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SAMMANFATTNING 

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor i Sverige och förstahandsvalet 

av behandling är kirurgi. Att ta bort en kvinnas bröst är inte bara att ta bort en kroppsdel utan 

är också starkt kopplat till känslolivet. Detta har  psykosociala konsekvenser och reaktionerna 

blir annorlunda beroende på hur personer upplever hälsa och sjukdom. Delar som spelar in är 

både personliga erfarenheter och kulturella faktorer så som religion, egna samt familjens  

normer och värderingar. Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om att kulturella 

faktorer kan ha inverkan på upplevelsen av vården. Syftet med studien var att beskriva om, 

och i så fall på vilket sätt, den hälsorelaterade psykosociala situationen efter bröstcancer 

skiljer sig bland kvinnor med olika kulturell bakgrund. Syftet är också att utifrån detta 

resonera kring vad sjuksköterskan bör fokusera på under och efter behandlingen med 

avseende på dessa skillnader. Metoden var en litteraturstudie där 12 vetenskapliga artiklar 

granskades och sammanställdes i olika teman. Resultatet visar att psykisk påverkan inte är 

ovanligt efter bröstcancerbehandling och olika faktorer som påverkade detta visade sig vara 

förändrat utseende, minskat sexuellt samliv, otillräckligt socialt stöd och känsla av 

hopplöshet. Västerländska kvinnor uppgav att det förändrade utseendet gav störst psykisk 

påverkan medan österländska kvinnor fick depressiva symtom av ett otillräckligt socialt stöd 

och brister i nära relationer. Slutsatsen var att det finns både många skillnader och många 

likheter bland olika kulturer vad gäller den psykosociala situationen efter 

bröstcancerbehandling. För att kunna ge patienten adekvat vård behöver sjuksköterskan ha 

kunskaper om dessa kulturella skillnader men ändå behandla varje patient som en individ, inte 

som en representant för en kultur. 

 

Nyckelord: Bröstcancer, psykosocial situation, kulturell bakgrund, sjuksköterska 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The most common form of female cancer in Sweden is breast cancer and the primary choice 

of treatment is surgery. Removing a woman's breasts is not just removing a body part but is 

also strongly linked to the emotional life. This has psychosocial consequences and the 

reactions will be different depending on how people perceive health and illness. Factors that 

matter are both personal experiences and cultural factors such as religion, family, and the own 

standards and values. It is important that a nurse is aware of cultural factors that may 

influence the perception of care. The aim of this study was to describe whether, and if so how, 

the health-related psychosocial situation after breast cancer differ between women of different 

cultural backgrounds. An additional aim was to discuss what the nurse should focus on during 

and after breast cancer treatment with respect to these differences. The method was a literature 

study of 12 scientific articles that were analyzed and put together in different themes. The 

results show that psychological stress is not rare after breast cancer treatment and various 

factors that influenced this proved to be altered appearance, decreased intimacy, inadequate 

social support and sense of hopelessness. Women from western countries stated that the 

altered appearance gave the greatest psychological stress while women from eastern countries 

had depressive symptoms as a result of inadequate social support and deficiencies in close 

relationships. The conclusion was that there are both many similarities and many differences 

among different cultures in terms of the psychosocial situation after breast cancer treatment. 

To provide an adequate patient care a nurse should have knowledge about these cultural 

differences, but still treat each patient as an individual and not as a representative of a specific 

culture. 

 

Keywords: Breast cancer, psychosocial situation, cultural background, nurse  
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BAKGRUND 

Bröstcancer 

 

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor och i Sverige år 2010 

rapporterades 7917 nya fall av bröstcancer (Cancerfonden, 2012a). Genomsnittsåldern att 

insjukna i bröstcancer är 60 år (Socialstyrelsen, 2009). Tack vare tidig upptäckt genom 

mammografi och effektiv behandling har överlevnaden ökat och är i nuläget ca 87 % efter 

fem år (Nilsson, 2013). Vid behandling av bröstcancer är första alternativet ofta kirurgi då 

hela eller delar av bröstet opereras bort. Vanligast idag är att delar av bröstet avlägsnas, alltså 

de delar som innehåller tumören samt omgivande vävnad. Detta ingrepp kallas 

bröstbevarande kirurgi. Finns större tumörer eller om bröstet innehåller flera enskilda tumörer 

opereras hela bröstet bort, mastektomi. Vissa kvinnor önskar att hela bröstet tas bort även i de 

fall som detta inte är nödvändigt. Alla kvinnor som genomgått en bröstoperation har rätt till 

bröstprotes och i de fall där hela bröstet opererats bort så kan plastkirurgi bli aktuellt och en så 

kallad bröstrekonstruktion genomförs (Cancerfonden, 2012b). 

 

Cytostatika är en cancerbehandling som går ut på att döda maligna cancerceller. En fördel 

med cytostatikabehandling jämfört med kirurgi är att det går ut i blodbanan och når celler som 

lossnat från modertumören. Den har för avsikt att vara kurativ eller bromsa 

sjukdomsförloppet. Cytostatika kan också ges som så kallad adjuvant behandling, det vill säga 

att den ges för att förhindra återväxt av cancerceller, till exempel efter kirurgisk behandling 

(Cancerfonden, 2010). Biverkningar som kan uppstå av bröstcancerbehandling är fatigue, 

koncentrationssvårigheter, depression, illamående och viktuppgång (Myklebust – Sörensen & 

Almås, 2011). Tjemsland beskriver att kvinnor som drabbas av bröstcancer blir dubbelt 

drabbade psykologiskt då det inte bara är rädsla för sjukdomen och eventuell spridning utan 

också rädsla för förändrat utseende och en känsla av förlorad kvinnlighet (i Myklebust – 

Sörensen & Almås, 2011). 

 

Kvinnlighet, kroppsuppfattning och sexualitet 

Kroppsuppfattning är ofta beskrivet som hur en person uppfattar sin egen kropp, men 

begreppet är egentligen mer mångfasetterat än så. Det innefattar de känslor en person har 

kring utseendet av sin kropp, vilket kan vara missnöje eller tillfredsställelse. 
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Kroppsuppfattning innebär också de ansträngningar man gör för att uppnå det önskade 

utseendet samt vilken effekt uppfattningen har på det emotionella (Woertman & van den 

Brink, 2012).    

Enligt Kearney (2006) upplever kvinnor som genomgått bröstcancerkirurgi sig mindre 

kvinnliga samt får en förändrad självbild. Detta stämmer överens med Anderson som menar 

att ett bröst för en kvinna inte enbart är en ”symbol för kvinnlighet” eller en kroppsdel som 

har med mammarollen att göra utan är en del av kvinnans känsloliv. Vid bröstcancerkirurgi 

skär man inte enbart i bröstet utan också i detta känsloliv (i Myklebust – Sörensen & Almås, 

2011).  

Tidigare studier har visat att kvinnor med en positiv kroppsuppfattning har en ökad sexlust, 

känner större njutning under sexuella aktiviteter samt har mer frekvent sexuellt umgänge. 

Sexualitet är mycket komplext och är inget bestående utan förändras med tiden, men kan 

också variera med olika partners. Det beror även mycket på kunskap, attityder, förväntningar 

och beteenden (Woertman & van den Brink, 2012). Sexuell hälsa enligt WHO är en central 

del av en god hälsa och definitionen är att vara i ett tillstånd av mental, fysisk och socialt 

välbefinnande samt att ha en positiv och respektfull inställning till sex och de sexuella 

relationerna (Världshälsoorganisationen [WHO], 2006). Många cancerformer ger negativ 

inverkan på den sexuella funktionen. Bröst-, livmoder- och äggstockscancer har visat sig ha 

störst effekt på en kvinnas sexualitet (Burton-Burke & Gustason, 2007).  

För att en sjuksköterska ska kunna vägleda och ge råd i frågan om sexualitet krävs det inte 

bara självinsikt och ett förhållningssätt till sitt eget sexualliv utan också kunskap om andras 

förhållningssätt. Sexualitet hör till det mest privata hos människan och kan vara ett ämne som 

är tabubelagt. Kulturella skillnader i synen på sexualitet, samliv och sin egen kropp, 

tillsammans med språkbristningar, kan ge utmaningar för sjuksköterskan när ämnet sexualitet 

ska diskuteras med patienter (Gamnes, 2005). 

Coping och psykosocial situation 

Enligt Lazarus och Folkman kan coping definieras som beteenden, handlingar och psykiska 

reaktioner som en person använder sig av för att övervinna, reducera samt bemästra 

utmaningar. Det finns olika strategier för coping. Problemorienterad coping syftar till aktiva 

och direkta strategier. Ofta använder personer denna typ av coping när de anser sig ha goda 

möjligheter att klara av situationen. Emotionell coping har som syfte att ändra upplevelsen 
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och denna strategi används främst då situationen är bestående. Syftet blir att hitta emotionella 

strategier för att härda ut, man vill minska obehaget genom att dämpa känslorna som 

situationen orsakar. Denna typ av strategi kan också betraktas som ett sätt att fly från ett 

problem. Ett exempel kan vara en person som upptäcker något som skulle kunna vara symtom 

på sjukdom men väljer att inte söka läkare för att slippa konfronteras med något obehagligt. 

Valet av strategi beror ofta på patientens personlighet och situation. Vilken strategi som 

används behöver inte vara bestående utan kan variera under sjukdomsförloppet (i 

Kristoffersen, 2005). Problemorienterad och emotionell coping bör inte ses som motpoler till 

varandra trots de uppenbara olikheterna. Det finns ett samband mellan dessa enligt Leventhals 

modell som menar att normal bearbetning är en dubbel process där individen pendlar mellan 

de båda copingstrategierna (Pedersen Fischer, Olesen, Pilegaard Hansen, Zachariae & 

Vedsted, 2013). 

Personer som lider av en allvarlig sjukdom och hanterar denna genom kämpaglöd och 

problemorienterad coping klarar ofta av situationen bättre och får då mindre livspåverkan än 

de som ger upp och upplever att det inte finns hopp (Cardenal, Cerezo, Martinez, Ortiz-Tallo 

& Blanca, 2012). Emotionella, undvikande strategier för att hantera sin cancerdiagnos, stress, 

bristande social support samt att inte fokusera på det positiva ger negativ psykisk påverkan, 

främst genom depressiva symtom (Karademas, Argyropoulou & Karvelis, 2007). Sjukdomen 

påverkar därmed inte bara kvinnan som individ utan får även effekter på hennes familjära, 

sociala och vardagliga liv (Myklebust – Sörensen & Almås, 2011).  

Kvinnornas psykosociala problem efter bröstcancerbehandling kretsar främst kring oro över 

deras barn, samt bördan för familjen. Vissa kvinnor uppger även oro över deras partners samt 

familjens förväntningar på dem, att de skulle kunna fortsätta som innan insjuknandet i cancer 

(Ashing-Giwa, 2004). Den psykosociala situationen kan se olika ut i olika kulturer.  

Kulturella aspekter och religion 

 

Hur personer upplever hälsa och sjukdom beror både på personliga erfarenheter och kulturella 

faktorer så som religion, familjens normer och värderingar. Vad som väger tyngst av dessa 

varierar från individ till individ (Hanssen, 2005a). För etniska grupper är religion och 

spiritualitet ofta en viktig tillgång för att handskas med potentiellt livshotande sjukdomar och 

för att lättare hantera kroppsliga förändringar. Tidigare studier visar att patienter som lider av 

livshotande sjukdomar vill att medicinteamet ska ta hänsyn till dessa aspekter i planering och 
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utförandet av vården. (El Nawawi, Balboni & Balboni, 2012). Spirituellt välmående är 

förknippat med lägre psykisk påfrestning och en positivare inställning (Johanessen-Henry, 

Deltour, Envold Bidstrup, Dalton & Johansen, 2012). 

 

I Leiningers omvårdnadsteori om kulturrelaterad omsorg beskriver hon att det finns både 

likheter och skillnader mellan olika kulturer med avseende på behov och upplevelse av 

omvårdnad. Dessa måste upptäckas för att uppnå ett holistiskt perspektiv på den mänskliga 

omsorgen Enligt omvårdnadsteorin så är det grundläggande för en sjuksköterska att ha 

kunskaper i transkulturell omvårdnad (Johnson-Lutjens, Reynolds, Leininger & Reed, 1995). 

Sjuksköterskor har en central roll i vårdarbetet som bland annat går ut på att bygga relationer 

med patienter och agera som deras advokat, det är därför viktigt att hen har insikt i patientens 

upplevelser (Huang, Yates & Prior, 2009). Hanssen (2005b) menar att kunskap om andra 

kulturer i vårdyrket är bra men det är också viktigt att inte fokusera så mycket på kulturella 

skillnader att man glömmer bort att alla människor har grundläggande behov. Alla patienter är 

individer med sin egen livssyn och känsloliv. Det är därför viktigt att inte bemöta patienten 

som om den vore representant för en viss kultur eller en särskild tro. Författarna menar dock 

också att sjukdomsbeteendet influeras av människans syn på sjukdomen och detta är i sin tur 

präglat av personliga erfarenheter, syn på livet och kulturell bakgrund. Det är därför viktigt att 

reflektera över att patientens religion och möjlighet att utöva denna kan påverka upplevelsen 

av situationen (Hanssen, 2005b). 

Mångfald i vården 

 

Enligt folkhälsopolitisk rapport var år 2008 mer än 14 %, alltså drygt 1 miljon av Sveriges 

befolkning födda utomlands. Utöver detta var 800 000 personer födda i Sverige men med en 

eller två utlandsfödda föräldrar (Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2010). Hanssen (2005a) 

menar att det finns risk att personal inom sjukvården bildar sig en stereotyp uppfattning om 

patienter från andra länder och att dessa anses besvärliga. För att minska risken att stereotyper 

förstärks är det viktigt för sjuksköterskan att tydliggöra aspekterna av olikheter för att 

motverka att uppmärksamhet tas från individuella omvårdnadsbehov (Huang et al., 2009). Att 

göra generaliseringar bland samhällen och olika kulturer är inte rätt då det förvisso kan visa 

på drag som förekommer i grupperna men kan aldrig säga sanningen om en individ som 

kommer från ett visst land eller en särskild kultur (Hanssen, 2005b). 
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Problemformulering 

 

Personliga erfarenheter, kroppsuppfattning, religion, copingstrategin samt den sociala 

situationen kan vara faktorer som påverkar hur kvinnor med olika kulturell bakgrund upplever 

vården samt hur de uppfattar sin psykosociala situation och hanterar den efter bröstcancer. 

För att sjuksköterskan ska kunna tillgodose patienternas olika omvårdnadsbehov är det viktigt 

att undersöka om det finns skillnader i upplevelsen av den psykosociala situationen mellan 

kvinnor med olika kulturella bakgrunder. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva om, och i så fall på vilket sätt, den hälsorelaterade 

psykosociala situationen efter bröstcancer skiljer sig bland kvinnor med olika kulturell 

bakgrund.  

METOD 

Design 

 

Studien är en litteraturstudie. 

Litteratursökning 

Pubmed, PsycINFO och Cumulative Index to Nursing and Allied Health Litterature 

(CINAHL) är databaser som innehåller publicerade artiklar om medicin och omvårdnad. 

Dessa användes för sökning av artiklar vilken genomfördes i april 2013. Totalt gjordes åtta 

sökningar varav fem gjordes i PubMed, två i PsycINFO och en i CINAHL. Olika sökord 

användes i varierade kombinationer för att hitta relevanta artiklar. Dessa redovisas i Tabell 1.   

Urval 

Inklusionskriterier i urvalsprocessen var studier publicerade efter år 2000, skrivna på engelska 

samt tillgängliga online via Uppsala universitets bibliotek. Exklusionskriterier var kvinnor 

under pågående behandling samt studier utan redovisat etiskt resonemang.  
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Databas Sökning Sökord Begränsninga

r 

Utf

all 

Läst

a 

titlar  

Lästa 

abstrac

t 

Utvalda 

PubMed #1 Breast cancer 

AND 

psychosocial 

AND cultural 

background 

 

Engelska, 

publikationsår 

2000 – 2013,   

68 68 26 5 

PubMed #2 breast cancer 

AND 

psychosocial 

AND patient 

experience AND 

cultural 

background 

 

Engelska, 

publikationsår 

2000-2013 

10 10 7 1 

PubMed #3 breast cancer 

AND depression 

AND coping 

strategies 

Engelska, 

publikationsår 

2000-2013 

34 34 15 1 

PubMed #4 breast cancer 

AND screening 

AND 

psychosocial 

AND distress 

Engelska, 

publikationsår 

2000-2013 

149 149 20 1 

PubMed #5 breast cancer 

AND changed 

body image 

Engelska, 

publikationsår 

2000-2013 

14 14 5 1 

Totalt       9 

Psyc 

INFO 

 

#6 breast cancer 

AND 

psychosocial 

AND cultural 

 

Engelska, 

publikationsår 

2000-2013 

63 63 17 5 

Psyc 

INFO 

 

#7 breast cancer 

AND 

psychosocial 

AND body image 

 

Engelska, 

publikationsår 

2000-2013 

81 81 10 2 

Totalt       7 

CINAHL #8 Breast cancer 

AND stress AND 

behavior 

Engelska, 

publikationsår 

2000-2013 

65 65 10 1 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning 
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Kvalitetsanalys 

 

Artiklarna som valts ut efter en passande titel och abstract kvalitetsgranskades enligt Protokoll 

för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod (Willman, Stoltz & Bahtsvani, 2011) 

(Bilaga 1) samt Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – 

patientupplevelser (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2012) (Bilaga 2). 

Mallen för kvantitativa artiklar omarbetades då den inkluderade frågor kring blindning och 

likvärdiga grupper vid start som inte ansågs vara relevant för artiklar som besvarade denna 

studies syfte. Mallen för kvalitativa studier innehöll 21 frågor och mallen för kvantitativa 

bestod av 12 frågor där svarsalternativen var Ja, Nej, Vet ej eller Oklart. Varje Ja-svar gav ett 

poäng medan Nej, Vet ej och Oklart gav noll poäng. Poängen räknades sedan ihop och 

studierna delades in i kategorierna låg, medel och hög kvalitet beroende på vilken poäng de 

fick (se Bilaga 1 och 2). Vid litteratursökningen valdes 17 artiklar ut då de hade en passande 

titel och abstract för denna studies syfte. Fem artiklar var kvalitativa och tolv kvantitativa. 

Samtliga artiklar granskades oberoende av båda författarna för att säkra 

kvalitetsgranskningen. Då exkluderades fem artiklar på grund av att de inte hade ett etiskt 

resonemang eller inte kunde besvara syftet, se Tabell 2 (Bilaga 3).  

 

Resultatanalys 

 

De inkluderade artiklarna lästes av båda författarna för att få en resultatanalys av högre 

kvalitet. Olika delar av artikeln, vilka berörde studiens syfte, valdes ut och sammanställdes i 

ett dokument under respektive artikel. Utifrån dessa enheter bestämdes fem teman och 

relevanta textenheter från artiklarna sorterades sedan in under dessa. En översikt av de valda 

temana presenteras i Tabell 3.  
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Författare,  

årtal 

 Teman i artiklarna    

 Välmående och 

psykisk påfrestning 

 

Nära relationer samt 

socialt stöd och 

nätverk 

Femininitet, 

kroppsuppfattning och 

sexualitet  

Spiritualit

et och 

livsåskådni

ng 

 

Coping 

Ashing-

Giwa, 2000 

Oro, 

koncentrationssvårighet

er. 

Emotionellt stöd. Förändrade kroppen, 

liten påverkan. Påverkat 

sexliv. 

Ger support 

och stöd. 

 

Baider et al., 

2003 

Depression, hopplöshet, 

vardagsstress. Kulturell 

skillnad. 

 Generad efter 

mastektomi - 

psykologisk påverkan. 

  

Banning et 

al., 2009 

Oro över barn och 

familj.  

Stigma kring 

sjukdomen. Isolering. 

Support/ej support från 

familj.  

Mastektomi på grund av 

tron att cancerceller 

annars förs över till 

foster.  

Religiös 

support, 

stor tro till 

Allah.  

 

Begovic-

Juhant et al., 

2012 

Depression till följd av 

kroppsuppfattning. 

 Stor andel missnöjda 

med sin förändrade 

kropp. Minskad 

feminitet.  

  

Brunet et al., 

2013 

 

 Isolering från socialt 

sammanhang. 

Stor andel missnöjda 

med sin förändrade 

kropp. Ny känsla av en 

stark och välfungerade 

kropp. 

  

Christie et 

al., 2010 

Depression och 

relationsstatus.  

 Negativa känslor efter 

mastektomi. Sexuell 

påverkan.  

  

Lewis et al., 

2012 

Psykisk påverkan till 

följd av förändrat 

kroppsutseende. Oro för 

diagnosen. 

Support från familj. Känslan av att vara 

attraktiv. Sexuell 

påverkan. Mer 

information om 

sexualitet. 

Religiös 

support och 

stöd. 

 

Odigie et al., 

2010 

 Litet stöd från partner.  Minskad feminitet samt 

samliv.  

  

Ploos van 

Amstel et 

al., 2013 

Oro, depression, 

emotionellt 

    

Ruini et al., 

2012 

Stor psykisk påverkan. 

Behöver mycket stöd.  

 Ny, uppskattande känsla 

till sin kropp. 

Ökad tro 

till det 

spirituella. 

Tacksamhe

t till livet.  

 

Shim et al., 

2006 

Depression gav uttryck 

med fysiska och 

psykiska symtom.  

Socialt stöd gav mindre 

psykisk påverkan. 

  Coping viktigt 

för den psykiska 

hälsan. 

Silva et al., 

2012 

Kognitiv coping och 

socialt stöd gav ökat 

psykiskt välmående.  

Socialt stöd och kognitiv 

bearbetning hjälpte 

kvinnorna hantera 

sjukdomen. 

 Ny 

tacksamhet 

till livet.  

Kognitiv coping 

gav mindre 

depression och 

oro. 

Tabell 3. Temaöversikt 
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RESULTAT 

 

Artiklarna som presenteras i resultatet redovisas i tabell 2 (Bilaga 3). 

Välmående och psykisk påfrestning 

 

Kvinnornas reaktion på bröstcancern skiljde sig markant. Många uppgav att de känner sig 

deprimerade och ångestfyllda (Banning, Hafeez, Faisal, Hassan & Zafar, 2009; Begovic-

Juhant, Chmielewski, Iwuagwu & Chapman, 2012; Christie, Mey, Erowitz & Maly, 2010) 

medan andra upplevde att de hade fått en andra chans och var motiverade att leva ett sundare 

liv (Brunet, Sabiston & Burke, 2013; Lewis, Sheng, Rhodes, Jackson & Schover, 2012). 

Depression 

 

Många kvinnor uppgav att förändrat utseende och en känsla av minskad femininitet var orsak 

till depression efter bröstcancerbehandlingen (Baider et al., 2003; Begovic-Juhant et al., 

2012). Baider och medarbetare (2003) redovisar i sin studie att kvinnor i Jerusalem, Israel, 

generellt har en sämre psykisk hälsa än kvinnor i Graz, Österrike, vilket förklaras med bland 

annat att det är ett varmare klimat i Jerusalem vilket gör att de i högre grad behöver exponera 

sina kroppar. 

Oro 

 

Vissa kvinnor uppgav en rädsla för att sjukdomen skulle leda till döden och en oro för återfall. 

Detta kunde bland annat bero på en brist på kunskap om bröstcancer och tillgänglig 

behandling (Banning et al., 2009). Afroamerikanska kvinnor uppgav också att de kände en 

oro på grund av ekonomiska problem till följd av bröstcancerbehandlingen. De blev 

sjukskrivna under långa perioder och fick ibland betala sin egen vård vilket ledde till en dålig 

privatekonomi (Ashing-Giwa, 2008).  

Oro för familjen 

 

Oro för familjen och hushållet var en bidragande faktor till depressiva känslor och tankar. För 

de afrikanska och pakistanska kvinnorna var familjen viktigast och för dessa var det främst 

oron över att inte orka med vardagen som vanligt, att barnen skulle bli moderslösa eller att 

deras funktion som mamma skulle försämras som bidrog till depression (Banning et al., 2009; 

Odigie et al., 2009).  
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Positiva effekter 

 

Det fanns kvinnor som kunde se bröstcancern som något positivt. Flera uppgav att de efter 

behandling och friskförklarandet levde sundare och tog bättre hand om sig själva än de gjort 

tidigare (Brunet et al., 2013). Många berättade också att de såg sina kroppar i ett nytt ljus. De 

kunde fokusera på hur stark kroppen varit som klarade en sådan här allvarlig sjukdom och 

överlevt. Dessa kvinnor tenderade att skatta lägre på frågor som mäter psykisk påfrestning, 

depression och ångest, och de blev inte lika stressade i sin vardag efter sjukdomen (Lewis et 

al., 2012).  

 

Nära relationer samt socialt stöd och nätverk 

 

För många kvinnor är nära relationer och ett gott social stöd viktigt både under och efter 

behandlingen av bröstcancer, det kan dock se lite olika ut beroende på vilken kultur de lever i 

(Shim et al., 2006).  

Latin- och Afroamerikanska kvinnor 

 

Afroamerikanska kvinnor uppgav att de under behandlingen kände dels ett behov av mer 

emotionellt stöd än vad de fick, dels stöttning i vardagen för att livet skulle fungera rent 

praktiskt (Ashing-Giwa, 2008; Lewis et al., 2012). En del av dessa kvinnor uppgav att de 

saknade emotionellt stöd även efter behandlingen och att behovet av funktionellt stöd var 

lättare att tillfredsställa (Lewis et al., 2012). Partnern och nära familj ansågs vara de som var 

mest stöttande i sjukdomssituationen (Banning et al., 2009; Christie et al., 2010). Latin- och 

afroamerikanska singelkvinnor rapporterade i viss mån en sämre psykisk hälsa än kvinnor i en 

fast relation (Christie et al., 2010; Lewis et al., 2012) och många gifta kvinnor uppgav att 

sjukdomen hade haft en negativ inverkan på äktenskapet (Ashing-Giwa, 2008; Lewis et al., 

2012). Christie och medarbetare (2010) menar att relationsstatus är en viktig aspekt att ha med 

när man screenar patienter för psykisk ohälsa vid och efter bröstcancerbehandling. 

Afrikanska kvinnor 

 

De kvinnor i Nigeria som studerats var i majoritet hemmafruar och värderade familjen högst. 

Detta ledde bland annat till en oro för att inte orka med hushållet som vanligt, att förlora sin 

modersroll eller att barnen skulle bli moderslösa. Studien visade också att tre år efter 
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bröstcanceroperationen var bara drygt hälften fortfarande gifta, vilket författarna menar kan 

ha berott på bristande support i äktenskapet (Odigie et al., 2009). 

Europeiska kvinnor 

 

En studie om posttraumatisk stress hos portugisiska kvinnor visar att de som söker socialt stöd 

och pratar mycket om negativa tankar och känslor kring sjukdomen i lägre grad lider av 

posttraumatisk stress efter behandling. Författarna drar slutsatser om att självutlämnandet 

påverkar kvinnorna att kognitivt bearbeta upplevelsen av att vara drabbad av cancer samt 

förstå meningen med sjukdomen, alternativt att de lättare distanserar sig från negativa tankar 

efter samtal och istället fokuserar på positiva känslor (Silva, Crespo & Canavarro, 2012). Ett 

upplevt otillräckligt socialt stöd hos nederländska kvinnor hade en stark korrelation till en 

upplevd sämre livskvalitet (Ploos van Amstel, 2013). 

Österländska kvinnor 

 

Japanska kvinnor skattade en lägre fysisk hälsorelaterad livskvalitet oftare än psykisk. Detta 

menar författarna kan bero på att japanska kvinnor lättare somatiserar psykiska problem och 

att de snarare behöver stöd som speglas i beteenden och fysisk aktivitet hellre än emotionellt 

stöd (Shim et al., 2008). Kvinnor från Pakistan uppgav också att de sällan hade ett bra stöd 

hemifrån och att de dagarna kring behandlingen isolerade sig för att undvika skvaller bland 

släkt och vänner (Banning et al., 2009). 

 

Feminitet, kroppsuppfattning och sexualitet 

Negativ kroppsuppfattning 

Flera studier (Baider et al., 2003; Begovic-Juhant et al., 2012; Brunet et al., 2013; Christie et 

al., 2010; Odige et al., 2010) visar på att en stor del av de kvinnor som genomgått mastektomi 

till följd av bröstcancer rapporterar negativa känslor kring sin förändrade kropp, reducerad 

känsla av feminitet samt minskad känsla av att vara attraktiv. Detta oberoende på från vilken 

kultur kvinnorna kommer från eller vilken religion de tillhör.  

Kvinnor från Nigeria rapporterade att anledningen till dessa känslor var minskad ömhet från 

deras makar, svårighet att amma med endast ett bröst samt svårighet att acceptera det 

förändrade utseendet (Odige et al., 2010).  
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En stor del av de tillfrågade yngre kvinnorna (under 45 år) från USA rapporterade en 

försämrad tillfredsställelse med sin kropp, fysisk attraktivitet samt känslan av att vara feminin 

efter bröstcancerbehandlingen (Begovic-Juhant et al., 2012). Däremot betraktade endast en 

fjärdedel av de unga afroamerikanska kvinnorna sig som mindre attraktiva till följd av 

behandlingen (Lewis et al., 2012). 

Positiv kroppsuppfattning 

Vissa kvinnor fick efter avslutad behandling en mer positiv syn på sin kropp som stark och 

välfungerande (Brunet et al., 2013; Ruini, Vescovelli & Albieri, 2012) och det primära ansågs 

vara att man överlevt (Brunet et al., 2013).  

Av de unga afroamerikanska kvinnorna kände nästan hälften av dem sig fortfarande attraktiva 

(Lewis et al., 2012) och av de inkluderade kvinnorna från USA, uppgav endast en fjärdedel 

sig vara nöjda med sin kropp (Begovic-Juhant et al., 2012). Mer än hälften av de tillfrågade 

afroamerikanska kvinnorna rapporterar att den förändrade kroppen har en liten påverkan i 

deras liv, fem år efter avslutad behandling (Ashing – Giwa, 2000). 

Muslimska kvinnor i Pakistan rapporterade inga negativa känslor med en förändrad kropp 

eller känslor av minskad kvinnlighet till följd av mastektomi. Kirurgi anses i denna kultur 

vara den enda möjliga behandlingen mot bröstcancer. Det är nödvändigt att kvinnan 

genomgår operationen annars anses cancercellerna kunna överföras till fostret vid en 

graviditet (Banning et al., 2009).  

Sexualitet 

 

Resultatet av studier (Brunet et al., 2013; Christie et al., 2010; Lewis et al., 2012; Odige et al., 

2010) visar på att många kvinnor efter genomgången bröstcancerbehandling fått ett försämrat 

samliv. Orsaker till detta uppgavs vara ett minskat eget intresse, känslan av att inte längre vara 

attraktiv, smärta vid samlag, torra slemhinnor i underlivet samt svårigheter att slappna av. 

Enligt Odige och medarbetare (2010) angav de afrikanska kvinnorna även att deras makar 

visat ett minskat intresse för sex efter att mastektomin genomförts.  

 

Fem år efter avslutad behandling, uppgav hälften av de afroamerikanska kvinnorna som 

deltog i studien att de inte har fått ett påverkat sexualliv medan en fjärdedel ansåg att de hade 

och har fortfarande en negativ påverkan (Ashing – Giwa, 2000). Tillräcklig information från 
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sjukvårdspersonal med avseende på den sexuella funktionen efter cancerbehandlingen 

saknades. Det finns ett visst tabu att prata om sexualitet bland afroamerikanska kvinnor varför 

dessa kvinnor sällan själva tog upp frågan med sjukvårdspersonal. Infertilitet till följd av 

behandlingen var likaså ett ämne som många yngre kvinnor ville ha mer information om samt 

eventuella sätt att bevara sin fertilitet på (Lewis et al., 2012).  

 

Enligt Christie och medarbetare (2010) finns det en kulturell åsikt om att latinamerikanska 

kvinnor, som lever i relationer med ojämlika könsroller, ska uppoffra sig själva för sina barn 

och sin make vilket kan vara anledningen till att dessa kvinnor skattade mycket låg sexuell 

tillfredställelse efter sin sjukdom.  

 

Spiritualitet och livsåskådning 

 

Resultaten visar att muslimska, eupropeiska och afroamerikanska kvinnor som genomgått 

bröstcancerbehandling fick en ökad tro till religion och spiritualitet, vilket hjälpt dem genom 

att ge stöd och inre styrka att klara av sjukdomen (Ashing – Giwa, 2000; Banning et al., 2009; 

Lewis et al., 2012; Ruini et al., 2012). En grupp kvinnor uppgav en ökad tacksamhet till livet 

efter sjukdomen (Lewis et al., 2012; Ruini et al., 2012; Silva et al., 2012) och att de fått ny 

styrka att klara av andra livsmotgångar (Silva et al., 2012).  

 

De muslimska kvinnorna rapporterade att deras framtida hälsa var beroende av Allahs 

barmhärtighet, support och hjälp. Allah skulle hjälpa dem när de kände sig deprimerade eller 

när de hade svårt att finna lyckan i livet. En av kvinnorna uttryckte sig så:”My faith in God 

has become stronger and I think that this disease is from Allah and he will cure me” (Banning 

et al., 2009). Av de tillfrågade kvinnorna med afroamerikansk bakgrund som avslutat sin 

cancerbehandling fem år tidigare uppgav en fjärdedel att det var Guds vilja som gör att 

människor blir sjuka (Ashing – Giwa, 2000). Hälften av de yngre afroamerikanska kvinnorna 

ansåg att bröstcancer hade en speciell mening för dem som afroamerikanska, att de hade en 

unik styrka som låg tillbaka i historien genom deras tro till religion och spiritualitet samt den 

support de fick från familjemedlemmar (Lewis et al., 2012). 

 

Många kvinnor från Pakistan valde, istället för att söka vård söka sig till homeopater för 

behandling eller söka spirituellt stöd. Det finns ett socialt stigma om bröstcancer i Pakistan 
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varför vissa kvinnor avstod från att berätta om sjukdomen för sina anhöriga, vänner eller söka 

vård. Lokalt skvaller var även en orsak till att inte informera någon (Banning et al., 2009).   

Coping 

 

Enligt resultatet av en studie (Silva et al., 2012) var kognitiv coping ett effektivt sätt att 

minska depression och ångest hos kvinnor från Portugal. Genom att planera sin tid, försöka se 

behandlingen ur en positiv synvinkel, använda sig av humor i vardagen samt att acceptera sin 

livssituation upplevde dessa kvinnor en god psykisk hälsa.  

 

Kvinnor som söker socialt stöd från närstående och vänner tenderar att i högre grad prata om 

sin sjukdom och om de negativa känslor som den frambringat. Det kan vara en orsak till att de 

lättare tar sig igenom sjukdomen (Ploos van Amstel, 2013; Silva et al., 2012). Vid en 

jämförelse mellan kvinnor från Tyskland, Japan och Sydkorea framkom att tyska kvinnor 

använder sig av copingstrategier i högre utsträckning än kvinnorna från Asien. Detta ansågs 

vara orsaken till att de tyska kvinnornas upplevda psykiska hälsa var bättre (Shim et al., 

2006).    

 

Vid intervjuer med kvinnor från USA framkom olika sätt att hantera den förändrade kroppen. 

Många angav att de aldrig bar lågt skurna tröjor, alltid bar smink eller alltid hade en sjal kring 

halsen. Detta för att kamouflera sitt utseende. Flera kvinnor rapporterade att de startade en 

sundare livsstil för att handskas med de negativa tankarna kring de kroppsliga förändringarna 

(Brunet et al., 2013). 

 

DISKUSSION 

 

Resultatet av denna studie visade på att många kvinnor som genomgått bröstcancerbehandling 

blev deprimerade samt kände sig ångestfyllda. Kvinnor som genomgått mastektomi kände sig 

missnöjda med sin förändrade kropp och mindre feminina. Det fanns ett samband mellan 

depression och känslan av minskad feminitet. Vissa kvinnor rapporterade dock att den 

förändrade kroppen till följd av bröstcancer gav dem en ny, positiv syn på sin kropp som stark 

och välfungerande. Resultatet visade även på att den sexuella funktionen försämrades i 

samband med bröstcancern och några kvinnor önskade mer information från vårdpersonal 

med avseende på sexualitet vid bröstcancerbehandling. 
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Att ha bra socialt stöd och fungerande relationer under och efter sjukdomsepisoden var 

mycket viktigt och de som var mest stöttande var partnern och den närmaste familjen. En del 

kvinnor uppgav att de hade behövt mer socialt stöd än det de hade fått under behandlingen 

och att de även saknade funktionellt stöd för att vardagen skulle fungera. Det fanns ett 

samband mellan otillräckligt socialt stöd och lägre livskvalitet. En sämre psykisk hälsa 

rapporterades hos de kvinnor som var singlar, i jämförelse med de som hade en fast relation.  

 

Tillämpningen av copingstrategier för att klara sig genom sjukdomsprocessen gav kvinnorna 

mindre psykisk påverkan. Religion och spiritualitet var oerhört viktigt för många av 

kvinnorna och var det som gav dem den styrka som behövdes för att bekämpa sjukdomen. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Kvinnor som drabbas av bröstcancer får en psykisk påverkan på grund av rädsla för 

sjukdomen, eventuell spridning samt förändrat utseende och känsla av förlorad kvinnlighet. 

Det ger inte bara effekter på kvinnan som individ utan även på hennes familjära, sociala och 

vardagliga liv (Myklebust – Sörensen & Almås, 2011). Oron för ekonomin var störst bland 

afroamerikanska kvinnor vilket kan bero på att många i USA är underförsäkrade eller helt 

oförsäkrade. Även de som hade en försäkring via arbetsgivaren förlorade inkomst på grund av 

sjukskrivning under behandlingen. 

 

Vissa gifta kvinnor uppgav att sjukdomen haft en negativ inverkan på deras äktenskap 

(Ashing-Giwa, 2000; Christie et al., 2010; Lewis et al., 2012), endast hälften av de 

nigerianska kvinnorna var gifta tre år efter avslutad behandling (Odigie et al., 2009). Dock 

rapporterade gifta kvinnor en bättre psykisk hälsa än singelkvinnor (Ashing-Giwa, 2000; 

Christie et al., 2010; Lewis et al., 2012). Det är mycket som händer med kvinnan under 

bröstcancerbehandlingen, både fysiskt och psykiskt. Det är därför lätt att det blir problem i 

nära relationer då även anhöriga påverkas av sjukdomen genom stress och oro. Även om 

relationen påverkas och till och med kanske tar slut så har ändå dessa kvinnor ett stöd i sin 

partner som singelkvinnor saknar. De fysiska förändringarna hos kvinnan kan påverka den 

ensamstående kvinnans vilja att söka nya relationer då hon känner en minskad feminitet. 
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Enligt resultatet upplevde många kvinnor ett försämrat samliv vilket kan bero på biverkningar 

av behandlingen såsom torra slemhinnor, smärta vid samlag och minskad lust (Brunet et al., 

2013; Christie et al., 2010; Lewis et al., 2012; Odigie et al., 2010). De kvinnor som har en 

positiv kroppsuppfattning tenderar att vara mer bekväma och har sexuellt umgänge oftare 

(Woertman & van den Brink, 2012).  Majoriteten av kvinnorna i studierna uppgav att de fått 

en förändrad självbild på grund av förändrat utseende. Utseendet betyder generellt mycket för 

människan och om detta förändras hastigt och man blir av med en kroppsdel är det fullt 

förståeligt att hon får depressiva symtom. Västerländska kvinnor upplever en högre psykisk 

påfrestning relaterat till ett förändrat utseende. I västvärlden får media en allt större roll i 

bestämmandet av hur idealmänniskan ska se ut och bete sig. Bilden av hur en kvinnas kropp 

ska se ut har förändrats med tiden. Från att ha ett utseende idealiskt för barnafödande 

fokuserar man nu istället på vad media anser ser snyggast ut. Brösten hos en kvinna är en 

framträdande kroppsdel som ofta får mycket fokus. Om kvinnan måste genomgå en 

mastektomi försvinner en central del av kvinnligheten och det är väldigt synligt för andra. I 

samhället västerländska kvinnor lever i idag är det inte konstigt att hon får ångest och 

depressiva symtom när hon dagligen påminns om att hon skiljer sig från idealet.  

Österländska och afrikanska kvinnor oroade sig framförallt för att inte kunna amma eller att 

cancerceller ska spridas till fostret vid en graviditet (Banning et al., 2009; Odigie et al., 2010) 

vilket tyder på att dessa kvinnor är mer fokuserade på familjelivet och har inte samma 

utseendefixering som västerländska kvinnor. Dock uppgav de afrikanska kvinnor som 

genomgått mastektomi att de upplevde ett minskat sexuellt intresse hos sina män (Odigie et 

al., 2010). Det kan vara så att kvinnans bröst är en viktig del i sexlivet för mannen och att 

bröstrekonstruktion inte är lika vanligt förekommande i afrikanska länder som i västvärlden, 

vilket gör att det sexuella intresset hos männen minskar.  

 

Bland afroamerikanska kvinnor fanns ett tabu att prata om sexuell aktivitet och fertilitet, 

därför togs dessa frågor sällan upp självmant av patienten (Lewis et al., 2012). I mötet med 

andra kulturer är det viktigt att ha i åtanke att synen på sexualitet och den egna kroppen kan 

skilja sig åt (Gamnes, 2005). Dock är det inte enbart en fråga om kultur utan om vilket 

förhållande individen har till sin sexualitet. Som patient kan det vara lätt att tro att sexualitet 

endast kan diskuteras med vissa yrkeskategorier som till exempel barnmorskor och 

gynekologer. Som sjuksköterska på en onkologavdelning är det viktigt att tydliggöra att frågor 

kring samlivet gärna får tas upp, då det kan påverkas mycket av behandlingen. 
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Flera studier visar att spiritualiteten ökar hos bröstcancerpatienter oavsett kultur och de 

uppger att det har varit en form av räddning i sjukdomen (Ashing-Giwa, 2000; Banning et al., 

2009; Lewis et al., 2012; Ruini et al., 2012). Dock visar studier på muslimska och 

afroamerikanska kvinnor att de lägger stor tilltro till religion och att det är deras gud som 

kommer att göra de friska igen (Banning et al., 2009;Lewis et al., 2012). Ökad tro på det 

spirituella ger mindre psykisk påfrestning och positivare inställning till livet (Johanessen-

Henry et al., 2012). I tidigare studier har patienter med en religiös tro uppgett att det ska tas 

hänsyn till denna i planeringen och utförandet av vården, eftersom tron kan vara avgörande i 

att kunna handskas med att lida av en potentiellt livshotande sjukdom (El Nawawi et al., 

2012). Enligt Leiningers omvårdnadsteori är det grundläggande för en sjuksköterska att ha 

kunskaper om likheter och skillnader mellan olika kulturer för att möjliggöra den bästa 

omvårdnaden (Johnson-Luthjens et al., 1995). Sverige är ett väldigt sekulariserat land och 

därför är det extra viktigt för sjuksköterskan att tänka på att religionen kan vara viktig för 

patienter från en annan kultur. Samtidigt är det viktigt att inte glömma bort att samtliga 

patienter är individer med olika behov och ska inte behandlas enbart efter kulturell bakgrund 

(Hanssen, 2005b). 

 

Resultatet visade på att kvinnor som använt sig av problemorienterad coping upplevde lägre 

psykisk påfrestning, såsom depression och ångest. Genom att planera sin tid, se behandlingen 

ur en positiv synvinkel och prata om sina känslor ledde till att kvinnorna bearbetade 

sjukdomen (Ploos van Amstel, 2013; Shim et al., 2006; Silva et al., 2012). Det stämmer med 

tidigare studier som har visat att personer som använder sig av problemorienterad coping 

hanterar sjukdom bättre än de som känner hopplöshet i situationen (Cardenal et al., 2012). De 

pakistanska kvinnorna ignorerade tecken på sjukdomen och sökte därför inte vård i tid och när 

cancern var ett faktum informerade de inte anhöriga om sitt tillstånd. Detta på grund av ett 

socialt stigma kring bröstcancer i Pakistan (Banning et al., 2009). Undvikande 

copingstrategier och bristande socialt stöd har i tidigare studier visat ge negativ psykisk 

påverkan, främst genom depressiva symtom (Karademas et al., 2007). Varför österländska 

kvinnor ignorerade sina symtom kan bero på bristande kunskaper om sjukdomen och 

behandlingen men en stor del var också att man inte ville bli ett samtalsämne bland släkt och 

vänner. Dessa kvinnor ansåg också att familjen var viktigare än den egna individen vilket kan 

orsaka fördröjningar i uppsökandet av vård eftersom det var oklart hur sjukdomen skulle 

kunna påverka familjen.  
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Faktorer som bristande kunskaper, låg ekonomi, familjesituation och skönhetsideal kan 

påverka den psykosociala situationen hos kvinnor som genomgått bröstcancerbehandling. 

Metoddiskussion 

 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna utfördes med hjälp av etablerade mallar (Willman et al., 

2011; SBU, 2012), där den ena mallen (Willman et al., 2011) omarbetades. Båda författarna 

kvalitetsgranskade studierna för att ge en högre säkerhet på kvaliteten vilket ledde till ett mer 

pålitligt resultat.  

 

För att få så bred kunskap som möjligt om ämnet valdes en litteraturstudie. Metoden är ett bra 

tillvägagångssätt för att bilda sig en uppfattning om vilken forskning som finns och om det 

finns brister i denna.  

 

På grund av tidsbrist, som resulterade ur ett byte av den preliminära studieplanen, fanns ingen 

möjlighet att göra en första sökning för att undersöka om tillräckligt underlag fanns innan 

artikelsökningen påbörjades. Om en preliminär sökning möjliggjorts hade eventuellt de 

utvalda artiklarna selekterats annorlunda vilket skulle kunnat påverka resultatet.  

 

Eftersom ämnet är subjektivt och beroende på hur människor tänker och känner var det viktigt 

att inkludera både kvantitativa och kvalitativa artiklar för att få ett nyanserat resultat. Då 

bröstcancerbehandling förbättras kontinuerligt valde vi att studera artiklar publicerade efter år 

2000 för att resultatet skulle bli så aktuellt som möjligt. Exklusionskriterier var studier utan 

etiskt resonemang eller godkännande från en etisk kommitté varför en studie exkluderades. 

Detta påverkade eventuellt resultatet eftersom en artikel ströks men det ansågs ändå som ett 

viktigt exklusionskriterie då ämnet är intimt. Det var också viktigt att kvinnorna som deltog i 

studierna var färdigbehandlade eftersom syftet med litteraturstudien var att studera den 

psykosociala situationen efter cancerbehandlingen vilket ledde till att en annan artikel valdes 

bort. Tre studier valdes bort då de inte berörde litteraturstudiens syfte. Att samtliga artiklar 

som valdes ut skulle finnas tillgängliga online via Uppsala universitets bibliotek har gett 

begränsningar i studien.  

 

Då denna studie fokuserar på kvinnor från olika länder skulle det som vidare forskning vara 

intressant med en empirisk studie bland kvinnor med så lika förutsättningar som möjligt. Till 
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exempel kvinnor i Sverige med olika kulturell bakgrund som genomgått samma behandling 

på samma sjukhus. 

 

Kliniska implikationer 

 

Bröstcancern och behandlingen påverkar kvinnan på många olika sätt: hennes utseende 

förändras, hon kan bli infertil och hon kan hamna i kris. Förutom att det drabbar individen 

påverkar sjukdomen även det familjära och sociala livet. Det är viktigt för sjuksköterskan som 

vårdar bröstcancerpatienter att tänka på alla dessa aspekter. Det gäller inte endast att utrota 

cancerceller och bota sjukdomen utan man behöver också informera och stötta kvinnan i saker 

som inte direkt handlar om cancern och dess symtom. Som sjuksköterska kan man informera 

patienten om att det finns olika metoder för coping då inte en metod passar alla. 

 

Kulturella skillnader visade sig i vad som gav kvinnan depressiva symtom, förändringar i 

utseendet eller påverkan på familjen. Detta är viktigt för sjuksköterskan att uppmärksamma, 

hen måste vara lyhörd för patientens tankar och känslor och vara medveten om att oro kan 

grunda sig i olika saker. Det är också viktigt att sjuksköterskan inte är rädd för att ta upp 

ämnen som kanske är främmande för hen själv. 

Slutsats 

 

Resultatet av den här studien visade att den psykosociala situationen skiljer sig bland kvinnor 

beroende på vad kvinnan ansåg vara värst, ett förändrat utseende eller påverkan på familjen. 

Det fanns olika sätt att hantera och copa med situationen bland annat kognitivt, emotionellt 

och spirituellt.  

 

Sammanfattningsvis visar resultaten från den här studien att det finns vissa kulturella 

skillnader, men också många likheter, med avseende på den psykosociala situationen hos 

kvinnor som genomgått bröstcancerbehandling och hur man väljer att hantera den. Detta 

betyder att sjuksköterskan behöver ha kunskaper om kvinnans kulturella bakgrund men måste 

se varje patient som en individ med egna behov och tankar om behandlingen. Även om vissa 

kulturella skillnader påvisats är det viktigt att inte generalisera eftersom dessa inte berättar 

hela sanningen om alla individer från ett visst land eller en viss kultur. 
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Bilaga 1  

 

Protokoll för kvalitetsvärdering av studier med kvantitativ metod  
Omarbetad från Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006).   

 

1. Tydligt syfte?    JA      NEJ      VET EJ  

2. Adekvata inklusions/exklusionskriterier?  JA      NEJ      VET EJ 

3. Är urvalstillvägagångssättet beskrivet?  JA      NEJ      VET EJ  

4. Representativt urval?    JA      NEJ      VET EJ  

5. Är randomiseringsförfarandet beskrivet?  JA      NEJ      VET EJ 

6. Bortfallsanalys beskriven?   JA      NEJ      VET EJ 

7. Bortfallsstorlek beskriven?   JA      NEJ      VET EJ 

8. Adekvat statistisk metod?   JA      NEJ      VET EJ 

9. Etiskt resonemang?    JA      NEJ      VET EJ 

10. Är instrumenten valida?   JA      NEJ      VET EJ 

11. Är instrumenten reliabla?   JA      NEJ      VET EJ 

12. Är resultatet generaliserbart?   JA      NEJ      VET EJ 

 

JA = 1 poäng  

NEJ/VET EJ = 0 poäng  

 

Hög: 10-12 poäng 

Medel: 7-9 poäng 

Låg: 0-6 poäng 
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Bilaga 2. 

Protokoll för kvalitetsvärdering av studier med kvalitativ metod  

(SBU, 2012). 

Författare:    År:  Artikelnummer: 

Total bedömning av studiekvalitet: 

Hög Medel Låg 

Syfte 

1. Utgår studien från en väldefinierad problemformulering/frågeställning? 

    JA/NEJ/VET EJ/EJ TILLÄPL. 

Urval 

2. a) Är urvalet relevant?   JA/NEJ/VET EJ/EJ TILL  

    b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?  JA/NEJ/VET EJ/EJ TILLÄPL. 

    c) Är kontexten tydligt beskriven?  JA/NEJ/VET EJ/EJ TILLÄPL. 

    d) Finns relevant etiskt resonemang?  JA/NEJ/VET EJ/EJ TILLÄPL.  

    e) Är relationen forskare/urval tydligt  

        beskriven?   JA/NEJ/VET EJ/EJ TILLÄPL. 

Datainsamling 

3. a) Är datainsamlingen tydligt beskriven?  JA/NEJ/VET EJ/EJ TILLÄPL. 

    b) Är datainsamlingen relevant?  JA/NEJ/VET EJ/EJ TILLÄPL. 

    c) Råder datamättnad?   JA/NEJ/VET EJ/EJ TILLÄPL. 

    d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  

        i relation till datainsamlingen?  JA/NEJ/VET EJ/EJ TILLÄPL. 

Analys 

4. a) Är analysen tydligt beskriven?  JA/NEJ/VET EJ/EJ TILLÄPL. 

    b) Är analysförfarandet relevant i relation till  

        datainsamlingsmetoden?  JA/NEJ/VET EJ/EJ TILLÄPL. 

    c) Råder analysmättnad?  JA/NEJ/VET EJ/EJ TILLÄPL. 

    d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  

        i relation till analysen?  JA/NEJ/VET EJ/EJ TILLÄPL. 
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Resultat 

5. a) Är resultatet logiskt?   JA/NEJ/VET EJ/EJ TILLÄPL. 

    b) Är resultatet begripligt?  JA/NEJ/VET EJ/EJ TILLÄPL. 

    c) Är resultatet tydligt beskrivet?  JA/NEJ/VET EJ/EJ TILLÄPL. 

    d) Redovisas resultatet i förhållande till en  

        teoretisk referensram?  JA/NEJ/VET EJ/EJ TILLÄPL. 

    e) Genereras hypotes/teori/modell?  JA/NEJ/VET EJ/EJ TILLÄPL. 

    f) Är resultatet överförbart till ett liknande 

       sammanhang (kontext)?  JA/NEJ/VET EJ/EJ TILLÄPL. 

    g) Är resultatet överförbart till ett annat  

        sammanhang (kontext)?   JA/NEJ/VET EJ/EJ TILLÄPL. 

 

 

JA = 1 poäng 

NEJ = 0 poäng 

VET EJ = 0 poäng 

EJ TILLÄPL. = 0 poäng 

Hög: 17-21 poäng 

Medel: 12-16 poäng 

Låg: 0-11 poäng 
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Författare, 

land, år 

Titel Syfte Metod Deltagare, 

bortfall, 

svarsfrekvens 

Resultat Typ, Kvalitet 

Ashing, K.T., 

Padilla, E., 

Tejero, J. & 

Kagawa-Singer, 

M.  

USA, 2003 

Understanding 

the breast cancer 

experience of 

Asian American 

women 

Studera erfarenheter och 

oro hos asitamerikanska 

kvinnor som överlevt 

bröstcancer. 

Kvalitativ metod. 

Intervjuer i fyra 

fokusgrupper. 

Intervjuerna 

transkriberades och 

delades in i teman. 

Deltagare: 34 

 

Inget bortfall 

redovisat 

Kvinnorna var 

optimistiska kring sin 

hälsa och behandling 

vilket härleddes till kultur 

och spiritualitet. 

Gemensamma 

orosmoment var barnen 

och att bli en börda för sin 

familj. Få delade med sig 

av sina erfarenheter till 

föräldrar och familj. 

Typiskt för deltagarna var 

inre styrka genom 

copingstrategier. 

Icke-

experimentell 

 

EXKLU 

DERAD 

Ashing-Giwa, 

K.  

USA, 2000 

Quality of Life 

and 

Psychosocial 

Outcomes in 

Long-Term 

Survivors of 

Breast Cancer 

Att undersöka 

afroamerikanska 

kvinnors livskvalitet 

samt psykosociala 

situation fem år efter 

avslutad 

cancerbehandling. 

Kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie där 

117 kvinnor deltog. 

Deltagarna fick fylla i 

frågeformulär med 

avseende på 

livskvalitet, 

kroppsuppfattning, 

psykologisk påverkan 

mm. Data 

analyserades med 

deskriptiv metod.  

Svarsfrekvens: 

117 av 278. 

 

Deltagare: 117 

Oro på grund av 

ekonomiska problem 

till följd av 

cancerbehandlingen. 

Många kvinnor uppgav 

att sjukdomen haft en 

negativ inverkan på 

sina äktenskap. 

Kroppsuppfattningen 

hade liten påverkan i 

deras liv. Sjukdomen 

gav dem en ökad tro till 

religionen vilket hade 

hjälpt dem genom 

sjukdomsprocessen. 

Icke- 

experimentel

l 

 

Medel 

Baider, L., 

Andritsch, E., 

Do different 

cultural 

Om olika geografiska 

och kulturella aspekter 

Kvantitativ metod. 

Fem standardiserade 

Graz 

(Österrike), 

Kvinnor från Jerusalem 

rapporterade generellt 

Icke-

experimentel

Bilaga 3.   

Tabell 2. Artikelöversikt 
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Uziely, B., 

Ever-Hadani, 

P., Goldzweig, 

G., Hofmann, 

G. & Samonigg, 

H.  

Israel, 

Österrike, 2003 

settings affect 

the 

psychological 

distress of 

women with 

breast cancer? 

A randomized 

study 

ger skillnader i psykisk 

påverkan hos kvinnor 

som genomgått 

bröstcancerbehandling.  

frågeformulär 

användes: Brief 

Symptom Inventory 

(BSI), Psychological 

Adjustment to Illness 

Scale (PAIS), Impact 

of Event Scale 

(IES), Mental 

Adjustment to Cancer 

(MAC) and Perceived 

Family Support (PFS) 

Analysmetoder var t-

test, chi-2-test. 

svarsfrekvens: 

210 av 300. 

 

Jerusalem 

(Israel), 

svarsfrekvens: 

214 av 300.  

 

Sammanlagt 

deltagare: 424 

 

sämre psykiskt 

välmående än kvinnor 

från Graz. Kvinnorna 

hade en minskad 

tillfredsställelse med sin 

kropp efter mastektomi 

och kändes sig mindre 

feminina. Ett samband 

mellan psykisk 

påverkan och minskad 

feminitet fanns. 

l 

 

Hög 

Banning, M. & 

Hafeez, H. 

Storbritannien, 

Pakistan, 2010 

A two-center 

study of 

muslim 

women’s views 

of breast 

cancer and 

breast health 

practices in 

Pakistan and 

the UK 

Syftet var att studera 

sambandet mellan 

kunskaper om 

bröstcancer och kultur 

bland muslimska 

pakistanier I Pakistan 

och UK. 

Kvalitativ metod. 

Intervjuerna skedde i 

sex fokusgrupper. 

Data redovisades 

under teman. 

Deltagare: 44 

 

Inget redovisat 

bortfall. 

Kvinnorna uttryckte ett 

behov av hälsokunskap 

som är relevant till 

deras kultur, ålder och 

kön. Detta skulle leda 

till en ökad förståelse 

från samhället gällande 

bröstcancer.   

Icke- 

experimentel

l 

 

EXKLU 

DERAD 

Banning, M., 

Hafeez, H., 

Faisal, S., 

Hassan, M. & 

Zafar, A. 

Pakistan, 2009 

The Impact of 

Culture and 

Sociological 

and 

Psychological 

Issues on 

Muslim Patient 

With Breast 

Cancer in 

Hur kvinnor från 

Pakistan hanterar sin 

sjukdom och hur de såg 

på upplevelsen av den. 

Detta i relation till 

deras psykiska hälsa, 

religion och 

familjesituation.  

 

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade 

intervjufrågor. 

Frågorna pilottestades 

för att säkerställa 

kvalitén. Kvinnorna 

rekryterades från ett 

regionalt 

cancersjukhus i 

Deltagare: 30 

 

Bortfall: 0 

Störta orsaken till den 

oro som kvinnorna 

uppgav var familjen 

och hushållet. Många 

hade dålig kunskap som 

sjukdomen och 

behandlingsalternativ. 

Socialt stigma fanns 

varför många kvinnor 

Icke- 

experimentel

l  

 

Medel 
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Pakistan Pakistan. Tematisk 

analys. 

undvek att berätta om 

sjukdomen. Tron på att 

cancerceller skulle 

spridas till eventuellt 

foster gjorde att 

kvinnorna genomgick 

mastektomi. Kvinnorna 

fann stort stöd genom 

religionen. 

Begovic-Juhant, 

A.,  

Chmielewski, 

A.,  Iwuagwu, 

S. & Chapman, 

L.A. 

USA, 2012 

The impact of 

Body image on 

Depression and 

Quality of Life 

Among 

Women with 

Breast Cancer 

Undersöka kvinnors 

upplevelse av sin 

kropp, upplevd fysisk 

attraktivitet och 

feminitet efter 

bröstcancerbehandling, 

och om dessa aspekter 

påverkar livskvaliten 

och eventuell 

depression. 

Kvantitativ metod. 

Frågeformulären 

mailades till 

kvinnorna, vilka hade 

rekryterats från ett 

cancer supportcenter.  

Epidemiological 

Studies–Depression 

Scale (CES-D),  

Functional 

Assessment of Cancer 

Therapy 

(FACT-G) och 

physical attractiveness 

and feminity (ORTC 

QLQ-BR23) 

inkluderades. 

Svarsalternativen var 

likertskalor från 1-4.   

Svaren analyserades 

med deskriptiv, 

ANOVA, t-test.  

Deltagare: 70 

 

Bortfall: 0 

En del av kvinnorna 

rapporterade att de 

kände sig deprimerade 

och ångestfyllda. Ett 

förändrat utseende och 

minskad feminitet var 

orsaken till den 

psykiska påverkan. 

Endast en fjärdedel 

ansåg sig vara nöjd med 

sin kropp.  

Icke-

experimentel

l 

 

Hög 

Brunet, J., Surviving Kvinnors upplevelser Kvalitativ metod. Deltagare: 11 Många kände sig Icke- 
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Sabiston, C.M. 

& Burke, S.  

Kanada, 2013 

breast cancer: 

Women´s 

experiences 

with their 

changed bodies 

av den förändrade 

kroppen efter 

bröstcancerbehandling.  

Kvinnorna 

rekryterades genom 

snöbollseffekten.   

En intervjuguide 

användes och 

intervjun var 

ostrukturerad. 

Intervjuguiden 

pilottestades. 

Intervjuerna spelades 

in och transkriberades. 

Data kodades och 

kategoriserades in 

under teman.  

 

Bortfall: 0 

missnöjda med sitt 

förändrade 

kroppsutseende, mindre 

feminina. Sämre 

självförtroende och 

isolering till följd av 

detta. Kamouflerade sin 

kropp. Vissa såg det 

positiva i situationen, 

fått en andra chans, tar 

vara på sig själva bättre. 

Vissa uppgav minskad 

sexuell aktivitet.  

experimentel

l 

 

Hög 

Christie, K.M., 

Meyerowitz, 

B.E. & Maly, 

R.C.  

USA, 2010 

Depression and 

sexual 

adjustment 

following 

breast cancer in 

low-income 

Hispanic and 

non-Hispanic 

White women 

Undersöka 

latinamerikanska 

kvinnors psykosociala 

situation samt påverkan 

på sexlivet efter 

bröstcancerbehandling. 

Kvantitativ studie. 

Data samlades in vid 

två tillfällen, 6 

månader efter 

behandling och efter 

18 månader. 

Frågeformulär rörande 

demografi, 

kroppsuppfattning, 

sexuell påverka, 

depression användes. 

Analysen var 

deskriptiv analys samt 

bivariat. ANCOVAS 

användes. 

Svarsfrekvens, 

endast första: 

921 av 1036. 

 

Bortfall: 115 

 

Svarsfrekvens, 

båda 

tillfällena: 789 

av 1036. 

 

Bortfall: 247 

 

 

Ångest och depression 

till följd av sjukdomen 

rapporterades. De 

kvinnor som inte var i 

en fast relation uppgav 

en sämre psykisk hälsa 

än de med partner. Nära 

familj och partner var 

de som stöttade mest. 

Negativa känslor för en 

förändrade kroppen, 

minskad feminitet samt 

försämrat sexualliv.  

Icke-

experimentel

l 

 

Hög 

Kaptein, A.A., 

Yamaoka, K., 

Snoei, L., van 

Illness 

Perceptions 

and Quality of 

Syftet var att studera 

sjukdomsuppfattningen 

och livskvalitén hos 

Kvantitativ, 

prospektiv studie. 

Frågeformulär som 

Deltagare: 21 

japanska 

kvinnor och 22 

Förmågan att hantera 

behandlingen minskade 

drastiskt 8 veckor in i 

Icke-

experimentel

l 
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der Kloot, 

W.A., Inoke, 

K., Tabei, 

T.,…Nortier, H.  

Japan och 

Nederländerna, 

2013 

life in Japanese 

and Dutch 

women with 

Breast cancer 

japanska och 

nederländska kvinnor 

med bröstcancer och 

undersöka skillnader 

mellan dessa. Även 

undersöka om 

livskvalitén och 

sjukdomsuppfattningen 

förändras under 

bröstcancerbehandlinge

n. 

användes var 

European 

Organization for 

Research and 

Treatment of Cancer 

Quality of life 

Questionnaire 

(EORTC QLQ-C30) 

och Brief Illness 

Perception 

Questionnaire (B-

IPQ). Data 

analyserades med t-

test och ANOVA.  

nederländska.  behandlingen. 

Sjukdomsuppfattningen 

skiljdes inte åt bland 

kvinnorna men kvinnor 

från japan upplevde en 

större oro. 

 

EXKLU 

DERAD 

Karvinen, K.H., 

Murray, N.P., 

Arastu, H. & 

Allison, R.R.  

USA, 2013 

Stress 

reactivity, 

Health 

behaviors and 

compliance to 

medical care in 

breast cancer 

survivors 

Studera sambandet 

mellan stressreaktioner, 

livskvalitet, följsamhet 

i behandlingen och 

beteenden hos 

bröstcancerpatienter.  

Kvantitativ studie. 

Frågeformulär som 

användes var Dietary 

Risk Assessment, 

Seven-day Physical 

Activity Recall 

(PAR), Functional 

Assessment of Cancer 

Therapy-Breast 

(FACT-B), State-Trait 

Anxiety Inventory 

(STAI). Deskreptiv 

analys, t-test och chi-

2-test användes. 

Deltagare: 25 

 

Bortfall: ej 

redovisat 

Patienter som lider av 

akut stress har sämre 

följsamhet till 

behandlingen. Grad av 

livskvalitet påverkade 

inte beteenden eller 

följsamhet.  

Icke-

experimentel

l 

 

EXKLUD 

ERAD 

 

Lewis, P.E., 

Sheng, M., 

Rhodes, M.M., 

Jackson, K.E. & 

Psychosocial 

Concerns of 

Young African 

American 

Kvinnor, yngre än 45 år 

som genomgått 

bröstcancerbehandling 

studerades med 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer med ämnen 

rörande vilken 

Svarsfrekvens 

33 av 48.  

 

Bortfallet ej 

De uppgav att de hade 

behövt ett större 

emotionellt stöd under 

behandlingen och att 

Icke-

experimentel

l 
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Schover, L.R.  

USA, 2012 

Breast Cancer 

Survivors 

avseende på deras 

psykosociala situation.  

påverkan 

cancerdiagnos haft, 

anställning, relationer 

samt sexualitet. 

Intervjuerna spelades 

in, transkriberades 

samt kodades.  

beskrivet. kvinnor utan fast 

relation uppgav högre 

psykisk påfrestning. 

Endast en fjärdedel 

uppgav känsla av 

mindre feminitet.  Vissa 

kvinnor såg det som en 

andra chans efter 

sjukdomen vilket gjorde 

att de startade en 

sundare livsstil och att 

de såg sina kroppar som 

starka. Kvinnorna 

rapporterade försämrat 

sexliv och önskade mer 

information om detta 

från vårdpersonal. Ökad 

tro till det spirituella.  

Hög 

Lopez-Class, 

M., Perret-

Gentil, M., 

Kreling, B., 

Caicedo, L., 

Mandelblatt, J. 

& Graves, K.D. 

USA, 2011 

Quality of Life 

Among 

Immigrant 

Latina Breast 

Cancer 

Survivors: 

Realities of 

Cultur and 

Enhancing 

Cancer Care 

Att undersöka sociala, 

kulturella och 

hälsovårdssystem som 

påverkar livskvaliteten 

och överlevnad hos 

latinamerikanska 

bröstcancerpatienter 

Kvalitativ 

tvärsnittsstudie. 

Strukturerad 

intervjuguide i två 

fokusgrupper. 

Livskvalitet, 

emotionell och fysisk 

påverkan, familj och 

relationer samt jobb 

och engagemang i 

sociala aktiviteter 

Intervjuerna spelades 

in, transkriberades och 

kategoriserades under 

19 deltagare 

 

Bortfall ej 

redovisat 

Kvinnorna skämdes 

över sin 

bröstcancerdiagnos och 

dom kände sig 

isolerade. De uppgav att 

stöd från familjen var 

viktigt och det var svårt 

att bygga nya relationer. 

Många tyckte det var 

svårt med 

hälsovårdssystemet 

med bl. a. 

språkbarriärer. 

Icke-

experimentel

l 

 

EXKLUD 

ERAD 
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olika teman 

 

Odigie, V.I., 

Tanaka, R., 

Yusufu, 

L.M.D., 

Gomna, A., 

Odigie, E.C., 

Dawotola, D.A. 

& Margaritoni, 

M.  

Nigeria. 2010 

Psychosocial 

effects of 

mastectomy on 

married 

African women 

in 

Northwestern 

Nigeria 

Kvinnor från Nigeria 

med låg utbildning och 

låginkomsttagare 

studerades med avsikt 

på den psykosociala 

situationen efter 

bröstcancerbehandling 

Kvantitativ studie där 

data samlades in vid 

två tillfällen. Frågor 

om demografi, 

känslan av feminitet, 

relationsstatus, sexuell 

påverkan samt 

möjligheten av ta hand 

om sina barn 

användes. Deskriptiv 

analys.  

Deltagare: 81 

 

Bortfall: 11 

Sju valde att 

avstå och fem 

avstod innan 

uppföljningen 

Oro för familj och 

hushåll var främsta 

orsaken till depressiva 

tankar och känslor. 

Endast hälften av 

kvinnorna var 

fortfarande gifta tre år 

efter 

bröstcanceroperatioen. 

Många kvinnor 

upplevde en 

missnöjdhet med sin 

kropp efter operationen 

och minskad ömhet och 

sexuellt intresse från 

deras makar.  

Icke-

experimentel

l 

 

Medel 

Ploos van 

Amstel, F.K., 

van den Berg, 

S.W., van 

Laarhoven, 

H.W.M., 

Gielissen, 

M.F.M., Prins, 

J.B. & 

Ottevanger, 

P.B. 

Nederländerna, 

2013 

Distress 

screening 

remains 

important 

during follow-

up after 

primary breast 

cancer 

treatment 

Kvinnor med 

bröstcancer 

undersöktes med avsikt 

att studera samband 

mellan oro till följd av 

sjukdomen med 

demografiska variabler, 

behandling samt 

psykosociala 

påfrestningar.  

Kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie. 

Instrument som 

användes var:  The 

Distress Thermometer 

(DT),  The Hospital 

Anxiety and 

Depression Scale 

(HADS),  The 

European 

Organization for 

Research and 

Treatment of 

Cancer Quality of Life 

Svarsfrekvens: 

150 av 258 

 

Bortfall: 108 

 

Ytterligare 26 

exkluderades 

då viktiga 

delar av 

formuläret ej 

var ifyllt.  

 

Deltagare: 129 

Kvinnor med ett bra 

socialt stöd pratade mer 

om sjukdomen och 

upplevelserna av den 

varför de hanterade 

sjukdomen bättre. Ett 

dåligt social stöd hade 

starka samband med 

sämre upplevde 

livskvalitet.   

 

Icke-

experimentel

l 

 

Hög 
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(EORTC) QLQ-C30, 

The Illness Cognition 

Questionnaire (ICQ).  

Data analyserades 

med deskriptiv metod, 

t-test, chi-2-test samt 

ANOVA.  

Ruini, C., 

Vescovelli, F. & 

Albieri, E.  

Italien, 2012 

Post-traumatic 

Growth in 

Breast Cancer 

survivors: New 

Insights into its 

Relationship 

with Well-

Being and 

Distress 

Syftet med studien var 

att jämföra kvinnor 

med bröstcancer och 

kvinnor som genomgått 

andra traumatiska 

händelser i livet på 

avseende på 

psykosocial, fysisk 

samt psykisk påverkan 

efter händelsen.  

Kvantitativ metod. 

Data samlades in med 

hjälp av  Post-

traumatic Growth 

Inventory (PTGI),  

Symptom 

Questionnaire (SQ),  

Psychological Well-

Being Scales (PWB) 

samt  Psychosocial 

Index (PSI). 

Analysen 

genomfördes av chi-2-

test, t-test samt 

Multipel 

regressionsanalys.  

Svarsfrekvens: 

120 av 156 

 

Bortfall: 36 

Avböjde 

deltagande 

eller mötte inte 

inklusionskrite

rieran.  

Några av kvinnorna 

med bröstcancer fick 

efter avslutad 

behandling en ny syn på 

sin kropp som stark och 

välfungerande. 

Kvinnorna fick stöd 

genom sin tro till 

religionen samt att de 

kände ökad tacksamhet 

till sitt liv.  

Icke-

experimentel

l 

 

Hög 

Shim, E-J., 

Mehnert, A., 

Koyama, A., 

Cho, S-J., Inui, 

H., Paik, N-S. & 

Koch, U.  

Sydkorea, 

Japan, 

Tyskland, 2006 

Health-related 

quality of life 

in breast 

cancer: A 

cross-cultural 

survey of 

German, 

Japanese, and 

South Korean 

Studera kvinnor från 

Japan, Sydkorea samt 

Tyskland som 

genomgått 

bröstcancerbehandling 

och deras upplevda 

livskvalitet samt 

psykosociala faktorer.  

Kvantitativ metod. 

Health-related Quality 

of Life (HRQOL), 

Hospital Anxiety and 

Depression Scale 

(HADS), Impact of 

Event Scale Revised 

(IES-R), The Dealing 

with Illness Inventory-

Svarsfrekvens: 

1083 av 1440 

 

Bortfall: 357 

 

Nära relationer och ett 

bra socialt stöd var 

viktigt för kvinnorna. 

Ett otillräckligt stöd gav 

en sämre livskvalitet. 

Copingstrategier gav 

bättre psykisk hälsa.  

Icke-

experimentel

l 

 

Hög 
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patients German Revised 

(DWI-GR) och The 

Illness-specific Social 

Support Scale (ISSS-

GR) var instrument 

som användes. Data 

analyserades med 

hjälp av t-test, chi-2-

test samt ANOVA. 

Silva, S.M., 

Crespo, C. & 

Canavarro, 

M.C. 

Portugal, 2012 

Pathways for 

psychological 

adjustment in 

breast cancer: 

A longitudinal 

study on 

coping 

strategies and 

posttraumatic 

growth 

Syftet med studien var 

att undersöka kvinnor 

med bröstcancer och 

den posttraumatiska 

stressen de upplevde 

samt olika 

copingstrategier som de 

använt sig av.  

Kvantitativ metod. 

Instrument som 

användes i studien var  

Brief COPE,  

Posttraumatic Growth 

Inventory (PTGI),  

World Health 

Organization 

Quality of Life-Bref 

(WHOQOL) och  

Hospital Anxiety and 

Depression Scale 

(HADS). Data 

analyserades med 

hjälp av Speerman’s 

rangkorrelation.  

Svarsfrekvens: 

50 av 87. 

 

Bortfall: 37 

26 valde att 

avsluta 

deltagade, 11 

exkluderades 

på grund av 

olik 

behandling. 

Kvinnor som söker stöd 

hos närstående tenderar 

att i högre grad prata 

om sina negativa tankar 

kring sjukdomen. De 

har lättare att distansera 

sig från de negativa 

tankarna och fokusera 

på de positiva. De 

rapporterade att de 

kände en ökad 

tacksamhet till livet och 

att de funnit ny inre 

styrka. Kognitiv coping 

var ett effektivt sätt för 

kvinnorna att hantera 

sin sjukdom.  

Icke-

experimentel

l 

 

Hög 


