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Abstrakt 

Varje år behandlas ungefär 8000 personer i slutenvård för malign tumör i 
bröstkörteln. Bröstcancer är idag en av de vanligaste dödsorsakerna hos 
medelålders kvinnor i Sverige. När kvinnor drabbas av bröstcancer är det 
viktigt att de får den information de behöver. Syftet med denna 
litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av information i samband med 
undersökning och behandling hos kvinnor som drabbats av bröstcancer. 
Elva vetenskapliga artiklar analyserades med manifest kvalitativ 
innehållsanalys. Detta resulterade i tre slutkategorier: viktigt med olika 
former och källor av information, behov av relevant eller individanpassad 
information och information kan skapa missnöje och känns inte alltid 
tillförlitlig. Resultatet visade att det var viktigt med information från olika 
källor, vårdpersonal och skriftlig information upplevdes vara de 
huvudsakliga informationskällorna. Information bör vara relevant, 
individanpassad och objektiv. Kvinnor som drabbats av bröstcancer kände 
sig missnöjda med tidpunkten, det medicinska innehållet och det 
psykologiska stödet som gavs av vårdpersonal i samband med information. 
Denna studie kan för röntgensjuksköterskor bidra till en ökad förståelse för 
kvinnors individuella informationsbehov och därmed bidra till en bättre 
omvårdnad. 
 

Nyckelord: Bröstcancer, information, innehållsanalys, litteraturstudie 
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Bröstcancer är en av de vanligaste dödsorsakerna hos medelålders kvinnor i Sverige. Varje år 

behandlas ungefär 8 000 personer i slutenvården för malign tumör i bröstkörtel. År 2007 dog 

1 495 personer i Sverige av denna sjukdom (Socialstyrelsen, 2010). En bröstcancerdiagnos 

fastställs oftast genom så kallad trippeldiagnostik som består av tre moment, klinisk 

undersökning, mammografi och ultraljud samt ibland även vävnadsprov. Klinisk 

undersökning innebär att läkaren omsorgsfullt palperar och känner igenom brösten och 

armhålorna med händerna. Med hjälp av mammografi röntgas brösten och då kan även sådana 

tumörer som är för små för att kännas upptäckas (Socialstyrelsen, 2009). 

 

I en studie (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm & Hamring, 2002) framkom att kvinnor som 

upplevt och fått en bröstcancerdiagnos kände att de befann sig i en situation som förändrade 

hela deras livssituation. Livsperspektivet, relationer till andra människor förändrades och 

därefter blev ingenting som det var innan diagnosen och allt handlade bara om upplevelsen av 

att ha bröstcancer. Vidare beskrev kvinnor hur de genomgick en upplevelse av en kamp 

mellan liv och död med känslor av mening och meningslöshet. Samt kamp mellan att kämpa 

och ge upp och låta sjukdomen ta över. 

 

Varje individ är expert på upplevelsen av sin egen ohälsa och har den bästa kännedomen om 

sin egen kropp och situation. Patienter är beroende av andras kompetens, resurser och beslut 

för att kunna bli delaktig och utöva sitt självbestämmande (Socialstyrelsen, 2010). Patienter 

som tar kontakt med sjukvården blir således tvungna att förlita sig på vårdspersonalens 

kompetens. Sjuksköterskor är skyldiga att kommunicera med patienter, både när det gäller 

beslutstagande och ansvarsfrihet som de ställs inför (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 

1982:763). Foy och Timmins (2004) beskriver att kommunikation är en ömsesidig process, 

effektiv kommunikation innebär att sjuksköterskor aktivt och empatiskt lyssnar till patienters 

åsikter. Information skall vara individuellt anpassad, behovsanpassad och involvera eventuella 

anhöriga. Enligt HSL (SFS 1982:763) innebär en god kommunikation att i möjligaste mån 

anpassa språk, media och andra kommunikationsmedel till varje individs hälsotillstånd, 

mognad och erfarenhet, kognitiv förmåga, eventuell funktionsnedsättning och kulturell och 

språklig bakgrund.  
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Tydlig kommunikation och information är en förutsättning för att patienter skall kunna känna 

tillfredsställelse med omvårdnaden. Det är viktigt att sjuksköterskor tydligt och enkelt 

förklarar, så att patienter kan förstå vad som sägs. Viktigt är också att information ges på ett 

sådant sätt så att patienters integritet skyddas. Patienter påverkas av vårdmötets egenskaper 

och sjuksköterskans beteende. Mötet bör präglas av samverkan mellan sjuksköterska och 

patient, sjuksköterskor skall vara lyhörd, uppmärksam, lugn och uppmuntrande (Johansson, 

Oleni, & Fridlund 2002). 

 

I utvecklingen av vårdmiljön där kostnads- och kvalitetsfrågor dominerar, bör grunderna i 

omvårdnad inte förbises. Omsorg är kärnan i omvårdnad och många patienter värderar 

närvaro av sjuksköterskor högt. Omsorg innebär att sjuksköterskor skapar en unik relation till 

patienter genom att lyssna, visa empati och värme samt tillgodoser varje patients individuella 

behov. Det är därför viktigt att sjuksköterskor värderar sin inställning och personliga 

medvetenhet, reflekterar och utvecklar sin kommunikativa färdighet (Foy & Timmins, 2004).  

 

För röntgensjuksköterskor som kommer i kontakt med kvinnor som skall genomgå olika 

bröstundersökningar är det viktigt att reflektera över hur information kan ges, kan det vara 

både lugnande och påfrestande för patienten? Kan tydlig och lättförstådd information medföra 

att patienter känner trygghet och delaktighet och resultera i en känsla av kontroll över 

situationen? Information är ett omfattande område som kan ges och tas emot på många olika 

sätt men även uppfattas olika. Med detta som bakgrund var syftet med vår studie att beskriva 

hur kvinnor kan uppleva information i samband med undersökning och behandling av 

bröstcancer.  

 

Metod  

Studien genomfördes genom en systematisk litteratursökning av artiklar som svarade mot 

syftet. En sammanställning av resultatet i de funna artiklarna gjordes med en manifest 

kvalitativ innehållsanalys. Att genomföra en litteratursökning kan liknas vid att göra en 

fullvärdig studie, genom att forskaren har en fråga som därefter formuleras och en plan 

genomförs för insamling av data och analys som därefter tolkas. Resultaten måste 

dokumenteras skriftligt av forskaren (Polit & Beck, 2008, s. 107).  
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Litteratursökning 

En litteratursökning gjordes i de medicinska databaserna CINAHL och PubMed, vi fick inga 

andra sökträffar i PubMed än de vi fått i CINAHL. De artiklar som svarade mot syftet men 

inte fanns tillgängliga i fulltext beställdes från Luleå tekniska Universitetsbibliotek. Även 

manuell sökning gjordes på funna artiklarnas referenslistor men ledde inte till någon träff som 

svarade mot syftet. Sökord som användes var, breast neoplasms, information needs. 

qualitative research, qualitative studies, breast cancer, patient education, de olika 

sökkombinationer som användes framgår i tabell 1. Inklusionskriterier var vetenskapligt 

granskade kvalitativa artiklar som svarade mot vårt syfte. Artiklarna skulle vara skrivna 

mellan år 2000 och 2010, de skulle vara engelskspråkiga och handla om kvinnor med 

bröstcancer. Sökningen resulterade i 143 träffar som markerats med fet stil i tabell ett. Av 143 

artiklar valdes 32 stycken ut genom att titeln och syftet verkade intressant, abstractet lästes 

igenom och 11 av dessa artiklar svarade mot vårt syfte och användes till analysen.  

 

Kvalitetsgranskning 

Utvalda artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av ett granskningsprotokoll för kvalitativa 

studier hämtat från William, Stoltzs och Bathsevani (2006). Granskningsprotokollet 

modifierades genom införandet av ett poängsystem för frågorna som utgjorde underlag för 

poängsättning av artiklarna. Frågorna berörde sammanfattning, syfte, problemformulering, 

urval, relevans/tydlighet i metodbeskrivning och begriplighet/logik i resultatet. Den 

sammanlagda poängen resulterade i betyget låg, medel eller hög. Samtliga artiklar som ingick 

i analysen bedömdes ha hög kvalitet därför exkluderades inga artiklar genom 

kvalitetsgranskningen. Enligt Willman et al. (2006, s. 83) krävs kunskap i olika vetenskapliga 

metoder för att kunna granska och värdera insamlade studier. Valet av undersökningsmetod 

påverkar bedömning på den vetenskapliga kvaliteten av de inkluderade studierna. 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning 
 

Nr *) Söktermer Antal träffar 

Cinahl    

1 TSH Breast Neoplasms 26542 

2 FT Information needs 7835 

3 FT Qualitative research 4784 

4  1 AND 2 AND 3 0 

 

5 TSH Qualitative Studies 46991 

6  1 AND 2 AND 5 38 

 

7 TSH Information needs 2451 

8 TSH 1 AND 5 AND 7 18 (5) 

9 FT Breast cancer AND 

information needs AND 

qualitative 

 

31 (5) 

10 FT Information needs OR 

patient education AND 

breast neoplasms AND 

qualitative studies 

56 (1) 

 
 

TSH – thesarustermer I database CINAHL,  

FT – fritext 

( )= Siffrorna inom parentes är utvalda artiklar och ingår i analysen 

 

Analys  

Innehållsanalys kan göras med olika abstraktionsnivåer. Antingen kan man se till det 

manifesta innehållet, det som direkt uttrycks i texten. En annan variant är att man analyserar 

det latenta innehållet vilket innebär att forskaren gör en tolkning av det som skrivits 

(Graneheim & Lundman 2004). Analysen genomfördes via manifest kvalitativ 

innehållsanalys, grundad på utvalda delar av Graneheims och Lundmans sju steg för kvalitativ 

innehållsanalys. Data som samlats in bestod av kvalitativa studier. Det funna materialet lästes 

igenom flera gånger för att få en känsla för helheten. Meningar eller satser som svarade mot 

syftet markerades ut. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kallas dessa meningar för 

meningsbärande textenheter. De meningsbärande textenheterna översattes och kondenserades, 
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vilket innebar att texten kortades ned men kärnan i innehållet behölls. Varje artikel med 

respektive meningsenheter kodades för att kunna identifieras, detta för att under hela 

analysprocessen ha möjlighet att återgå till originalkällan och på så sätt behålla 

tillförlitligheten i studien. De kondenserade meningsenheterna grupperades i kategorier som 

återgav innebörden av resultatet i det funna materialet, den första kategoriseringen resulterade 

i femtio kategorier. Därefter sattes textenheter tillhörande samma kategori med lika innebörd 

samman, utan att kärnan i innehållet i respektive textenhet ändrades. Kommande steg i 

analysarbetet var att kategorier med likvärdigt innehåll sattes samman och kategorinamnet 

ändrades, breddades så att det täckte innehållet för de textenheter som ingick. Detta gjordes i 

flera omgångar och till slut fanns 3 kategorier med 137 textenheter kvar som resultatet är 

byggt på. Artiklar som ingick i analysen visas i tabell 2.  
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Tabell över artiklarna 
Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=11) 

Författare /  
År 

Typ av studie/ 
syfte 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 
analys 
 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög, 
Medium, 
Låg) 

Bakker et 
al. 
(2001)  
Kanada 
 

Kvalitativ – 
fåförståelse kring 
kommunikationen 
mellan kvinnor 
med bröstcancer 
och vårdpersonal 
vid 
cytostatikabehand
ling  
 

40 kvinnor 
mellan 40-
60 år 

Djupgående 
intervjuer 
Systematisk 
innehållsanalys 

Kommunikation var viktigt 
och vårdpersonal ansågs 
som informations experter. 
Information gav styrka och 
kraft till patienter.  
 

Hög 

Bender et 
al.  
(2008) 
Kanada 

Kvalitativ – 
utforska frågor 
som 
bröstcancerdrabba
de kvinnor hade 
om erfarenheter 
och hantering av 
smärta relaterad 
till cancern  
 

18 kvinnor Bandinspelade 
semistrukturerade 
kvalitativa 
intervjuer 
 
. 

Kvinnor var nöjda och hade 
bättre hälsoresultat när  
möjlighet fanns att diskutera 
frågor med 
vårdpersonal. Informationsbeh
ovet blev tillgodosett om 
personal hade bättre förståelse 
för frågor som ställdes av 
kvinnor.  
 

Hög 

Brown et 
al. 
(2000) 
Australien 

Kvalitativ- få 
bättre förståelse 
för frågor kring 
information hos 
kvinnor som 
opererats för 
bröstcancer. 
 

6 kvinnor Djupgående 
intervjuer i 
deltagarnas hem 
Hermeneutisk 
analys av 
bandupptagning  

Kirurgen upplevdes vara en 
mycket viktig 
informationskälla. 
Informationen bör anpassas 
efter kvinnors individuella 
behov 
 
 

Hög 

Cappiello 
et al, 
(2007) 
USA 

Kvalitativ/ 
beskriva behovet 
av information 
och stöd 
hos kvinnor med 
tidig bröstcancer. 

20 kvinnor 
mellan 33-
80  år och 
en 
medelålder 
på 52 år  
 

Semistrukturerade 
intervjuer,  
 
Analys av 
ljudinspelade 
intervjuer 

Det fanns behov av 
information kring behandlings 
effekter, känslomässigt 
lidande, livsstilsförändringar 
och stöd vid övergången från 
bröstcancer behandling.  
 

Hög 

Demir et 
al, (2008) 
Turkiet 

Kvalitativ-ta fram 
erfarenheter hos 
kvinnor som 
genomgått en 
bröstbiopsi 

20 kvinnor 
över 18 år 

Djupgående 
intervjuer 
Hermeneutisk- 
fenomenologisk 
analys 

Kvinnor hade stort behov av 
information för att kunna 
hantera känslor. Nästan alla 
uppgav att de ville ha 
information av kirurger 

Hög 

Halkett et 
al, (2010) 
Australien 

Kvalitativ- 
informations 
behov hos 
kvinnor under 
behandling av 
bröstcancer, 
identifiera när de 
föredrog att få 
information  

34 kvinnor 
mellan 43-
75 år, en 
medelålder 
på 57år, 
samt 14 
vård 
personal  

Kvalitativa 
intervjuer 
Grounded Theory 

Information bör vara individ 
anpassad till den specifika 
patientens behandling. 
Behovet Upplevdes som störst 
vid första besöket med det var 
viktigt med fortlöpande 
information. 

Hög 
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Forts. Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=11) 

Författare /  
År 

Typ av studie/ 
syfte 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 
analys 
 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög, 
Medium, 
Låg) 

Loisette et 
al. 
(2006) 
Kanada 
 

Kvalitativ - få fram 
bröstcancer drabbade 
kvinnors 
sökningsprocess och 
hantering av 
cancerrelaterad 
information. 
 

12 
kvinnor 

Kvalitativa 
enskilda 
intervjuer. 
 
Latent 
innehållsanalys 

Information söktes för att klara av 
att hantera sjukdomen. 
Information leder ofta till 
emotionella känslor som kan delas 
med utvalda personer utifrån det 
stöd som eventuellt kan fås 
 
 

Hög 

 
Royak-
Schaler et 
al, (2008) 
USA 

 
Kvalitativ– 
Undersöka patient 
– läkare 
kommunikation, 
vilka informations 
källor och 
riktlinjer som kan 
utveckla vården 
och informations 
givande till 
bröstcancer 
drabbade kvinnor 
 

 
39 kvinnor 
med en 
snittålder 
på 55 år 

 
4 fokus grupper 
med 
gruppdiskussioner 
samt ett kort 
frågeformulär. 
 
Induktiv 
innehållsanalys  
 
kvalitativdataanalys 
med dataprogram  
 

 
Deltagarna önskade 
evidensbaserad information 
och riktlinjer från 
vårdpersonal  
Men i informationen från 
läkarna upplevdes ofta 
ofullständig. Det saknades 
information som kunde 
förbättra hälsan och 
livskvaliteten. 
 

 
Hög 

Tsuchiya, 
& Horn, 
(2009) 
United 
Kingdom 
 

Kvalitativ- 
undersöka 
behovet av 
information vid 
olika tidpunkter – 
perioder hos 
kvinnor med 
bröstcancer 

12 kvinnor 
mellan  37-
61 år och 
en 
medelålder 
på  49,0 år 

Semi-strukturerade 
intervjuer 
 
Grounded Theory 

Information är nödvändigt 
för att minska fysiska och 
psykologiska effekter av 
behandling och för att kunna 
återgå till ett normalt liv.  
Önskemål fanns om öppnare 
och mer direkt 
kommunikation mellan 
patienter/familj och läkare.  
  

Hög 

Wolf  
(2004a) 
United 
Kingdom 

Kvalitativ/del 1/ 
Undersöka 
informationsbeho
v hos kvinnor som 
genomgått en 
bröst 
rekonstruktions 
operation. 
 

8 kvinnor 
 mellan 41-
61  och en 
medelålder 
på 51,5 år  
 

Gruppintervjuer 
med 2 
fokusgrupper.  
 

Denna studie visar hur och 
vilken typ av information källa 
vårdspersonal bör använda för 
att på bästa sätt kunna 
informera och förbereda 
kvinnor inför en 
bröstrekonstruktion. 
 

Hög 

Wolf 
(2004b) 
United 
Kingdom 

Kvalitativ/del 2– 
Undersöka 
informationsbeho
v hos kvinnor som 
genomgått en 
bröst 
rekonstruktions 
operation. 
 

8 kvinnor 
mellan 41-
61  och en 
medelålder 
på 51,5 år  
 
 

Fokus grupper med 
gruppdiskussioner 
 
 

Informationen bör vara 
individanpassad. Bäst var att få 
begränsat med information i 
början och mer detaljer längre 
fram. Upprepad information 
bör ges för att patienter 
upplevde att de påverkats 
känslomässigt och hade då 
svårt att ta in informationen. 

Hög 
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Resultat 

Analysen av de funna artiklarnas resultat utmynnade i tre kategorier som redovisas i tabell 3 

och presenteras nedan i löpande text styrkta med citat från artiklar som har ingått i analysen. 

 

Tabell 3. Översikt över kategorier (n=3) 

Kategorier    

Viktigt med olika former och källor av information  

Behov av relevant eller individanpassad information  

Information kan skapa missnöje och känns inte alltid tillförlitlig 

   

 

Viktigt med olika former och källor av information  

Studier (Brown, Koch, & Webb, 2000; Loiselle, Lambert & Cooke, 2006) beskrev att kvinnor 

med bröstcancer upplevde att de hade behov av information från fler källor än vårdpersonal. I 

studier (Bakker, Fitch, Reede & Bennett, 2001; Bender et al., 2008; Halkett et al., 2010) 

framkom att kunskap var nödvändigt för att en samverkan med vårdpersonal skulle vara 

möjlig. Det var viktigt med stora mängder information och god kommunikation för att få svar 

på frågor och genom det kunna känna sig bekräftad. Studier (Bakker et al., 2001; Brown et al., 

2000; Demir, Donmez, Ozsaker & Diramali, 2008) visade att kvinnor kände förtroende och 

uppskattade ärlighet i förmedlande av information från vårdpersonal. Enligt Halkett et al. 

(2010) upplevdes vårdpersonal vara intresserade och förmedlade hopp, detta medförde en 

känsla av makt och kontroll och situationen blev hanterbar i kampen mot cancern. Kvinnor 

var nöjda över att få diskutera informationsbehovet med vårdpersonalen under behandlingens 

gång. 

They want to know how I´m doing and coping and you know they listen to you 

(Bakker et al., 2001, p. 64). 

 

Studier (Cappiello, Cunningham, Knobf & Erdos, 2007; Loiselle et al., 2006; Tsuchiya & 

Horns, 2009) visade att det var det viktigt att få information som intellektuellt gick att 

använda, bearbeta och kombinera för att det bidrog till en positiv attityd och framkallade 

hopp. Kvinnor som överlevt bröstcancer uppgav att vårdpersonal och skriftlig information var 

deras huvudsakliga informationskällor (Bakker et al., 2001; Royak-Schaler et al., 2008). Ett 

flertal studier (Brown et al., 2000; Halkett et al., 2010; Tsuchiya & Horns 2009; Wolf, 2004a) 
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visade att information som kunde läsas i egen takt hjälpte till att friska upp minnet och gav 

också möjlighet till egna beslut. Halkett et al. (2010) menade att skriftlig information även 

kunde uppfattas som besvärlig, då det inte fanns tillgång till någon som kunde besvara frågor. 

 

A combination of both written and verbal information was important because 

there is only a certain amount of verbal communication that you can remember, 

so it’s nice to have the back up of the written information to refresh your 

memory (Halkett et al., 2010, p. 541)  

 

Studier (Brown et al., 2000; Wolf, 2004a, 2004b) visade att rädsla och chock gjorde det svårt 

att komma ihåg skriftlig och verbal information kvinnor fått gällande diagnos och behandling.  

Det fanns olika metoder för att komma ihåg given information, till exempel var det bra att ha 

med en närstående som kunde hjälpa till att minnas, ställa frågor och skriva ner svar (Brown 

et al., 2000; Wolf, 2004a, 2004b). Bröstsjuksköterskor var till stor hjälp för kvinnor när de 

skulle ta emot information utav doktorer, de hjälpte till med obesvarade frågor och 

kontrollerade att kvinnor förstått all information. De kunde också sitta ner för att prata om vad 

som hänt under hela sjukdomsprocessen om behovet fanns. (Bakker et al., 2001 Brown et al., 

2000; Cappiello et al., 2007; Wolf, 2004a) 

 

It is interesting though, you see I must have read it at least twice at the time but 

I can’t remember it at all (Wolf, 2004b, p. 318) 

 

Enligt Wolf, (2004a, 2004b) upplevde kvinnor videoinspelad information, fotografier, samt 

internet som bra informationskällor, internet användes ofta för att bekräfta information. I 

studier (Brown et al., 2000; Royak-Scaler et al., 2008; Wolf, 2004a) framkom att kvinnor 

uppskattade att ha tillgång till läkarnas litteratur om bröstcancer, det var också givande att läsa 

om andra kvinnors upplevelser av bröstcancer. 

  

My surgeon’s office was really good and so was my oncologist’s office. . . . They 

gave me this really big book on everything about my treatment; all of the reports 

and things that I needed to know (Royak-Schaler et al., 2008, p. 840) 
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I samband med mottagandet av information var det betydelse fullt att få dela känslomässiga 

reaktioner med andra, stödet från andra människor upplevdes ge trygghet (Bender et al., 

Loiselle et al., 2006; Wolf, 2004a, 2004b). 

 

Flera studier (Bakker et al., 2001; Brown et al., 2000; Demir et al., 2008; Wolf, 2004b) visade 

att doktorer och sjuksköterskor var olika typer av informationskällor, doktorer upplevdes vara 

viktiga och trovärdiga och styrde ofta samtalet genom att ställa frågor. Däremot var det viktigt 

för bröstcancer drabbade kvinnor att få information om doktorers kompetens (Wolf, 2004a). 

Studier (Bakker et al., 2001; Brown et al., 2000; Wolf, 2004a, 2004b) beskriver att 

sjuksköterskor gav bra vägledning och råd och var dessutom lätt att få kontakt med. Kvinnor 

hade förväntningar på informationen även egensökt, information ingav hopp och ledde till 

mindre väntan och undran över resultatet (Bakker et al., 2001; Brown et al., 2000).  

 

I studier (Bender et al., 2008; Brown et al., 2000; Halkett et al., 2010; Loiselle et al., 2006; 

Royak-Schaler et al., 2008) framkom att kvinnor själva sökte personligt anpassad information 

från olika informationskällor och läste allt som fanns tillgängligt om den egna 

bröstcancerformen. Däremot undveks vetenskaplig information då den uppfattades som svår.  

 

Behov av relevant eller individanpassad information  

I ett flertal studier (Bakker et al., 2001; Bender et al., 2008; Brown et al., 2000; Halkett et al., 

2010; Loiselle et al., 2006; Royak-Schaler et al., 2008; Wolf, 2004a, 2004b) framkom behov 

av objektiv information gällande diagnos, behandling, biverkningar samt risken för återfall. 

Tidpunkten när kvinnor var mottagliga att ta emot information samt vad de kom ihåg för tiden 

när diagnosen ställts varierade. Kvinnor upplevde det bra med kontinuerlig individanpassad 

information uppdelad på flera besök, samt att det var bättre med för mycket information än 

för lite. I studier (Bakker et al., 2001; Brown et al., 2000; Halkett et al., 2010; Loiselle et al., 

2006; Wolf, 2004a, 2004b) trodde kvinnor att vårdpersonal gav konstruktiv och lite 

information åt gången då det kunde vara jobbigt att hantera mycket information samtidigt. 

När informationen upplevdes bli för mycket undveks den helt och hållet.  

 

Information om ändringar i behandlingen var viktig för att det kunde påverka 

överlevnadschansen (Halkett et al., 2010). Flera studier (Brown et al., 2000; Halkett et al., 

2010; Royak-Schaler et al., 2008; Wolf, 2004b) visade att upprepad information kunde 
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skingra rädsla. När information angående sjukdomen gavs fanns det enligt (Halket et al., 

2010; Wolf, 2004a) ett behov hos kvinnor att vara ensam för att kunna acceptera situationen. 

 

I was overwhelmed by fear… What I needed was “anti-fear” information - 

information that I could intellectually use, process, and combine, to 

counterbalance and reduce the fear. I needed information that would elicit hope 

and contribute to a positive attitude. (Loiselle et al., 2006,p. 94). 

 

Kvinnor önskade information om förfarandet runt olika behandlingar, men även om 

uppföljningen efteråt, kvinnor mådde bättre när information gavs direkt. Det var också viktigt 

med information om för- och nackdelar för att kunna välja behandlingsmetod och ta egna 

beslut (Bakker et al., 2001; Bender et al., 2008; Halkett et al., 2010; Tsuchiya & Horn; 2009; 

Wolf, 2004a, 2004b). När mängden information upplevdes otillräcklig begärde kvinnor mer 

men många var nöjda med given information. Däremot fanns det kvinnor som inte ville ha 

någon information överhuvudtaget (Halkett et al., 2010; Wolf, 2004b).  

 

I studier (Bakker et al., 2001; Bender et al., 2008; Loiselle et al., 2006; Royak-Schaler et al., 

2008; Wolf, 2004b) framkom informationsbehov kring smärta, smärtstillande läkemedel och 

alternativa behandlingsmetoder, samt vad kvinnor själv kunde göra för att lindra smärta. 

Kvinnor kände sig nöjda när de fick information om att de inte skulle behövde känna smärta 

(Bender et al., 2008). Wolf (2004b) och Cappiello et al. (2007) beskrev att kvinnor som 

överlevt bröstcancer upplevde att mängden information var tillräcklig, däremot saknades 

informativt stöd i samband med återhämtningsfasen. Studier (Bakker et al., 2001; Bender et 

al., 2008; Demir et al., 2008; Tsuchiya & Horn, 2009; Wolf, 2004a) visade att kvinnor trodde 

doktorer skulle hjälpa till att sortera ut och bekräfta information som kom från annan hälso- 

och sjukvårdspersonal eller närstående. I studien (Halket et al., 2010) beskrevs att det inte 

räckte med information om hur behandlingen var utan den måste upplevas för att kunna 

förstås.   

 

Information kan skapa missnöje och känns inte alltid tillförlitlig  

Studier (Bakker et al., 2001; Royak-Schaler et al., 2008) beskrev information som värdefullt i 

samband med bröstcancer, dock fanns en oro om mängden och kvaliteten på informationen 

skulle vara till hjälp genom beslutsprocessen. I studier (Brown et al., 2000; Tsuchiya & Horn, 

2009) framkom att kvinnor som drabbats av bröstcancer inte alltid litade på doktorers 
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information, vilket ledde till att information även söktes från andra tillförlitliga källor. Flera 

studier (Halkett et al., 2010; Royak-Schaler et al., 2008; & Wolf, 2004a) beskrev att kvinnor 

upplevde att information hämtad från internet, skriftliga informationshäften samt förinspelade 

informationsband inte var riktigt tillförlitliga och trovärdiga. Det fanns kvinnor i studien 

(Brown et al., 2000) som upplevde att trovärdigheten gick förlorad när doktorer ifrågasatte 

information från andra ställen. I studier (Bakker et al., 2001; Bender et al., 2008; Demir et al., 

2008; Tsuchiya & Horn, 2009) framkom att kvinnor saknade information då det fanns 

doktorer med en attityd och ett förhållningssätt som skapade en mur mellan dem, det gjorde 

att det uppstod ytterligare informationsbehov från annan vårdpersonal. Det fanns även en 

känsla att kvinnor inte fick veta allt utav doktorer eller vem som kunde finnas tillgänglig att 

prata med.  

 

Enligt Loiselle et al. (2006) upplevdes det förvirrande att först få positiv och senare negativ 

information, doktorer kunde till exempel ge ett preliminärt besked som inte alltid stämde 

överens med det slutliga provresultatet. Studien (Bakker et al., 2001) beskrev att det var 

viktigt att ställa frågor och ha bestämda önskemål när doktorer gav information, det var 

ofördelaktigt att vara tyst och blyg. 

 

I studien (Tsuchiya & Horn, 2009) fanns kvinnor som hoppades på att få behålla bröstet efter 

operation. Efter förslag från doktorer opererades lymfkörtlarna bort, vilket ledde till att 

kvinnor ångrade beslutet att behålla bröstet eftersom det uppstod lymfödem som ingen 

förklarade orsaken till. Enligt Royak-Schaler et al. (2008) hade kvinnor fått information om 

att bröstet skulle opereras bort men inte fått veta hur det skulle gå till. Studien (Brown et al., 

2000) visade att kvinnor inte fått information om att bröstet skulle tas bort, därför blev det en 

chock då sjuksköterskor frågade hur det kändes när det opererats bort och kvinnor trodde att 

de endast genomgått en biopsi.  

 

How do you feel when they've taken part of your breast away? When Cate 

replied that she had only had a biopsy, the nurse then said: `Oh no, they've 

taken part of your breast away (Brown et al., 2000, p. 718) 

 

Halkett et al. (2010) beskrev att bröstcancerdrabbade kvinnor var missnöjda med tidpunkten, 

det medicinska innehållet och det psykologiska stödet som gavs utav vårdpersonal i samband 

med information. Enligt Bakker et al. (2001) fanns en misstro på att bröstsjuksköterskor inte 
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förmedlade vidare de kvinnor sagt till doktorer. Det uppfattades även att bröstsjuksköterskor 

gav information utan att doktorer rådfrågats. 

 

 I find that my doctor´s nurse is not always passing the information on to him. I 

want to feel it´s coming from him and it´s not just her trying to quess what I 

should do. So that´s annoying when I know that she answers and she hasn´t 

reached him for a solution (Bakker et al., 2001, p. 66) 

 

Negativ information framkallade rädsla och chock, trots det valde kvinnor sådan information 

framför att inte veta vad som väntade (Brown et al., 2000; Loiselle et al., 2006; Tsuchiya & 

Horns, 2009). Rädsla uppstod även när vårdpersonalen talade om att det inte skulle bli fler 

mammografier i framtiden (Halkett et al., 2010; Wolf, 2004b). 

 

When I came back to clinic they said that you are not going to have any 

mammograms on that breast anymore and that really scared me (Wolf, 2004b, 

p. 321) 

 

Det fanns önskemål hos kvinnor om information angående kost- och aktivitets 

rekommendationer, massageteknik, träningsövningar samt vilka hudvårdsprodukter som var 

säkra att använda på huden efter operation. Kvinnor fick skriftlig information, men ingen 

visade eller förklarade hur övningarna skulle utföras praktiskt (Cappiello., 2007; Halkett et 

al., 2010; Royak-Schaler et al., 2008; Tsuchiya & Horn, 2009; Wolf, 2004b) 

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur kvinnor upplevde information i samband med 

undersökning eller behandling av bröstcancer. Studien resulterade i tre kategorier, viktigt med 

olika former och källor av information, behov av relevant eller individanpassad information 

och information kan skapa missnöje och känns inte alltid tillförlitlig.  

 

Litteraturstudien resultat visade att kvinnor upplevde att det var viktigt med olika former och 

källor av information, kunskap var betydelsefullt för att kunna känna sig delaktig. Kvinnor 

tyckte att det fanns många källor till information men uppgav att vårdpersonal och skriftlig 

information var deras huvudsakliga informationskällor. Enligt Carlsson (2000) så finns det ett 
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samband mellan informationssökning, utbildningsnivå och ålder. Personer yngre än 60 år 

samt de med universitetsutbildning söker själva mer information via medicinsk litteratur och 

internet än äldre personer. Thewes, Butow, Girgis och Pendlebury (2002) identifierar också en 

skillnad på informationssökningen hos äldre och yngre kvinnor, där framkommer att äldre 

kvinnor uppskattar stödgrupper och anser att skriftlig information inte är användbart. Yngre 

kvinnor uppskattar skriftlig information mer och i stället för stödgrupper föredras 

professionell hjälp samt att få prata med bröstcancerdrabbade i deras egen ålder.   

 

Resultatet i litteraturstudien visade att det var viktigt med kommunikation och information 

och genom det kunna känna sig bekräftad. Studien Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin och 

Eriksson (2004) visar hur förhållandet mellan vårdpersonal och kvinnor inte fungerade. 

Kvinnor upplever att vårdpersonal bara finns där för att behandla sjukdomen de tar sig inte tid 

att prata med dem utan utförde bara undersökningar. Kvinnor känner sig inte bekräftade som 

en unik och hel person utan känner sig behandlade som en kropp, ett nummer eller en 

diagnos. Det leder till ett lidande och en känsla hos kvinnor att de driver en ovärdig kamp, de 

får kämpa för rätten till vård. Litteraturstudiens resultat visade hur kvinnor upplevde det svårt 

att komma ihåg information de fått oavsett var informationen kom ifrån. Dosanjh, Barnes och 

Bhandari (2001) beskriver att information som vårdpersonal ger bör ges på ett enkelt och 

begripligt sätt så att kvinnor förstår informationen de får. Att använda otydligt och svårt språk 

med mycket medicinska termer ger bara förvirring och missförståelse. 

 

Resultatet visade att det var värdefullt för kvinnor att få dela betydelsefulla känslor samt få 

hjälp och stöd av andra människor. Närstående som var med kunde hjälpa till att minnas 

information, ställa frågor och skriva ner svar. Studien (Landmark, Strandmark & Wahl, 2002) 

beskriver att social support från nära anhöriga, kontakten med vänner och kollegor var 

ovärderlig i kampen mot bröstcancer. Stödet som kvinnor får av anhöriga upplevs mest 

positivt och ger en vilja att kämpa emot sjukdomen men det finns kvinnor som också upplever 

stödet från de närmaste relationerna som en börda. Saares och Suominen (2005) fick fram att 

kvinnor som valde att berätta om sjukdomen till sina män omedelbart efter diagnos upplever 

att männen reagerar negativt. Männen uppvisar förnekelse, rädsla, chock och visar ingen 

empati. Kvinnor upplever att de får vara den stöttande personen, det upplevs tungt men 

oundvikligt. 
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Resultatet visade att kvinnor som drabbats av bröstcancer upplevde att doktorer och 

sjuksköterskor gav olika typer av information där doktorer stod för den medicinska 

informationen medans sjuksköterskor var betydelsefulla då de gällde att ge vägledning och 

råd under behandlingens gång. Vårdpersonal förmedlade hopp genom att vara intresserade, 

detta ledde också till en känsla av kontroll och situationen blev därigenom hanterbar. 

McWilliam, Brown och Stewart (2000) kommer fram till att förhållandet mellan vårdpersonal 

och kvinnor blir bättre när doktorer är engagerade. När de förmedlar rätt typ av information 

vid rätt tillfälle, när de visar respekt och omtänksamhet genom att ta sig tid. Kvinnor har 

behov av uppmärksamhet från vårdpersonal under hela sjukdomsprocessen, från det att 

diagnosen ställs till återhämtningsfasen. 

 

Resultatet i litteraturstudien visade att kvinnor med bröstcancer hade behov av 

individanpassad information när det gällde diagnos, behandling, biverkningar samt prognos 

för framtiden. Kvinnor efterfrågade objektiv information gärna uppdelad på flera tillfällen. 

Information behövdes under hela sjukdomstiden även under och efter återhämtningsfasen. Det 

varierade när kvinnor var mottagliga att ta emot information samt vad de kom ihåg från tiden 

då diagnosen tagits emot. Rassin, Levy, Schwartz och Silner (2006) fick fram att tråkiga 

nyheter bör ges så snart som möjligt i anslutning till diagnosen. Det är också viktigt för 

kvinnor att samtidigt få höra uppmuntrande ord för att klara av att hantera den nya 

situationen. Enligt Landmark, Bøhler, Loberg och Wahl (2008) har kvinnor stort behov av 

support när behandlingen är över, det är lätt att känna sig deprimerad och övergiven. Det 

beskrivs att kvinnor saknar stöd från hela välfärdsystemet som kan hjälpa till under 

återhämtningsfasen, kvinnor känner sig förbisedda och att ingen lyssnar. Enligt Ödling, 

Norberg och Danielson (2002) upplever även sjuksköterskor att kvinnor med bröstcancer har 

behov av individuellt stöd samt att få prata. Däremot tycker sjuksköterskor att det kan vara 

svårt att möta kvinnors behov av stöd då det ibland saknas tid eller tillräcklig kunskap. Detta 

resulterar i att sjuksköterskor känner att de inte alltid kan ge kvinnor vad de vill ha. 

Sjuksköterskor upplever att det är speciellt yngre kvinnor med barn som har störst behov av 

att prata, hos samtliga kvinnor beror det på rädsla för sjukdomen, osäkerhet om framtiden och 

risken för att bröstcancern skulle sprida sig. Enligt Boehmke och Dickerson (2006) påverkar 

kvinnors syn på diagnosen hur de hanterar sjukdomen, de som kan ta till sig diagnosen och se 

sig själv som överlevare klarar sig bättre än kvinnor som har en negativ inställning. 
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I litteraturstudiens resultat framkom att kvinnor som drabbats av bröstcancer inte alltid litade 

på doktorers information, vilket ledde till att information söktes från andra tillförlitliga källor. 

Kvinnor upplevde att det fanns doktorer med en attityd och ett förhållningssätt som skapade 

en mur mellan dem. Enligt Landmark et al. (2002) kan en meningsfull dialog leda till en 

känsla av socialt stöd och uppmuntran. Kvinnor ansåg att det var viktigt att doktorer 

hade förmågan att visa empati. I studien (Harvey, Cohen, Brenin, Nicholson & Adams, 2007) 

framkommer att doktorer har lite erfarenhet och kunskap när det gäller att ge negativa besked. 

Ett steg mot bättre kommunikation var att undvika jargonger samt att lyssna aktivt. 

Minichiello och Ling (2007) rekommenderar att vårdpersonal kan utforska patienters behov 

av information genom att be honom eller henne berätta om sin förståelse av situationen och 

sedan anpassa informationen efter det.  

 

Vidare framkom i litteraturstudiens resultat en saknad hos kvinnor som drabbats av 

bröstcancer om vem som kunde finnas tillgänglig att prata med. Enligt Woodard (2009) kan 

en kontinuerlig närvaro av en legitimerad sjuksköterska på en vårdavdelning förbättra 

patientsäkerheten. Patienter blir på så sätt mer säkra på att sjuksköterskor kommer att 

finnas tillgänglig vilket leder till högre patienttillfredsställelse. I Norrbottens läns landsting på 

mammografienheten Sunderby sjukhus, eftersträvar personalen att kvinnor som får en kallelse 

för vidare utredning skall kunna komma i kontakt med röntgensjuksköterskor samma dag eller 

dagen efter. Detta för att kunna få svar på frågor och funderingar utan att behöva vänta. Målet 

är att kvinnor inte skall få kallelsen i anslutning till en helg (R. Andersson, personlig 

kommunikation, 5 januari 2011).  

 

Litteraturstudiens resultat visade också att kvinnor som drabbats av bröstcancer kände sig 

missnöjda med tidpunkten, det medicinska innehållet och det psykologiska stödet som gavs 

utav vårdpersonal i samband med information. Enligt Landmark et al. (2002) beskrivs tiden 

innan intagning på sjukhus och behandlingsstarten vara en kamp där kvinnor var tvungna att 

klara dig själv. De framkom jobbiga och svåra känslor när de talar om denna väntetid som 

ofta upplevs lång. Begreppet väntetid omfattar perioden från upptäckten av tumören till första 

läkarbesök och granskning av specialister och den tid det tar till behandlingen startas, kvinnor 

beskriver det som en ständig kamp.  
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Metoddiskussion 

Metoden som använts för analysen var manifest kvalitativ innehållsanalys. Att genomföra en 

kvalitativ innehållsanalys går ut på att utvärdera verbal, skriven eller visuell kommunikation 

(Cole, 1988). Studien byggde på elva kvalitativa vetenskapliga artiklar som svarade mot 

litteraturstudiens syfte, de utvalda artiklarna kvalitetsbedömdes och analyserades. Det funna 

materialet lästes igenom flera gånger av båda författarna för att få en känsla för helheten. 

Varje artikel med respektive meningsenheter kodades för att kunna identifieras. 

Tillförlitligheten i denna litteraturstudie har stärkts genom att analysen är detaljerat beskriven 

och för att undvika att ta in egna tolkningar i resultatet har vi hela tiden återgått till 

originaltexten för att kunna vara textnära. Graneheim och Lundman (2004) skriver att läsaren 

bör få en förståelse om hur analysen genomförts samt styrkor och begränsningar genom att 

analysprocessen och resultat är beskrivet på ett tydlig detaljerat sätt. Vidare beskriver 

Graneheim och Lundman (2004) att forskaren bör tänka på att inte bara gå igenom processen 

från början till slut, utan gå fram och tillbaka mellan stegen. 

Meningar eller satser som svarade mot syftet markerades ut. Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver att det kan det vara svårt att ta ut meningsbärande textenheter. För små enheter 

medför risk för sönderdelning av materialet och för stora kan medföra att de innehåller mer än 

en händelse, i båda exemplen kan betydelsefull information gå förlorad.  De meningsbärande 

enheterna som tagits ut översattes, kondenserades och grupperades i kategorier. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är indelning i kategorier ett svårt moment, troligen det 

svåraste i hela processen, kategorierna bör vara kompletta och inbördes uteslutande. Med det 

menas att alla meningsbärande enheter inte kan vara i mer än en kategori. För att styrka 

trovärdigheten genom hela resultatet är det uttaget citat från kvinnors upplevelser i 

originalartiklarna som användes till analysen. Tillvägagångssättet för hur forskarna arbetat 

fram litteraturstudien är beskrivet. En forskare som önskar göra en liknande studie skall kunna 

göra det genom att följa analysprocessens tillvägagångssätt (Holloway och Wheeler 2010, s. 

302). Vidare beskriver Holloway och Wheeler (2010, s. 302) att överförbarhet innebär att 

studiens resultat ska kunna överföras till liknande situationer eller deltagare.  

Genom referenser i löpande text samt referenslista får författarna fram bekräftelsebarheten, då 

det går att söka fram ursprungskällan. Med bekräftelsebarhet menar Holloway och Wheeler 

(2010, s. 302) att studiens resultat skall kunna spåras tillbaka till ursprungskällan för att 

läsaren skall kunna bekräfta att forskaren inte gjort egna tolkningar utav resultatet.  
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Studien har vuxit fram genom ett nära samarbete med vår handledare som kontrollerat och 

stöttat oss. Även kurskamrater har varit till stor hjälp genom alla obligatoriska seminarium 

som ingick i kursen. Där kunde alla deltagare opponera på varandras arbeten och komma med 

förslag på förbättringar. Eftersom engelska är vårt andraspråk kan viktig information gått 

förlorad och kan därför blivit en svaghet i litteraturstudien.  Kvalitetsgranskning av artiklarna 

gjordes med vår begränsade kunskap av att granska vetenskapliga artiklar och kan därför var 

bedömda antingen för högt eller lågt. 

Slutsats 

Resultatet av vår litteraturstudie leder till en djupare förståelse för patienters individuella 

upplevelse och behov av information. Information som sker i kommunikation mellan patienter 

och röntgensjuksköterskor, ger patienter möjlighet att genom kunskap och insikt aktivt delta i 

den egna vården. Möten mellan röntgensjuksköterskor och patienter på en röntgenavdelning 

är oftast korta, rätt sorts information är en förutsättning för att skapa kontroll hos patienter 

som befinner sig i en utsatt situation. För att upptäcka informationsbehov hos patienter måste 

röntgensjuksköterskor vara uppmärksammad och ha en utvecklad inlevelseförmåga. Genom 

att vara förberedd och planera varje enskild patients besök kan röntgensjuksköterskor ge 

tydliga instruktioner om hälsotillstånd, diagnostik och metoder för undersökning. Det är 

viktigt att röntgensjuksköterskor känner sig trygg och säker i sin roll, detta kan uppnås med 

kontinuerlig kompetensutveckling, det skall finnas tid för evidenssökning och för reflektion, 

både egen samt tillsammans i arbetsgruppen. Att skapa rutiner kring individuellt anpassad 

informationsgivning är svårt, det kräver tid, teoretisk och praktisk kunskap. 

 

Det som inte framkom i litteraturstudiens resultat eller artiklar till analysen var om det förelåg 

någon skillnad i kommunikationen med manlig och kvinnlig vårdpersonal, ingen artikel 

berörde genusperspektivet. Kan kvinnor med bröstcancer uppleva information olika med 

hälso- och sjukvårdspersonal av samma kön? Därför anser författarna att det behövs 

ytterligare forskning som berör genusperspektivet i samband med information och 

kommunikation. 
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