med nyligt 

diagnostiserad bröstcancer beskrev att målet vid denna tidpunkt var att få stöd från familj och 

andra människor (Logan, Hackbusch-Pinto & De Grasse, 2006: Lyons et al. 2002). Ett flertal 

kvinnor med nyligen diagnostiserad bröstcancer hade förväntningar på sin respektive, att han 

skulle vara den som gav mest stöd, vilket också oftast var fallet (Fridfinnsdottir, 1997).

”My major support person was my husband because I could go to him and I could 
break down. He would lift me back up” (Lyons et al. 2002, s. 20).

Stöd i form av närhet var viktigt (Landmark et al. 2002; Landmark & Wahl, 2002). Att ha

någon med sig vid mammografin eller tidpunkten för diagnosbeskedet var stödjande 

(Fridfinnsdottir, 1997). Deltagare i Pålsson och Norbergs studie (1995) beskrev upplevelsen 

av trygghet då en make eller nära vän fanns med vid informationen om diagnosen. Han eller 

hon kunde då ställa ytterligare frågor, höra på ett annat sätt vad läkaren sagt och väl hemma 

hjälpa till för att undvika missförstånd. 

“My husband’s been with me all the way as my social support. He’s been excep-
tional“ (Landmark & Wahl, 2002, s. 118).

Kvinnor med nyligen diagnostiserad bröstcancer beskrev familj och vänner som stöttande och 

hjälpsamma. Några kvinnor beskrev att de blev överraskade och nöjda över den visade 

omsorgen från människor i deras närhet, även personer i omgivningen som inte räknades som 

vänner kunde vara fantastiska. Stöd från make och barn hjälpte kvinnor att hantera sin 

sjukdom och ökade deras vilja att kämpa. Kontakt med vänner och kollegor sågs också som 

något ovärderligt i kampen mot bröstcancer eftersom de ingav hopp och hjälp med praktiska 

saker i det vardagliga livet. Att inte ensam behöva bära på den tunga börda som sjukdomen 

innebar, att ha någon som lyssnade, gav råd och accepterade deras känslor minskade deras 

ångest som sjukdomen medförde (Dickerson Coward & Kahn, 2005; Pålsson & Norberg, 
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1995; Landmark et al. 2002; Landmark & Wahl, 2002; Lyons et al. 2002). Även de kvinnor 

som valde att klara av den diagnostiska perioden på egen hand var vid olika tillfällen tvungna 

att söka upp nära relationer för att förhindra en överväldigad sorg eller depression (Logan et 

al. 2006).

“When you’re alone with everything, you can’t manage to carry the weight 
alone” (Landmark & Wahl, 2002, s. 118).

Det var inte bara kvinnorna som påverkades av bröstcancerdiagnosen utan även deras 

familjer. Kvinnor upplevde att släkt, vänner och bekanta som gav stöd själva var i behov av 

stöd. Därför fann en del kvinnor att möten med prästen gav möjlighet att kunna gråta ut. Då

kunde de prata om sina tankar angående sjukdomen med en person som inte led med dem på 

samma sätt som de nära och kära (Logan et al. 2006).

I Lyons et al. (2002) beskrev kvinnor behov av att hålla sig samman för familj och vänner, de 

kunde inte fritt uttrycka sina känslor. Genom att de höll upp en stark fasad och inte grät inför 

familjen antog kvinnor rollen som tröstare för att förhindra att make och barn bröt ihop. Detta 

framgick även i Logan et al. (2006) och Fridfinnsdottir (1997) samt i Boehmke och Dickerson 

(2006) och Pålsson och Norbergs studie (1995) att kvinnor med nyligen diagnostiserad 

bröstcancer fortfarande prioriterade familjen framför sig själva, de ville skona make och 

familj från svårigheter med sjukdomen. 

”I tried not to do it (cry) in front of my family. I felt that it would just devastate 
them. I tried to be strong...never broke down in front of my mother because I 
could tell it was pretty hard for her. I tried to put up a pretty strong front. The 
situation was stressful enough and I didn’t want them to see my suffering and 
make it that much worse for the people around me” (Lyons et al. 2002, s. 16).

Det fanns kvinnor som upplevde bristande stöd genom oförståelse från familj, vänner och 

kollegor (Landmark & Wahl, 2002; Landmark et al. 2002). Deltagarna i Pålsson och Norbergs 

studie (1995) berättade att familj och vänner ibland hade svårigheter med att uttrycka sitt stöd 

eller att hantera situationen. Det blev en ytterligare börda då de sa fel saker så som ”oroa dig 

inte”, ”det här är inget” eller ”tänk framåt”. I studien av Fridfinnsdottir (1997) upplevde

kvinnor det svårt att fortsätta samtal då vänner försökte trösta genom att säga “allt kommer att 

bli bra”. Vissa gånger uppfattades vänners välmenande handlingar som negativa och ibland 

skadliga (Fridfinnsdottir, 1997).  

”Some friends have just said ’Oh, everything is going to be OK’ – in fact I think 
they are trying to comfort me but it’s not that – yes of course you need others to 
be comforting – but- then you can’t continue to talk” (Fridfinnsdottir, 1997, s. 530).
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Kvinnor upplevde att vänner försvann efter cancerdiagnosen vilket gjorde dem besvikna och 

sårade. Vänner kom inte på besök som de brukade. En del, både vuxna och barn, kunde inte

hantera situationen utan undvek dem som om cancer vore en smittsam sjukdom. Det stöd som 

de tidigare haft från nätverket runt dem ebbade ut, intresset avtog efter den första händelserika 

perioden. (Landmark et al. 2001; Landmark et al. 2002; Pålsson & Norberg, 1995; Landmark 

& Wahl, 2002).

“The neighbours here avoid me like the plague. Those hurts, it’s wounding and 
it’s difficult. You haven’t got infectious cancer” (Landmark et al. 2002, s. 120).

Bristande stöd upplevdes mestadels i relationer med sjukvårdspersonal. Kvinnor kände sig

inte sedda och omhändertagna vilket blev en extra börda i en redan stressad situation

(Landmark et al. 2002; Fridfinnsdottir, 1997; Landmark & Wahl, 2002). 

Det fanns behov av information i den diagnostiska perioden av bröstcancer. Den söktes hos 

sjukvårdspersonal och från kvinnor i deras närhet med liknande upplevelser som tillfrisknat 

(Fridfinnsdottir, 1997: Dickerson Coward & Kahn, 2005; Poole & Lyne, 1999). Upplevelser

av bristande stöd vid information, upplysning och rådgivning från sjukvårdspersonal gav dem 

känslor av osäkerhet. En del hade även svårigheter med att ta in läkares information om 

behandling (Pålsson & Norberg, 1995). De ansåg sig veta väldigt lite om sjukdomen och var 

inte kapabla att ta in denna information till en början. Kvinnor upplevde att information före 

operation var viktig och gav trygghet. De ville prata med någon som kunde ge professionell 

information, inte bara ge vård och medlidande (Kovero & Tykkä, 2002; Landmark et al. 2002; 

Pålsson & Norberg, 1995). 

”Nej, jag förstod inte då, jag var alldeles borta, jag gjorde bara som de sade. I
början har man inte nytta av information, det viktiga är att allt går snabbt. Sedan 
efter operationen, när man vet hur det har gått, då behövs information” (Kovero & 
Tykkä, 2002, s. 18).

Kvinnor ansåg att informationen borde ges personligen och vara individuellt anpassad. Den 

borde vara baserad på realistiska fakta om olika alternativ samt stå klart och tydligt på papper. 

En del kvinnor ansåg att de inte fått någon information eller inte haft någon möjlighet att 

ställa frågor (Kovero & Tykkä, 2002). De ville ha exakt information och krävde att få veta 

sanningen, oavsett om den var bra eller dålig (Landmark et al. 2002; Pålsson & Norberg, 

1995).Olika bröstcancerföreningar bidrog med information och rådgivning. Kvinnor i föreningar gav 

empati och utgjorde synliga exempel på att problem och rädslor associerade med bröstcancer 

kunde övervinnas. Att dela erfarenheter med andra bröstcancersjuka kvinnor och hjälpa 
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varandra hantera känslor av hjälplöshet var viktigt (Landmark et al. 2002; Pålsson & Norberg, 

1995).  

”I was visited while I was in hospital, and it was so good to talk to someone who’s 
been through it all, that was real medicine for me” (Landmark et al. 2002, s. 120). 

Positiva och negativa möten med sjukvårdspersonal

Att få diagnosbesked per telefon var inte bra eftersom detta gav en större känsla av chock. 

Kvinnor ansåg att besked borde ges vid ett personligt möte samma dag som mammografi- och 

cytologiundersökning utfördes. Det viktigaste var att de fick meddelandet om diagnos så fort 

som möjligt, så att ovisshet och spänning kunde lätta (Kovero & Tykkä, 2002; Pålsson & 

Norberg, 1995: Poole & Lyne, 1999; Lyons et al. 2002). Kvinnor uppgav även vikten av att 

ha läkare som förklarade så att de förstod, det underlättade deras situation (Lackey, Gates & 

Brown, 2001). 

”But, by doctors talking to you and explaining to you and being able to under-
stand what they are talking about, then you realize that you are not on death’s
door yet.” (Lackey et al. 2001, s. 522)

Hur läkare formulerade sig hade stor betydelse (Landmark et al. 2002). Hur diagnosen 

framställdes kunde bli till en extra traumatisk börda om den meddelades klumpigt eller på ett 

okänsligt sätt. 

Att bli kärleksfullt omhändertagen och att bli uppskattad som en individ av sjukhuspersonal 

var viktigt i akuta situationer då framtiden var oviss (Landmark et al. 2002). Att efter diagnos 

få stödjande samtal om sjukdomsrelaterade svårigheter tillsammans med sjuksköterska eller 

annan sjukvårdspersonal var också betydelsefullt (Pålsson & Norberg, 1995). Relationer med 

personalen upplevdes ofta som bekräftande. Denna uppstod då sjuksköterska eller läkare 

visade förståelse, gav positivt gensvar, visade intresse och respekt för kvinnan som människa 

samt när tonen på konversationen var tillåtande. Känslor av tröst och förtroende uppstod då 

läkare tog sig tid, var lugna, svarade på frågor och inbjöd till ytterligare kontakt. En icke 

bekräftande relation uppstod då läkare inte respekterade kvinnors behov av trygghet, när det 

allmänna klimatet inte var tillåtande. I ett fall upplevdes en sjuksköterskas försök till en 

djupare kontakt som skrämmande (Pålsson & Norberg, 1995).

“Don't look as if I am going to die, for I am not dead yet…Somehow I could not 
stand that enormous sympathy” (Pålsson & Norberg, 1995, s. 281).

I Poole och Lyne (1999) beskrev kvinnor hur åsynen av bekymrade miner gav dem tankar på 

det värsta. Liknande upplevelser fanns i Landmark et al. (2002) studie där kvinnor beskrev

hur känslan av att vara uttittad kunde upplevas sårande. Vidare framkom att kvinnors identitet 
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och deras unikhet som individ bakom diagnosen lätt gick förlorad i mötet med 

sjukvårdspersonal. Detta tömde kvinnor på energi som de behövde för den livshotande 

situationen. Patienten försvann i den tekniska sjukhusvärlden, som exempel beskrev en kvinna 

hennes upplevelse av dåligt bemötande, där en läkare vände ryggen mot henne och dikterade.

”They are so morose these people that I get palpitations and I sweat all the time, 
and the one that does the ultrasonic examination on my breast doesn’t say a word. 
The specialist sits at a table by himself, saying not a word. A nurse stand in the 
middle of the room, she just smiles. Nobody says a word. I feel as if I have arrived 
at the gates of Hell or something. Now I’m going to be executed, it’s that sort of 
feeling I got there. I don’t think much of them as psychologists that lot” (Landmark 
et al. 2002, s. 121).

Kvinnor med nydiagnostiserad bröstcancer kunde känna tvivel, förvirring och känsla av att bli 

avfärdad i mötet med sjukvårdspersonal. Exempelvis då läkare inte hade tid för samtal

(Fridfinnsdottir, 1997; Landmark & Wahl, 2002; Landmark et al. 2002). 

”Sen kom jag till avdelningen, jag var alldeles hemskt rädd. Jag sade sen åt 
sköterskan som intervjuade mig, att jag inte vet någonting om det här, berätta om 
allt som kommer att hända. Hon sade att hon inte heller vet, att här är en pärm 
läs från den” (Kovero & Tykkä, 2002, s. 18).

Största delen av tiden på sjukhus upplevdes som en ständig kamp med svårigheter att 

upprätthålla en fungerande kontinuitet eftersom så många olika personer var involverade i 

deras vård. Kvinnor ansåg att det behövdes ett bättre system för att öka tryggheten för 

människor i kris. (Landmark et al. 2002: Landmark & Wahl, 2002). 

”The day you get such a diagnosis, you need a friend on the inside of the walls 
who is up-dated and who knows” (Landmark et al. 2002, s. 120). 

Det fanns även upplevelser av bra stöd och bra bemötande från sjukvårdspersonal. Kvinnor 

kände sig sedda när personalen tog sig tid. De upplevde även att sjukvårdspersonal blev 

uppriktigt berörda och behandlade dem som om de var en familjemedlem (Lyons et al. 2002;

Fridfinnsdottir, 1997).

En deltagare i Landmark et al. (2002) studie beskrev att hon hade en bra läkare som lyssnade, 

kunde svara på allt även om det var ett ”jag vet inte” svar. Även deltagarna i en studie av 

Kovero och Tykkä (2002) berättade om goda relationer till sin opererande läkare och att de 

litade på honom. Vidare upplevde de att personal på sjukhuset ingav hopp om att de inte 

skulle avlida av cancer.

Livsförändringar
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I ett flertal studier framgick det att kvinnor upplevde den diagnostiska fasen som en period 

med stark påverkan på livet. Att få en bröstcancerdiagnos betydde att livet förändrades men 

ändå fortsatte. Detta innebar att de levde med en konstant rädsla för vad som kunde hända, om 

de skulle överleva och kunna fostra sina barn (Lyons et al. 2002).

”Death popped in my mind, scared (me), and I began to cry; I began to think 
about my kids. Them being so young as they are and not having momma there”
(Lyons et al. 2002, s.15).

Denna försjunkenhet i upplevelser av sjukdomen kunde göra att kvinnor hade svårt att utföra 

dagliga aktiviteter (Lyons et al. 2002). Livet förändrades totalt efter diagnos. Upplevelsen av 

att de åkte i en okontrollerad känslomässig berg- och dalbana gjorde att livet inte längre gick 

sin gilla gång eller var något som kunde förutsägas. Kvinnor var tvungna att ändra riktning i 

livet utan att veta om de skulle överleva sjukdomen. Denna osäkra framtid gjorde att de alltid 

hade en sjudande oro i bakhuvudet. De med nyligen diagnostiserad bröstcancer ändrade åsikt 

om vad som var värdefullt i livet, de lärde sig att ta en dag i taget och kunde känna glädjen 

över att livet blev mer intensiv (Landmark et al. 2001; Dickerson Coward & Kahn, 2005;

Landmark & Wahl, 2002). 

“I feel I got another perspective on life, that you can be glad you are alive. I don’t
take life for granted any longer, as I perhaps did before” (Landmark et al. 2001, s. 224)

Den existentiella medvetenheten blev central då kvinnor fick sin bröstcancerdiagnos och 

vetskapen om att denna kunde leda till döden. De fick omvärdera sin relation till Gud och en 

del upplevde en ökad andlig närvaro i livet. Andra funderade över meningen med att tro på 

Gud efter att ha blivit sjuk (Lyons et al. 2002; Landmark et al. 2001). De som trodde på Gud 

bad kontinuerligt, men inte om samma saker som tidigare (Logan et al. 2006). 

“Prayer is an ongoing thing. And you’re not praying for the same things that you 
would normally pray for. I guess it’s being rather selfish actually. You’re praying 
for yourself and that everything is going to be alright” (Logan et al. 2006, s 124).

I studien av Boehmke och Dickerson (2006) berättade kvinnor om hur upptäckten av en knöl 

eller ett avvikande mammografiresultat påverkat dem. Från att tidigare ha sett sig som friska 

och vid god hälsa upplevde de att bröstcancerdiagnosen och den efterföljande behandlingen 

gjorde dem sjuka. De upplevde en overklighetskänsla när deras värld ändrades så oväntat och 

kaosartat, de tänkte på cancer varje dag, varje minut och upplevde att deras vanliga jag blev

förändrat, sjukdomen hade förstört deras liv.

” I have never been sick. I’m sorry to say this but you all have made me sick.”
(Boehmke & Dickerson, 2006, s. 1123)
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En del kvinnor som nyligt fått diagnosen bröstcancer upplevde osäkerhet i samband med 

kommunikationen med familjen. Kvinnor upptäckte att deras barn hellre sökte sällskap och 

stöd från utomstående. Tonåringar hade svårigheter i att uttrycka sina känslor angående sina 

mammors sjukdom. Detta skapade osäkerhet hos dessa kvinnor och ökade känslor av att de 

inte motsvarade barnens förväntningar (Logan et al. 2006; Landmark et al. 2002; Landmark & 

Wahl, 2002). Vidare beskrivs i Landmark et al. (2002) hur avvikande beteende var en vanlig 

copingstrategi hos barn som de använde för att distansera sig själva från mammans sjukdom.

” It’s tough during periods when I feel exhausted. She (the daughter) may be sup-
pressing things a bit, won’t realize that I am ill” (Landmark et al. 2002, s. 120).

Reaktioner och känslor varierade vid olika skeden av den diagnostiska processen, de ändrades 

i både karaktär och intensitet vartefter tiden gick. Kvinnor önskade att de kunde återfå det 

vardagliga livet som de hade innan diagnos. De ville vara delaktiga och fortsätta med saker 

som de gjort förut, att återfå meningen med livet (Landmark & Wahl, 2002; Kovero & Tykkä, 

2002). Kvinnors rädsla övergick till oro inför kommande behandling. Väntande operation och 

kommande behandlingsprocess dominerade deras tankegångar dygnet runt. De kände sig

avdomnade och drog sig från sociala miljöer. Denna begränsning till hemmet innebar att 

fokusering på sjukdomen blev större (Fridfinnsdottir, 1997; Lyons et al. 2002; Landmark et 

al. 2002). Oförmåga att sköta och fokusera på dagliga sysslor gjorde att kvinnor som var vana 

att ta hand om hem och familj fick sätta denna ”vårdande” del av sig själva åt sidan under den 

diagnostiska perioden (Logan et al. 2006).

I kvinnors förändrade vardag fanns konstant rädsla över att cancern skulle spridas eller 

komma tillbaka efter behandling. De hade svårt att föreställa sig det fortsatta livet (Landmark 

et al. 2001; Fridfinnsdottir, 1997). 

”I’m a little scared you know. I mean – I mean this time it was just a cyst but – it 
is there. Maybe I will not be so lucky next time” (Fridfinnsdottir, 1997, s. 528).

Framtidsstrategier

Kvinnor upplevde den diagnostiska fasen som en period där viljan att kämpa mot bröstcancer 

baserades på kärleksfulla relationer som fungerade likt en källa till inspiration. Kvinnor kunde 

inte ge upp när de hade andra som de brydde sig om (Landmark et al. 2001). En speciell källa 

av mod kom från rollen som mamma, vilket gjorde att kvinnor kunde se sig själva som 

överlevare och ta sig igenom bröstcancern för sina barns skull. De hade helt enkelt inte något 

annat val än att ta sig igenom sjukdomen.  
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”I’m a survivor. I have two small children. I will get through this for them. I just 
can’t think about it” (Boehmke & Dickerson, 2006, s. 1124).

Under denna svåra tid fann många kvinnor tröst och styrka genom sin relation med Gud, 

vilket gjorde att de kunde hålla sig positiva av tron på att ingenting händer utanför hans vilja.

Kvinnorna upplevde hur tron gav en känsla av säkerhet, en fast punkt i livet, det var något 

som visade vägen och gav anledning att hålla fast. De fann tröst i sin tro och i sina böner samt 

av människor inom kyrkans verksamhet (Lyons et al. 2002; Lackey et al. 2001;Landmark et 

al. 2001; Dickerson Coward & Kahn, 2005; Logan et al. 2006). 

”I prayed to God, and broke down, and asked him to carry me through this be-
cause I couldn’t do it on my own” (Lyons et al. 2002, s. 17).

Kvinnor i flertal studier försökte upprätthålla optimism under diagnosperioden. De tillät sig

inte att bli rädda och trodde på att allt skulle bli bra. De accepterade diagnosen och såg det 

som något de måste ta sig igenom (Fridfinnsdottir, 1997; Lackey et al. 2001; Lyons et al.

2002; Landmark et al. 2001; Landmark & Wahls studie, 2002; Boehmke & Dickerson, 2006). 

”This is a bleep on the radar screen of my life. It will last for a few months, and 
then life will go on” (Boehmke & Dickerson, 2006, s. 1124).

Enligt Dickerson Coward och Kahn (2005) påminde sig deltagarna om tidigare lyckosamma 

upplevelser i svåra situationer vilket hjälpte vid nuvarande emotionella upp- och nergångar. 

De kunde också se hur det bästa i livet kunde komma ur de riktigt dåliga saker som hänt. 

Strategin att upprätthålla ett optimistiskt perspektiv användes även av kvinnor i Boehmke och 

Dickersons studie (2006) där de såg tillbaka på tidigare livserfarenheter som involverade 

andra familjemedlemmar som överlevt cancer. Kvinnorna såg cancer som något tillfälligt som 

skulle försvinna och de såg sig själva som kämpande överlevare.

“Several family members have had cancer and they survived. Most of the time, 
they died from something else, like heart disease or lung disease. I will, too. Like 
them. I´m a survivor” (Boehmke & Dickerson, 2006, s. 1124)

Tidsfördriv såsom musik, naturaktiviteter och shopping eller andra nöjen som gav njutning 

uppskattades eftersom detta kopplade bort tankar om den sannolika cancern och döden 

(Landmark et al. 2001; Landmark et al. 2002; Dickerson Coward & Kahn, 2005; Logan et al.

2006). 

“So I think I’ll do things I think are fun, draw and paint, make things that I never 
have had time to do, then I’ll get absorbed. I love doing things like that, using my-
self and sometimes really succeeding in making something” (Landmark et al. 2002, s. 
117).
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Kvinnorna ansåg att arbetet var inte bara av praktisk/ekonomisk karaktär, det var även en 

meningsfull aktivitet i det dagliga livet som gav en emotionell utdelning. Arbetet var 

utmanande, det gav socialt umgänge där kunde de känna lättnad och uppskattning, vilket även 

gav dem energi (Landmark et al. 2002). 

”It was great to get back to work again, and to be struck off the sick-list” (Land-
mark et al. 2002, s. 119).

I Landmark och Wahls studie (2002) beskrivs betydelsen av att välja meningsfulla aktiviteter 

för både kropp och själ som viktigt. Kvinnorna berättar hur tron på styrkan att besegra 

sjukdomen kom från medvetenheten om kroppslig kontroll. Att använda energi för att 

kontrollera kroppen gav känslan av att vara vid liv trots allt och att klara av saker som tidigare 

gav bekräftelse på fysisk styrka.

Kvinnor med nydiagnostiserad bröstcancer skapade en slags emotionell isolering. De 

skyddade sig genom att inte prata om sin situation med människor som mest troligt kunde 

överreagera, detta kunde framkalla inre, oönskade emotionella känslor till allmän beskådning 

som skulle ta styrka och kontroll. När de hade möjlighet drog sig kvinnor undan fysiskt och 

satte upp en emotionell barriär för att skydda sig själva under den sårbara diagnosperioden, de 

drog sig tillbaka från allt som hindrade dem att koncentrera sig (Logan et al. 2006).

“While I was in diagnosis, as I say, I almost pulled myself back from anything 
that I felt was going to interfere with me getting on with what I had to do ” (Logan 
et al. 2006, s. 123).

Diskussion

Syftet med vår litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser under den diagnostiska 

perioden av bröstcancer. Studien resulterade i fem kategorier: emotionella reaktioner, behov 

av stöd, positiva och negativa möten med sjukvården, livsförändringar och framtidsstrategier.

I kategorin känslomässiga reaktioner framkom hur väntan på att få diagnos var psykiskt 

påfrestande. Det var viktigt att kvinnor fick besked så snabbt som möjligt för att minska oro 

och rädsla men även för att mobilisera kraft och energi till att hantera sin sjukdom. Den totala 

chocken vid diagnosbeskedet var tydlig. Fruktan för döden utlöste en enorm vilja att leva

vilket gav dem styrka och energi till att övervinna rädslan för sjukdomen.

Detta resultat framkom även i en studie av Thorne, Harris, Hislop och Vestrup (1999) där 

kvinnor beskrev upplevelser av lång väntan på att få diagnos efter avvikande fynd på 

mammografiundersökning. De befann sig i ett tillstånd av förtvivlan, där tiden var tung och 

näst intill ohållbar. De beskrev tiden som att ”förbereda sig för slutet” och deras psykiska 
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energi gick åt till att vänta på ”domen”. Liknande resultat framkom även i Arman och

Rehnsfeldts studie (2003) där kvinnor upplevde hur de genom att möta och acceptera sin 

diagnos kunde konfrontera den tragiska verkligheten och vara fast beslutna att kämpa för 

överlevnad.

Vår samlade bedömning av denna kategori är att väntan på diagnosbesked bör vara så kort 

som möjligt för att skona kvinnor från påfrestande psykiska upplevelser och för att de istället 

ska kunna mobilisera kraft till att hantera sjukdomen. 

I kategorin behov av stöd framkom kvinnors upplever och behov av stöd i den diagnostiska 

perioden. Stöd verkade vara något som kom från en annan människa genom att de var 

närvarande och fanns till hands. Att lyssna, ge råd och förslag men även att ge adekvat 

information upplevdes också som viktigt. Liknande beskrev deltagare i Sahay, Gray och 

Fitchs studie (2000) där även de fann ett stort behov av stöd hos kvinnor under den 

diagnostiska perioden både innan och efter diagnosbesked. För att kunna hantera vardagen 

och känslor relaterade till bröstcancer sökte därför dessa kvinnor i första hand stöd från 

personer som de hade en nära relation med, som personer inom familjen, vänner eller 

kollegor. En del kvinnor i vår studie upplevde ett starkt och positivt stöd från sin familj och vänner, 

andra kände sig besvikna på sina närmaste. I en studie av Edwards, Thompson och Blair 

(2007) bekräftar deltagare med fibromyalgi att vänner inte fanns där för dem när de blev sjuka

och att de blev besvikna av detta.

Kvinnor i vår studie sökte även stöd hos andra människor som de inte tidigare har haft 

relation till, dessa personer bestod ofta av kvinnor som hade eller hade haft bröstcancer. 

Denna form av stöd var mest uppskattat och mest framgångsrikt då kvinnor försökte hantera 

sina sjukdomsrelaterade problem och upplevelser. Tillsammans blev de starka och kunde ta

sig igenom sjukdomen. Liknande resultat fann Ussher, Kirsten, Butow och Sandoval (2006) 

som beskrev vikten av att det fanns stödgrupper för personer med cancer. Studien visade att 

medlemmarnas gemensamma upplevelse av cancer skapade en stark känsla av tillhörighet i 

gruppen. Deltagarna beskrev att stödgruppen hade en positiv inverkan på deras välbefinnande 

genom att de fick ta emot hopp, optimism, tolerans, acceptans och självbestämmande från 

övriga gruppmedlemmar (Ussher et al. 2006). Även i Wallace och Storms studie (2007) 

beskrev män med prostatacancer vikten av att få dela sina emotionella känslor med andra män 

i liknande situation. 
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Vår bedömning av denna kategori är att stöd från andra människor är viktigt för att hantera 

och ta sig igenom sjukdom. Sjukvården och organisationer har en betydelsefull roll att 

upptäcka och uppfylla behov av stöd.

I kategorin positiva och negativa möten med sjukvården uttryckte kvinnor i vår studie behov 

av ett bättre system inom sjukvården för att öka tryggheten för människor i kris. Kvinnor 

upplevde missnöje då många läkare var involverade, sjukvårdspersonal hade ofta inte tid att 

diskutera och informera i den utsträckning som kvinnor med bröstcancer behövde. I

Westman, Bergenmar och Anderssons studie (2006) beskrev en man med prostatacancer hur 

sjuksköterskan ignorerade hans försök till kontakt, detta skyller han dock inte på 

sjuksköterskan ensam, istället hålls hela organisationen ansvarig, denna uppfattning delades 

även av andra deltagare i studien. Bristande kontinuitet bland sjukvårdspersonal medförde att 

kvinnor med bröstcancer och män med prostatacancer inte kunde få någon djupare kontakt 

med någon av sjukvårdspersonalen. De upplevde att det tog tid att bygga upp ett 

förtroendefullt förhållande mellan patient och sjukvårdspersonal, denna relation behövde 

upprättas innan de kunde dela med sig av sina personliga upplevelser (Westman et al. 2006).

Vår samlade bedömning är att en organisationsförändring där vårdpersonal får mer tid för 

samtal med vårdtagaren kan skapa möjlighet till en förtroendefull relation mellan parterna, det 

anser vi är en förutsättning till en god vård och omvårdnad.

I kategorin livsförändringar upplevde kvinnor i vår studie att livet förändrades radikalt efter 

en bröstcancerdiagnos. Funderingar kring liv och död blev centralt, religiösa frågeställningar 

hamnade i fokus och många omvärderade sin tro på Gud. Mottot var att leva en dag i taget 

eftersom framtiden helt plötsligt blivit oförutsägbar. Detta stärks av resultat i Westman et al. 

(2006) studie där deltagare uttryckte hur cancerdiagnosen utlöste funderingar om meningen 

med livet. Personer berättade att sjukdomen förändrade livet på ett sätt som gjorde att de 

kände uppskattning över enkla saker i vardagen och att de nu levde en dag i taget. Andra 

berättade att de nu hade svårt att se en mening i ett fortsatt liv. För personer som satt ett högt 

värde på att vara hälsosam kom diagnosen som ett kraftigt slag mot deras värderingar i livet. 

Det gällde även hos dem som hade en stark religiös tro på Gud där cancerdiagnosen fick dem 

att ifrågasätta sin tro. 

Vår bedömning av denna kategori är att en bröstcancerdiagnos ger upphov till existentiella 

frågor, som inte bör negligeras. Ibland kan det kännas svårt att diskutera och finna svar på 

djupa existentiella funderingar för sjukvårdspersonal, därför bör kontakt med specialister

inom området såsom kuratorer eller präster förmedlas. 
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I kategorin framtidsstrategier uttryckte kvinnor hur de utvecklade olika strategier för att 

kämpa igenom cancerdiagnosen och för att hantera de känslor som sjukdomen medförde. 

Några kvinnor fann tröst och styrka i sin tro på Gud. Liknande resultat framkom i Westman et 

al. (2006) studie där tron på Gud var ett stort stöd för deltagare vid funderingar om död. Bland 

dem som var aktivt kristna fanns de som inte upplevde att cancersjukdomen störde eller 

avbröt deras tro på Gud.

Kvinnor i vår studie försökte upprätthålla optimism som strategi att hantera diagnosbeskedet 

och de svåra känslor som orsakades av sjukdomen. Detta berördes även av personer med 

cancersjukdom i Radwins studie (2000) som beskrev att ett optimistiskt synsätt var viktigt för 

känslan välbefinnande, minskad ångest och ett snabbare tillfrisknande. 

Kvinnor i vår studie beskrev hur negativa tankar om cancer eller död kunde drivas på flykt 

med hjälp av musik, naturaktiviteter och shopping eller andra nöjen. Meningsfulla aktiviteter 

för både kropp och själ var viktigt. Kvinnor uttryckte även att det var meningsfullt att arbeta 

under sjukdomstiden vilket bidrog till att livet fortfarande fylldes med vanliga dagliga 

aktiviteter.

I Westman et al. (2006) studie berättade deltagare liknande upplevelser. Där bidrog arbetet 

med att upprätthålla ett normalt liv trots sjukdom. Att vara i god fysisk och psykisk form var 

viktigt för både män och kvinnor. Det kunde innebära att berika livet med resor, musik eller 

att bara njuta av en blomma.

Vår bedömning är att människor upprättar olika strategier för att hantera sjukdom och 

överleva, därför bör dessa strategier uppmuntras för att kvinnor ska bibehålla god fysisk och 

psykisk hälsa.   

Det är av största vikt att framhäva kvinnors negativa upplevelser av möten med 

sjukvårdspersonal och det är inom detta område som vi blivande sjuksköterskor bäst kan 

förändra och förbättra. Det bristande stödet upplevdes av kvinnor komma från relationer med 

sjukvårdspersonal, vilket är en överraskning för oss författare. Vår tro var att kvinnor med 

nyligen diagnostiserad bröstcancer fick ett bra stöd i relationer med sjukvårdspersonal. Det 

finns många brister, bland annat beskriver personer i vår litteraturstudie att sjukvårdspersonal

inte tar sig tid, att det finns en dålig kontinuitet och att de inte blir sedda som unika 

människor. De kunde känna sig avfärdade i mötet med sjukvårdspersonal och att det inte 

fanns någon tid för dem. En bra början för att tillgodose kvinnors önskan om ett bättre system i sjukvården är kanske 

att införa omvårdnadsansvarig sjuksköterska. I svensk hälso- och sjukvård har begreppet 
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primary nursing översatts till omvårdnadsansvarig sjuksköterska, OAS (Bjälke & Arman, 

2006). Arbetsmodellen innebär att varje vårdtagare har en sjuksköterska som under hela 

vårdtiden ansvarar för dem.  Denna sjuksköterska har ansvar dygnet runt, men delegerar 

ansvaret till en tjänstgörande sjuksköterska när hon själv inte är på plats. Sjuksköterskan 

planerar och genomför vården utefter vårdtagarens behov, utvärderar och dokumenterar den 

totala omvårdnaden. På detta sätt främjas den personliga relationen och ett samarbete 

utvecklas mellan sjuksköterska och vårdtagare. Detta har visat sig göra vårdtagare mer nöjd, 

vårdkvalitén bättre och sjuksköterskor mer tillfredsställda med sitt arbete (SoS-rapport 

1997:1, s. 23-24). 

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska innebär en vård där vårdtagaren bedöms utifrån en 

helhetssyn. Människan är i centrum och deltar i utförandet av sin egen vård (Björvell, 2001, s.

26). Denna typ av vård inger förtroende för sjuksköterskan hos personer med cancersjukdom 

och ger en känsla av välmående samt minskar personernas ångest (Radwin, 2000). 

Arbetsmodellen OAS bör med största sannolikhet kunna användas då kvinnor i vår studie 

beskriver goda upplevelser när sjukvårdspersonal visar intresse och respekt för kvinnan som 

människa.I en studie av Jonsdottir (1999) berättar sjuksköterskor om sina erfarenheter av OAS. En av de 

stora fördelarna med denna arbetsmodell var att sjuksköterskor fick mer kontakt och en 

närmare relation till sina vårdtagare. Deltagare i studien berättade även att de kände ökad 

arbetstillfredsställelse med OAS, då de fick möjligheten att ge den omvårdnad som de ansåg 

att vårdtagaren behövde. De hade lättare att följa upp och utvärdera sitt arbete. Sjuksköterskor 

berättade även hur vårdtagare uttryckt tillfredsställelse över arbetsmodellen. De hade känt 

ökad trygghet, visste vem de skulle fråga efter och ställa frågor till. Vidare berättar deltagare i 

studien att möjligheten för en mer holistisk vård blev möjligt med OAS.

I Bjälke och Armans studie (2006) berättade sjuksköterskor att OAS skapade trygghet för 

vårdtagaren, då en och samma sjuksköterska tog hand om personen och hade kontakt med 

dennes närstående under hela vårdtiden. Den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan utformade

en detaljerad vårdplan som bland annat beskrev hur vårdtagaren reagerade vid olika moment 

och på vilket sätt personen önskade bli vårdad på. Genom att upprätta en vårdplan kan lidande 

minskas, vården blir mer synlig och lättbegriplig för vårdtagaren och dennes närstående. Detta 

skulle kunna främja kvinnors upplevda brist på tydlig och adekvat information, vilket 

påtalades i vår litteraturstudie.

I vår studie framkom att samtal med kvinnor som har eller haft bröstcancer var ett viktigt stöd 

för att kunna hantera sjukdomsupplevelser. Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, BRO 
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är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation med 33 bröstcancerföreningar i 

Sverige. De har även ett välutvecklat kontaktnät i Sverige för dem som behöver stöd och 

hjälp. BRO har till uppgift att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen 

beträffande behandling, vård och rehabilitering samt de som löper risk att få bröstcancer på 

grund av ärftlighet. Trots stöd från förstående familj och omtänksamma vänner kan kvinnor 

som fått bröstcancer känna sig ensamma och oförstådda. Omgivningen har ofta svårt att förstå 

de fysiska och psykiska problem som bröstcancer innebär. Att få tala med någon som själv 

har genomgått bröstcancerbehandling är ofta ett värdefullt stöd. En kontaktperson ger hjälp 

och stöd genom att lyssna och dela med sig av egna erfarenheter. Kontaktpersonerna nås 

genom de lokala bröstcancerföreningarna (Bröstcancerföreningarnas riksorganisation).

Metoddiskussion

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser under den diagnostiska 

perioden av bröstcancer. Vi är medvetna om vår förförståelse som sjuksköterskestudenter, 

men det ger oss även förståelse för begrepp som den diagnostiska perioden och dess 

omfattning. Detta blev vår utgångspunkt för artikel sökningen. Styrkan i vår litteraturstudie är 

att artiklarna är sökta utifrån vårt syfte, att de är kvalitativa och beskriver upplevelser med ett 

inifrånperspektiv. Hälften av artiklarna har medelgod kvalité, de hade olika brister men vi 

valde att ta med dem då de motsvarade vårt syfte.

Den kvalitativa innehållsanalysen med manifest ansats, inspirerad av Graneheim och 

Lundman (2004) som använts i vår litteraturstudie är en metod som bidrar till ett intressant 

och teoretisk användbart resultat med ett minimalt förlorande av information från original 

texten. Finansiella kostnader är små då det kvalitativa arbetet kan utföras och sammanställas 

av en forskare. Metoden tar hänsyn till det kontext som data kommer från och kan användas 

på redan existerande data. Den kvalitativa innehållsanalysen har fokus i mänsklig 

kommunikation och är som analysmetod mycket passande för studenter i 

sjuksköterskeutbildning som genomför sin första studie (Downe-Wamboldt, 1992). En text 

innehåller dock flera olika betydelser där forskarens tolkning är influerad av hans eller hennes 

personliga historia. I kvalitativ innehållsanalys är tolkning en balansgång, där det är omöjligt 

för forskaren att inte sätta ett speciellt perspektiv på fenomenen i studien. Forskaren måste 

dock låta texten tala utan att tolka texten. Välja passande textenheter är viktigt för 

trovärdigheten. Stora och breda textenheter är svåra att hantera eftersom de mest troligt 

innehåller flera betydelser. I dess motsats blir små, korta textenheter en sönderdelning av 

materialet och den egentliga betydelsen kommer inte fram. Båda fallen kan dock resultera i en 
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risk att förlora meningen hos textenheten under kondenseringen (Graneheim & Lundman, 

2004). En svaghet i detta kan vara att textenheterna är översatta från engelska till svenska, 

vilket kan göra att nyanser i texten går förlorad.

Författarna till denna studie anser att valet av en manifest kvalitativ innehållsanalys bör öka 

trovärdigheten på studien. Vi har dock diskuterat att den tidsmässiga ramen för detta arbete 

har upplevts som snäv och att vi vid olika tillfällen känt oss tidspressade.

Vid omfattande data och när insamlandet sker över en tidsperiod finns det risk för en 

inkonsekvent datainsamling och materialet kan därmed bli mindre pålitlig (Graneheim & 

Lundman, 2004). För att öka trovärdigheten har vi presenterat vårt arbete inför handledare och 

vår studiegrupp för att få råd och hjälp under hela studiens gång.

Slutsats   

I vår studie framkom det att kvinnor med nyligen diagnostiserad bröstcancer går igenom en 

livsförändrande kris och att de är i ett stort behov av stöd från andra människor. Vår 

bedömning är att OAS möjliggör att en förtroendefull relation kan växa fram mellan 

sjuksköterska och vårdtagare. Detta anser vi är en förutsättning för att vårdtagare ska känna 

sig bekväm att dela sina sjukdomsrelaterade problem med sjuksköterskan och därmed få

adekvat information, råd och stöd. Denna studies resultat visar även att hjälp och stöd 

kommer från kvinnor som har eller haft bröstcancer, därför kan en god ide vara att skapa 

kontakter mellan vårdtagare och bröstcancerföreningar innan utskrivning. Vi anser att det

finns mycket forskning om bröstcancer, ämnet är aktuellt och uppmärksammat både i 

forskning och i media där tyngdpunkten ligger på medicin och behandling. Det finns dock 

områden där kunskap om kvinnors upplevelser och behov är bristfälligt. Vi rekommenderar 

ytterligare forskning om kvinnors upplevelser under den diagnostiska perioden.
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