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Sammanfattning 
Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer 
bland kvinnor över hela världen. Bröstcancer har en 
ångestväckande effekt på kvinnornas liv och ångest 
förekommer för att mista både sin fysiska och psykiska 
självbild. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva 
hur kvinnor med nydiagnostiserad bröstcancer upplever 
informationen de fått av vårdpersonalen. Metod: Material till 
litteraturstudien insamlades via olika databaser och manuell 
sökning. Resultatet bygger på 12 vetenskapliga artiklar som 
kvalitetsgranskades enligt kvalitativ innehållsanalys. Analysen 
resulterade i tre huvudteman: informationens betydelse för 
kvinnor, ålderrelaterade informations behov och kulturella 
skillnader. Resultat: Resultatet visade att kvinnorna var 
missnöjda med den information de fått angående sjukdom, 
prognos, behandling och dess bieffekter. Diskussion/slutsats: 
Genom att vara lyhörd och uppmärksam på kvinnornas 
erfarenheter och behov av information kan sjuksköterskan 
bidra till att underlätta situationen för kvinnorna, samt förbättra 
informations givande. 
 
Nyckelord: Bröstcancer, kvinna, information, prognos och behandling. 
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Abstract 
Background: Breast cancer is one of the most common cancer 
diseases among women worldwide. Breast cancer brings fear 
into many womens’ life. It is a threat against life, but also to 
the psychological health, self-esteem and the female identity. 
Aim: The aim of this literature review was to describe newly 
breast cancer patient’s perception of information provided by 
healthcare personnel. Method: The material for the literature 
study was searched through databases and manually. The result 
is based on 12 scientific articles that were critically examined 
and analysed by qualitative contentanalysis. This resulted into 
three categories: womens’ information satisfaction, age related 
information and culture differences. Result: The women 
expressed dissatisfaction with information they were perceived. 
They wanted detailed information about the disease, prognos, 
treatment and side effects from the treatments. 
Discussion/conclusion: Nurses attention to womens’ needs, 
experiences and backgrounds could be of vital importance to 
improve the situation and the percieved information for the 
women.  
 
 
Keywords: breast cancer, women, information, prognos and treatment. 
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BAKGRUND 
Ordet cancer har en ångestväckande effekt på människor i allmänhet eftersom 

många personer förknippar diagnosen cancer med en smärtsam död. Det finns 

goda förutsättningar för kvinnor som har insjuknat i bröstcancer att bli friska igen 

med den behandling som finns idag. Möjligheten att tillfriskna är väsentligt bättre 

jämfört med många andra cancer former (1). 

 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Antalet kvinnor med 

diagnosen bröstcancer har ökat sedan 60-talet då Cancerregistret började med 

registrering. Varje år registreras ca 6 000 nya kvinnor som insjuknar i bröstcancer, 

vilket innebär att ungefär var tionde kvinna kommer att få diagnosen bröstcancer 

någon gång under sitt liv (2, 3). En femtedel av alla kvinnor som får diagnosen 

bröstcancer är 50 år eller yngre, medan 36 % är äldre än 70 år. De viktigaste 

orsakerna till bröstcancerökningen är ärftlighet, förändrade livsstilsfaktorer samt 

att livslängden bland kvinnor har ökat (4). Varje år dör omkring 1 500 kvinnor i 

Sverige till följd av sin sjukdom (3). 

 

Det vanligaste symtomet vid bröstcancer är knutor eller knölar i bröstet eller i 

armhålan som kvinnan själv känner vid palpation. Smärta är ett mindre vanligt 

symtom. Det förekommer även att bröstet förändrats i form (5, 6). Diagnosen 

ställs med hjälp av klinisk undersökning, mammografi och cellprovtagning. 

Klinisk undersökning innebär inspektion samt palpation av brösten i både 

liggande och sittande ställning. Om eventuella förändringar misstänks eller 

upptäcks görs mammografi. Patienter med palpabla förändringar remitteras till 

klinisk cellprovtagning. Det är vanligt att behandlingen av bröstcancer börjar med 

en operation. Tilläggsbehandlingar efter operationen kan vara strålbehandling, 

cytostatika och/eller hormonbehandling. Behandlingarna kan leda till biverkningar 

som trötthet, illamående, håravfall, minskad sexuell lust m.m. (7). Karaktären och 

utvecklingen av en bröstcancertumör är olika från fall till fall. Därför anpassas 

behandlingen efter varje kvinnas behov och förutsättningar (1, 8). Prognosen 

avgörs av cancerns spridning och tumörens tillväxt (4, 5). Vid tidig diagnostik är 

överlevnaden större än 90 % (9). 
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Kvinnor som får diagnosen bröstcancer går som regel igenom en chockfas. En 

vanlig försvarsreaktion i chockfasen är förnekelse. Patienten reagerar spontant 

med försvar och med att tränga undan tankar och känslor. Chockfasen varar i 

regel inte länge och åtföljs sedan av en fas med känslomässiga reaktioner (10, 11). 

När en kvinna drabbas av bröstcancer förändras hela hennes livssituation vilket i 

sin tur leder till att hela familjen påverkas. Sjukdomen kan väcka olika känslor 

som rädsla, otillräcklighet och känslor av skuld inom familjen (7). Kvinnorna kan 

ha ångest för att mista både sin fysiska och psykiska självbild samt ångest inför 

framtiden och dess ovisshet. Ett bröst för kvinnan är inte bara ett symtom på 

kvinnlighet eller ett organ som har med modersrollen att göra, utan kan även ha 

betydelse för både det psykiska och erotiska känslolivet. Rädslan för att bli av 

med bröstet kan göra det svårt för kvinnan att acceptera sig själv på nytt (5). 

 

Besked om diagnos, sjukdom och olika behandlingsalternativ ges av läkaren. Det 

är viktigt att sjuksköterskan är med när informationen ges för att veta vilken 

information patienten har fått samt för att få en uppfattning om patientens 

reaktion. En gemensam information med patienten och familjen skapar kunskaper 

och förståelse inför den nya förändringen som sker i familjen, vilket gör det lättare 

att hantera den nya situationen (7). 

 

Inledningen på samtalet mellan sjuksköterskan och patienten har som viktigaste 

funktion att etablera relation och skapa tillit och trygghet. Detta är viktigt för 

kontaktförhållandet och för att få patienten att tala öppet om det saken gäller (5). 

Redan under ankomstsamtalet bör sjuksköterskan dokumentera vilken information 

patienten givits och vilka informationsbroschyrer är tilldelade samt bedöma vilken 

information den enskilde patienten behöver (11). När sjuksköterskan informerar 

och samtalar med patienten kan hon göra det muntligt, skriftligt, enskilt eller i 

grupp. För att få struktur på samtalet kan sjuksköterskan ha en checklista med 

olika punkter som grund. En checklista är inte alltid tillräcklig utan samtalet bör 

utgå från patientens informationsbehov. Samtalet kan inledas genom att 

sjuksköterskan ställer öppna frågor som: ”Hur upplever du din situation?” och låta 

patienten berätta om sig själv, sjukdomen och eventuella problem som uppkommit 

och lämna utrymme till patientens egna frågor och funderingar (10). Svaren kan 
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ligga till grund för empatisk förståelse och precisering av den information 

patienten behöver. Information som ges under chockfasen kan oftast feltolkas eller 

uppfattas delvis, därför bör information upprepas och anpassas till patientens 

situation och behov. Informationen har betydelse för patientens psykiska hälsa 

oavsett om hon förväntas ha kort eller lång överlevnad (10, 11). 

 

Omvårdnadens kvalité är beroende av sjuksköterskans kunskaper om sjukdom och 

behandling samt den enskilde patientens reaktion och behov. När sjuksköterskan 

informerar är det viktigt att hon använder ett språk som patienten förstår och 

undviker medicinska facktermer. Sjuksköterskan ska kunna uppmärksamma hur 

mottaglig patienten är för informationen och ta hänsyn till patientens 

informationsbehov (5, 10). Dagens patienter använder alltmer Internet för 

informations sökning. Detta ställer högre krav på sjuksköterskan genom att hon 

också bör hålla sig uppdaterad med den typen av information för att kunna svara 

på eventuella frågor som patienterna får på det de har läst på Internet (12). 

 

En studie (13) visar att kvinnornas informationsbehov varierar beroende på i 

vilken fas av sjukdomen de befinner sig. Det framkommer att kontinuerlig 

information är viktig under hela sjukdoms- och behandlingstiden. I studien 

framkommer även att kvinnorna saknade information om hur behandlingen och 

biverkningarna skulle påverka både dem och familjen psykosocialt. 

 

Enligt lagarna (1982:763 och 1998:531) skall den som har ansvaret för en patient 

se till att patienten ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och 

om de metoder som finns för undersökning, vård och behandling på ett för 

patienten begripligt sätt (14). 

SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur kvinnor med nydiagnostiserad 

bröstcancer upplever informationen de fått av vårdpersonalen. 

METOD 
Studien har genomförts som en litteraturstudie. En litteraturstudie innebär en 
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systematisk granskning av vetenskaplig litteratur inom valt intresseområde (15). 

 

Metoden som använts var databassökning och manuell sökning. De databaser som 

användes var: Elin, Cancer Literature in PubMed och PubMed. Sökorden 

bestämdes utifrån studiens syfte där följande sökord: breastcancer, women, 

experience, information, needs, newly diagnosed, care, nurse, communication, 

support, survey och education kombinerades med varandra. Breastcancer, 

information och newly diagnosed har varit huvudsökorden. Språket begränsades 

till engelska. Inklusionskriterier för de patienter som fick ingå i studien var 

kvinnor 18 år och äldre med nydiagnostiserad bröstcancer och högst sex månader 

efter diagnosen. Exklusionskriterier var män som drabbats av bröstcancer. För att 

få aktuella studier gjordes begränsningar till studier publicerade från 1995-2005. 

Beskrivningar av sökvägar, kombinationer av sökord samt sökresultat finns 

presenterat i bilaga 1. Manuell sökning gjordes i tidskriften European Journal of 

Oncology Nursing och en artikel valdes ut. Ett annat alternativ av artikelsökning 

var att gå in i databasen PubMed och skriva in namnet på artikeln som hittades 

manuellt för att sedan gå in på Related Articles Link sidan om artikeln. Det 

resulterade i 105 artiklar. Vid sökningarna förekom även samma artiklar i flera av 

databaserna. 

 

Databassökningarna ledde fram till 145 vetenskapliga artiklar (Bilaga 1a-1b) samt 

en artikel från manuell sökning, totalt 146 artiklar. Alla titlar lästes igenom och de 

som svarade på syftet sparades. Det återstod 53 artiklar där alla abstrakt lästes 

igenom. Abstrakt som inte motsvarade syftet exkluderades, 33 stycken och det 

återstod 20 artiklar. 

 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Nästa fas innebar en kvalitetsgranskning av artiklarna. För kvalitativa och 

kvantitativa artiklar användes Forsberg & Wengströms (2003) granskningsschema 

som presenteras i bilaga 3b och 4b. För att artiklarna skulle bli godkända krävdes 

att merparten av frågeställningarna i granskningsschemat kunde besvaras. Efter 

genomläsning och kvalitetsgranskning av de 20 kvarvarande artiklarna 
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exkluderades sex artiklar eftersom dessa saknade vetenskaplig grund eller inte 

svarade mot syftet. Av de 14 artiklar exkluderades ytterligare två stycken eftersom 

den statistiska redovisningen ansågs för otydlig. Totalt tolv artiklar utgör 

materialet i studien. Sju artiklar från databaser, fyra artiklar från relaterade artiklar 

och en artikel från manuell sökning. Sammanställningen av samtliga artiklar 

redovisas i bilaga 2. Av de tolv valda artiklarna är sex kvalitativa (16-21) och sex 

kvantitativa (22-27). Materialet analyserades med hjälp av innehållsanalys som 

innebär att meningsbärande enheter, koder, subkategorier och huvudkategorier tas 

ut (15). De tolv utvalda artiklar lästes igenom upprepade gånger av författarna var 

för sig för att skapa en uppfattning om varje artikels innehåll. I materialet 

markerades relevant text vilket gjorde den stora textmassan mer överskådlig och 

hanterbar. Meningsbärande enheter identifierades (15) och redan då framkom tre 

subkategorier som belyste informationens betydelse för kvinnorna och dessa 

kategorier valdes som rubriker. Kategorier var: informationens betydelse för 

kvinnor, ålderrelaterade informations behov och kulturella informations behov. 

RESULTAT 
Resultatanalys 

Analysen resulterade i tre teman som presenteras i texten nedan: 

• Informationens betydelse för kvinnor. 

• Ålderrelaterade informations behov. 

• Kulturella informations behov. 

 

Informationens betydelse för kvinnor 

I flertalet av studierna (16-22, 24, 25) framkom att kvinnorna var missnöjda med 

den information de fått. Kvinnorna ansåg att de inte erhållit tillräcklig information 

om sjukdom, behandling, biverkningar, eventuell spridning och sjukdomens 

påverkan på det sociala livet. I en studie (23) ansåg 90 % av kvinnorna att det var 

viktigt med information angående behandlingen, behandlingens effekter och dess 

biverkningar. 

 

Kvinnorna beskrev att en av orsakerna till brist på information var att läkaren inte 

hade tid, eller visade intresse för att diskutera de frågor som patienterna ansåg var 
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viktiga (17). I en annan studie däremot var 60 % av patienterna nöjda med 

informationen de fått av läkaren och sjuksköterskan (20). Kvinnorna ansåg att den 

information som gavs av läkare, sjuksköterska och andra specialister var bra. 

Även information från medpatienter, familj, vänner, media och organisationer 

tillfredsställde kvinnornas behov (21). I studien (26) framkom att kvinnor som 

hade haft kontakt med sjuksköterska med special utbildning inom området var 

mer tillfredställa med information och omvårdnad de fått. Kvinnor som hade fått 

tillräcklig information angående sin sjukdom, behandling och dess effekt beskrev 

en bättre psykisk hälsa (27). 

 

I studierna (16-18, 20, 22) framkom att kvinnorna ville ha mer information om hur 

trötthet skulle komma att påverka dem under behandlingstiden. Annan 

information som efterfrågades var om cancerns spridning, olika 

behandlingsalternativ, nutrition, livsstil, ärftlighet samt om praktiska saker i 

vardagen.  

 

Arbetslösa kvinnor var mindre nöjda med informationen som de fått av 

vårdpersonalen under behandlingen, medan yrkesarbetande kvinnor var nöjdare. 

De yrkesarbetande kvinnorna ville också veta mer om hormonell behandling och 

dess effekter (23). Det förekom ingen skillnad vad gällde behovet av information 

mellan högutbildade och lågutbildade kvinnor eller mellan kvinnor som var 

ensamstående, samboende eller gifta (16-18, 22). I en annan studie däremot (24) 

ansåg gifta kvinnor att information om sjukdom var viktig och de hade större krav 

på innehållet i informationen än ensamstående kvinnor. De ville ha utförligare 

information om hur sjukdomen skulle komma att påverka dem psykosocialt samt 

om sjukdomens spridning och biverkningarnas effekt. 

 

I en studie (26) beskrevs hur patienterna kontaktade distriktsköterskan på 

vårdcentralen angående uppföljningen av sår, biverkningar som t.ex. infektion, 

eller om de ville ha receptet förnyat. Sjuksköterskans kunskaper om sjukdomen 

var mycket viktig för dessa patienter. Det var viktigt för patienterna att kunna 

ställa frågor om sin situation och behandling. Bra kontakt och förtroende mellan 

patienten och sjuksköterskan under vårdtiden kunde leda till att patienten ställde 
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frågor om behandling, biverkningar samt andra problem i samband med 

sjukdomen. I studien framkom även att kvinnorna mötte distriktsköterskor som 

inte hade tillräcklig kunskap om sjukdom och behandling. 

”She (district nurse) told me straight I know nothing about this (problems with 

wound). Well I thought that was wrong because I thought a nurse should come out 

who knows about it so you can ask questions”. 

 

Åldersrelaterade informationsbehov 

Informationsbehovet skilde sig åt mellan yngre och äldre kvinnor (16, 17, 19, 22, 

23). De yngre kvinnorna, <50 år ville ha mer information om hur sjukdomen 

kunde påverka deras sexualitet och om emotionella frågor. De ville också ha 

information om hur sjukdomen skulle komma att påverka det sociala livet och om 

sjukdomens påverkan på familjen. Information om hormonell behandling och dess 

effekt och biverkningar var också mer efterfrågad bland yngre kvinnor. I en studie 

(18) framkom att ju yngre kvinnorna var desto större var informationsbehovet.  

 

Äldre kvinnor, >50 år ville ha information om sjukdomens påverkan på det sociala 

livet och information om psykiskt stöd. De ville också ha skriftlig information 

(16, 21). I studierna framkom det att de äldre kvinnorna oftast ville ha någon 

anhörig hos sig när de blev informerade angående behandling. Kvinnorna ville ha 

anhöriga som stöd för att kunna diskutera tillsammans och få hjälp att ställa frågor 

angående behandling, dess biverkningar och effekt (21).  

 

Kulturella informations behov 

I studien (25) förekom en viss kulturell skillnad. Kvinnors nationalitet hade 

betydelse för informationsbehovet. Kvinnorna i England ville ha information om 

botemedel, sjukdomens spridning och typ av behandling medan kvinnorna i 

Malaysia ville ha information om sexualitet, botemedel och sjukdomens 

spridning. Det lägst prioriterade informationen för kvinnor i Malaysia var 

information om hur sjukdomen kommer att påverka familjen, information om 

egenvård och det sociala livet. Medan kvinnor från England prioriterade mindre 

information om sexualitet.  
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Det fanns inga signifikanta skillnader när det gällde informationsbehov bland de 

små etniska grupperna i Malaysia. Det förekom inte heller några större skillnader i 

samband med utbildning och social klass (25). 

 

I studien som gjordes i Kina (24) framkom att kvinnorna inte var i behov av 

information om sjukdomens påverkan psykosocialt och om bröstcancerns 

spridning. Gifta kvinnor ville ha mer information om sjukdomen men inte bara till 

dem själva, de ville att deras familj skulle få samma information och att någon ur 

familjen skulle närvara vid alla samtal och behandlingar. Kvinnorna ansåg att 

sjukdomen inte bara drabbade dem utan även hela familjen och att familjen var 

deras bästa källa till stöd. 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Litteraturstudiens syfte var att beskriva; Informationens betydelse för kvinnor med 

bröstcancer. Studien gjordes som en litteraturstudie vilket innebär att det redan 

fanns vetenskapligt empiriskt material inom det valda området. Svagheten med 

litteraturstudier är att det blir en sammanställning av redan befintligt material (15). 

Författarna har dock, genom att söka i olika databaser försökt få med många 

varierande beskrivningar i relation till forskningsfokus.  

 

Val av databasen grundades på tidigare erfarenheter inom artikelsökningar. De 

databaser som användes var: Elin, Cancer Literature in PubMed och PubMed. 

Sökorden som användes var: breastcancer, women, experience, information, 

needs, newly diagnosed, care, nurse, communication, support, survey och 

education. Sökorden kombinerades med varandra där breastcancer, information 

och newly diagnosed har varit huvudsökorden. Här kunde andra databaser och 

sökord valts för att få andra artiklar. 

 

Studien är uppbyggd på artiklar publicerade åren 1995-2005. För att minska 

risken för språklig missuppfattning begränsades databassökningen till 

engelskspråkliga artiklar. Vid artikelsökningen framkom hur viktigt det var att 

avgränsa sig så specifikt som möjligt för att reducera antalet träffar. Eftersom 93 
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abstract uteslöts att granskas och bara titlar av artiklarna lästes kan relevant 

material ha gått förlorat. Det är möjligt att andra kombinationer och sökord skulle 

ha kunnat begränsa sökresultaten. Författarna valde att kombinera sökorden så att 

antalet träffar blev så få som möjligt för att kunna få en grundligare granskning. 

Nackdelen kan vara att relevant material kan ha gått förlorat. Den manuella 

sökningen resulterade i en vetenskaplig artikel. Eventuellt hade den manuella 

sökningen kunnat utökas. 

 

Vid litteraturgenomgången granskades först alla artiklar av författarna var för sig. 

Resultaten jämfördes och det material som överensstämde med syftet valdes ut. 

Författarna valde även att granska materialet gemensamt för att inte förlora 

värdefull information. Eventuella oklarheter diskuterades. Samtliga artiklar var 

skrivna på engelska och språket var komplicerat då det innehöll många 

facktermer, därför uppstod svårigheter vid översättning. Då oklarheter uppstod vid 

granskningen diskuterades detta författarna emellan. Detta visade sig vara ett 

effektivt sätt att arbeta med för att minimera felaktig tolkning. Materialet 

analyserades med hjälp av innehållsanalys som innebär att meningsbärande 

enheter, koder, subkategorier och huvudkategorier tas ut (15). Efter noggrann 

genomläsning av artiklarna identifierades tre subkategorier som svarade på 

studiens syfte. Författarna valde dessa tre subkategorier som rubriker till studiens 

resultat. 

 

I studiens resultat användes sex kvalitativa och sex kvantitativa artiklar. Olsson 

och Sörensen (28) beskriver att kvalitativa studier genomförs i form av intervju 

som framhäver den enskilde individens perspektiv utifrån en begränsad 

undersökningsgrupp. I kvalitativa studier (15) kan frågeställningarna vara 

inriktade på kvinnornas betydelser eller upplevelser av olika fenomen. I dessa 

studier får kvinnan berätta fritt om vad hon kommer att tänka på kring ett bestämt 

tema i förväg. För att lyfta fram ett flertal individers perspektiv används 

kvantitativa studier, dessa genomförs med någon form av mätinstrument där flera 

fenomen kan mätas och jämföras (28). Att kombinera kvalitativ metod med 

kvantitativ metod kan vara bra anser författarna eftersom de olika metoderna kan 

komplettera varandra. Det kan även vara en nackdel att både ha kvalitativa och 
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kvantitativa artiklar eftersom resultaten inte kan jämföras då kvalitativa artiklar 

presenteras i form av intervjuer och citat och kvantitativa artiklar presenteras 

statistiskt och numeriskt. Trots detta kunde författarna urskilja gemensamma 

variabler i de olika artiklarna.  

 

De artiklar som användes i litteraturstudiens resultat kom från USA, Kanada, 

Finland, Australien, Kina, Malaysia och England. Detta kan ses som en styrka då 

kvinnor med bröstcancer från olika delar av världen belyses eftersom alla kvinnor 

oavsett nationalitet har informationsbehov i ett sjukdomstillstånd. Det är möjligt 

att resultatet hade sett annorlunda om begränsningen gjorts till Norden, eftersom 

kvalitén och kraven på sjuksköterskans yrkesroll ser olika ut i olika länder. 

 

Resultatdiskussion 
I flertalet av studierna (16-22, 24, 25) framkom att kvinnorna var missnöjda med 

den information de hade fått. Kvinnorna ansåg att de inte erhållit tillräcklig 

information om sjukdom, behandling, biverkningar, eventuell spridning av 

sjukdomen och sjukdomens påverkan på det sociala livet. 

 

Det krävs en välorganiserad arbetsplats för att underlätta arbetssituationen, där 

alla grupper arbetar gemensamt mot samma mål. Om kollegor ställer upp för 

varandra kan det leda till att sjuksköterskan känner mer trygghet. Otillräcklig 

information kan bero på många olika faktorer. Dels att det kan bero på brister i 

rutiner på avdelningarna när det gäller att tydliggöra vilken information som skall 

ges, hur den skall ges och hur patienten skall få tillgång till den. En annan 

förklaring, anser författarna kan vara att den ökade arbetsbelastningen som 

förekommer inom vården kan leda till att vissa saker prioriteras bort och 

information kan vara en del av det som blir åsidosatt, eftersom givandet av 

information tar och kräver tid. Information bör inte prioriteras bort eftersom 

patienterna är i ett underläge där de behöver information och stöd. I studien (27) 

framkom att de patienter som hade fått bra information mådde bättre psykiskt 

under behandlingen. 
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Författarna anser att otillräcklig information kan också bero på att 

sjuksköterskorna inte alltid har tillräckligt med kunskap om t.ex. sjukdom, 

undersökning eller behandling, vilket kan leda till att sjuksköterskorna känner  

osäkerhet för att ge information. Därför bör en sjuksköterska hålla sig hela tiden 

aktuell med ny information som tillkommer. En sjuksköterska som har arbetat 

länge på samma avdelning har erfarenheter och kunskaper som hon borde dela 

med sig till andra kollegor. Även en nybliven sjuksköterska kan vara en 

informationskälla till färska kunskaper som borde utnyttjas av andra kollegor. En 

nybliven sjuksköterska kan ha svårt med att sätta sig in i sin nya roll som 

sjuksköterska och känna självförtroende, vilket tar tid och hon behöver stöd från 

andra kollegor. Även detta kan ha inverkan på informations givande. Författarna 

anser även att en sjuksköterska kan bli mer säker i sin roll genom att diskutera 

med sina kollegor om hur de informerar patienterna. Genom reflektion med 

varandra kan nya metoder läras för att ge information, samt få mer självförtroende 

genom att få bekräftat att det som görs är på rätt sätt. Om sjuksköterskan upplever 

att hon inte har kunskaper som patienten kräver och har behov av bör hon skaffa 

sig den kunskapen och återkomma till patienten eftersom det ingår i 

sjuksköterskans ansvarsområde att ge information till patienterna. Sjuksköterskan 

bör ta sitt ansvar och söka fakta för att kunna ge kvinnorna bra och saklig 

information. I socialstyrelsens allmänna råd (14) poängteras att den som har 

ansvaret för en patient inom hälso- och sjukvården skall se till att patienten ges 

individuellt anpassad information om olika undersökningar, behandlingar och 

vård som kan erbjudas. Informationen bör vara saklig och individuell anpassad 

samt ges i samråd med patienten. Informationen bör ske på ett sådant sätt att 

vederbörande själv upplever att hon fått råd, information och vägledning (29). Det 

är viktigt att sjuksköterskan följer upp den vägledning patienten fått för att 

försäkra sig om att hon har förstått innebörden. Genom att ställa frågor eller låta 

patienten återberätta kan hon kontrollera om vederbörande har förstått 

informationen (10). 

 

Informations givning till patienten tenderar att ges samtidigt som patienten får 

diagnosen och under stressade förhållanden. De flesta kvinnor befinner sig i chock 

fas och förnekelse när de får diagnos och är inte mottagliga för information. Ändå 
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läggs stor vikt på informationen vid första träffen när patienten får sin diagnos och 

tenderar att avta under sjukdomsförloppet. Om patienten inte frågar själv så 

uppmuntras de sällan av vårdpersonalen att ställa frågor. Vårdpersonalens 

kunskaper om alternativa informationskanaler som t.ex. video, telefon samtal, e-

mail och Internet är ofta inte tillräcklig. Som sjuksköterska bör man utöka sina 

kunskaper om dessa informations möjligheter och ha kunskap om vilka 

informations källor som är evidensbaserade (12). 

 

I studien (25) förekom en viss kulturell skillnad. Kvinnor som hade olika 

nationaliteter beskrev olika informationsbehov. Kvinnorna i England ville ha mer 

information om botemedel, sjukdomens spridning och vilken typ av behandling de 

skulle få, medan kvinnorna i Malaysia ville ha mer information om sexualitet. 

Författarna anser att som sjuksköterska är det viktigt att ta hänsyn till kvinnans 

kulturella bakgrund, eftersom informationen kan upplevas olika. Sjuksköterskan 

bör uppmärksamma informationsbehovet genom att ge information och ge 

utrymme till patientens egna frågor och funderingar. Vara medveten om den 

kulturella skillnaden så att informationen kan styras ur patientens perspektiv 

eftersom den information som sjuksköterskan anser är viktig är kanske inte 

relevant eller tillräcklig för patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan tar tid, 

uppmärksammar och etablerar bra kontakt och kontrollerar att informationen är 

riktigt uppfattad. Patienter med utländsk bakgrund har en tendens att svarar ja på 

frågor trots att de är osäkra på den information de fått. Det kan vara en vägledning 

för sjuksköterskan att uppmärksamma och ifrågasätta om patienten har förstått 

informationen.  

 

När manlig tolk används är det viktigt att tänka på den kulturella inverkan mellan 

tolken och kvinnan. En manlig tolk kan försvåra för kvinnan att diskutera öppet 

om sina problem och funderingar (10). Kulturella och sociala skillnader finns inte 

bara i vissa länder och religioner. Det finns även skillnader mellan personer i 

samma land när det gäller klasstillhörigheter, stad- och landsbygd boende. I 

Malaysia och i andra östländer där majoriteten av religionen är islam är det maken 

eller äldsta sonen som informeras om diagnosen och utifrån egen omdöme 

meddelar kvinnan vad han anser är viktigt för henne att veta. I vissa länder 
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skyddas kvinnan både av läkare, övrig sjukvårdspersonal och närstående för en 

del information eftersom de anser att det ger kvinnan en sämre tilltro och 

förhoppning inför framtiden (7). Det kan uppstå kulturella krockar då kvinnan inte 

vet hur hon ska bete sig eller att mannen kanske svarar på frågorna istället för 

henne och det kan bli ett dilemma för de inblandade parterna. Medan i Sverige är 

det kvinnan som informeras först och att mannen eller någon annan ur familjen får 

vara med. 

 

SLUTSATS  
Resultatet i denna litteraturstudie visade att kvinnorna inte var tillfredställda med 

den informationen de fått. Det förekom även kulturella skillnader om hur 

kvinnorna uppfattade informationen och att ålder spelade en viss roll. Genom 

denna litteraturstudie hoppas författarna kunna förmedla kunskaper om 

kvinnornas beskrivningar av upplevelsen och behoven av information. Författarna 

anser att det är viktigt för blivande sjuksköterskor att ta studiens resultat och 

kunskap med sig ut i den kliniska verksamheten.  
 

När kvinnor drabbas av bröstcancer är sjuksköterskans omhändertagande väldigt 

viktig. Sjuksköterskan är patientens talesman och ansvarar för att ge information 

och god omvårdnad. En förutsättning är att etablera en trygg och bra relation med 

tanke på ett samarbete om bästa möjliga resultat. Författarna anser att det är 

viktigt att sjuksköterskor tänker på att informationsbehoven är olika för olika 

kvinnor samt att informationen kan upplevas individuellt beroende på vilken 

bakgrund man har eller vilken kultur man kommer ifrån. Genom att vara lyhörd 

och uppmärksam på kvinnornas erfarenheter och behov av information kan 

sjuksköterskan bidra till att underlätta situationen för kvinnorna. 

 

Arbetet med litteraturstudien har gett författarna intresseväckande resultat. Det 

vore intressant att fördjupa sig mer i vad den bristande informationen kan bero på, 

både ur sjuksköterskornas och patienternas perspektiv. Samt undersöka hur 

kvinnor med olika kulturella bakgrunder i Sverige upplever informationen de får.
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Datum 
Senaste 
sökningen 

Databas 

 

 

Sökord 

 

Antal 

träffar 

Antal artiklar 
som användes 
till resultatet 

2005-09-21 PubMed Breastcancer and 
information 

     6 873  

  Breastcancer and 
information and needs 

        344  

  Breastcancer and 
information and needs 
experience 

          47  

  Breastcancer and 
information and needs 
experience and support 

          35  
 

  Breastcancer and 
information and needs 
experience and support 
and education 

          20  
 

  Breastcancer and 
information and needs 
experience and support 
and education and care 

          12                       2 
 

 
 
 
Datum 
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Sökord 

 

Antal 

träffar 

Antal artiklar 
som användes 
till resultatet 

2005-10-01 Cancer 
Literature 
in PubMed 

women breast cancer 
information needs  

325  

  women breast cancer 
information, needs and 
experience  

44  

  women breast cancer 
information, needs, 
experience and care needs 

23  

  women breast cancer 
information, needs, 
experience, care needs and 
survey 

16                       1 
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Antal artiklar 
som användes 
till resultatet 

2005-10-04 PubMed Breastcancer and newly 
diagnosed 

895  

  Breastcancer and newly 
diagnosed and information 

136  

  Breastcancer and newly 
diagnosed and information 
and edukation 

26  

  Breastcancer and newly 
diagnosed and information 
and education and support 

22  
 

  Breastcancer and newly 
diagnosed and information 
and education and support 
and communication 

8 2  
 

 
 
Datum 
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Sökord 

 

Antal 

träffar 

Antal artiklar 
som användes 
till resultatet 

2005-10-04 Elin newly diagnosed women 
with breast cancer 

151  

  newly diagnosed women 
with breast cancer and 
information 

17  

  newly diagnosed women 
with breast cancer and 
information and needs 

4 2  
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resultatet 

2005-10-05 PubMed What are the information 
needs of Chinese breast 
cancer patients receiving 
chemotherapy? 

   1 105 4 
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16. Författare: Luker K., Beaver K., Leinster S., Owens R., Degner L., Sloan J. 

Land: Kanada (1995).  

Titel: The information needs of women newly diagnosed with breast cancer. 

Syfte: Etablera prioritering om informationsbehovet till kvinnor med bröstcancer och om 

informationsbehov påverkades av kvinnornas ålder, utbildning och social klass. 

Urval: 150 kvinnor med bröstcancer. 

Metod: Kvalitativ studie. Ett frågeformulär som användes vid intervjuerna. Varje intervju 

tog 30 minuter och avslutades med att kvinnor fick uttrycka sig fritt angående information. 

Resultat: Det fanns skillnader i informationsbehovet mellan yngre och äldre kvinnor. Yngre 

kvinnor ville ha information om hormonell behandling och hur sjukdomen kunde påverka 

deras sexualitet medan äldre kvinnor ville ha information om psykiskt stöd. Både yngre och 

äldre kvinnor ville ha information om sjukdomens påverkan på det sociala livet.  

17. Författare: Salminen E., Vire J., Poussa T., Knifsund S.  

Land: Finland (2004).  

Titel: Unmet needs in information flow between breast cancer patients, their spouses, and 

physicians.  

Syfte: Syftet med studien var att karakterisera de kvinnor och deras män som inte var 

belåtna med genomsnittlig information. 

Urval: 113 kvinnor ingick i studien. Inklusionskriterier var kvinnor med nydiagnostiserad 

bröstcancer som var under pågående kemoterapi eller radioterapi. Det fanns inga andra 

kriterier för deltagarna, alla som ville kunde vara med.   

Metod: Kvalitativ studie. Ett frågeformulär med 31 frågor användes, där forskarna 

förklarade för kvinnorna hur viktigt det var att de fyllde i formuläret själva/individuellt utan 

någon annans åsikter. Männen fick svara på 19 frågor som handlade om informationens 

tillgänglighet och källor av information som handlade om fruars bröstcancer.  

Resultat: Kvinnorna var missnöjda med information de fått angående sjukdom, behandling 

och sjukdomens påverkan på det sociala livet. I studien framkom även hur kvinnorna var 

missnöjda med läkare de mött. Läkarna visade inget intresse för att diskutera med kvinnorna 

eller att läkarna inte hade tid för diskussion.  
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18. Författare: Graydon J., Galloway S., Palmer-Wickham S., Harrison D., Rich-van der Bij 

L., West P., Burlein-Hall S., Evans-Boyden B. 

Land: Kanada (1997).  

Titel: Information needs of women during early treatment for breast cancer.  

Syfte: Att fastställa informationsbehovet som kvinnor med bröstcancer behöver. 

Urval: 70 kvinnor med nydiagnostiserad bröstcancer som var engelskspråkiga.  

Metod: Kvalitativ studie. Ett frågeformulär, TINQ-BC (Toronto Informational Needs 

Questionnaire) användes där svarsalternativ rangordnades i skala från ett (inte viktigt) till 

skala fem (mycket viktigt). 

Resultat: Informationsbehovet hos kvinnorna var stort oberoende av vilken behandling de 

genomgick. Alla grupper ville ha information framförallt om sjukdomens återkomst och hur 

man vet att den har kommit tillbaka. Ju yngre kvinnorna var desto större var 

informationsbehovet. 

19. Författare: Whelan T.J., Mohide E.A., Willan A.R., Arnold A., Tew M., Sellick S., Gafni 

A., Levine M.N. 

Land: Kanada (1997).  

Titel: The supportive care needs of newly diagnosed cancer patients attending a regional 

cancer center.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka emotionell och psykisk hälsa, andra upplevda 

problem och behov hos nydiagnostiserade bröstcancer kvinnor. 

Urval: Engelskspråkliga kvinnor 18 år och äldre. Av 156 kvinnor var det 134 som fullföljde 

intervjuer.  

Metod: Kvalitativ studie. Kvinnorna ringdes upp där de fick förklaring angående studien 

och förfrågan att ställa upp. Det var valfritt att ställa upp och det skulle inte påverka deras 

vård på sjukhuset oavsett vad de beslutade sig för. De som ställde upp intervjuades på 

sjukhuset. Psykisk hälsostatus fastställdes med hjälp av GHQ skalan (Symptom Distress 

Scale). 

Resultat: 129 kvinnor rapporterade symtom som trötthet, sömnsvårigheter och smärta. 114 

kvinnor ansåg att de inte fått tillräcklig information angående sjukdom och behandling. 89 

kvinnor hade någon form av sociala bekymmer. 44 kvinnor var psykologiskt svårt betryckta 

enligt GHQ skalan. 
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20. Författare: Ashbury F.D., Findlay H., Reynolds B., McKerracher K. 

Land: Kanada (1998). 

Titel: A Canadian survey of cancer patients’ experiences: are their needs being met? 

Syfte: Syftet med studien var att se om kvinnornas behov av information var tillfredställda.  

Urval: Ny diagnostiserade kvinnor med bröstcancer (60 %) samt nyupptäckta män med 

prostatacancer (40 %).  

Metod: Kvalitativ studie. Pilotstudie gjordes på 50 patienter. Totalt 913 frågeformulär 

kompletterades i studien. Data samlades mellan juli 95- augusti 96 

Resultat: I studien framkom att kvinnorna tyckte att det var viktigt med information om 

behandling, dess effekt och biverkningar. Det förekom ingen speciellt jämförelse bland 

olika klasser och ålder. Kvinnorna var nöjda med information de fick om diagnosen av 

läkare, sjuksköterska samt andra cancer patienter. Även vänner, familj, hemdoktor och 

organisationer var värdefulla källor för information.   

21. Författare: Silliman R., Dukes K.A., Sullivan L.M., Kaplan S.HLand. 

Land: USA (1998). 

Titel: Breast cancer care in older women: sources of information, social support and 

emotional health outcomes. 

Syfte: När ville äldre kvinnor med bröstcancer ha information och hur hjälpfull är 

informationen samt vilka behov av social och emotionellt stöd dessa kvinnor hade. 

Urval: Ny diagnostiserade kvinnor med bröstcancer i åldrarna >55. 

Metod: Kvalitativ studie. Telefon intervjuer i 35 minuter. Intervjuer gjordes 4,5 månader 

efter diagnosen.  

Resultat: Kvinnorna ville ha information om hur sjukdomen kunde påverka de socialt, samt 

information om psykiskt stöd. Skriven information uppfattades som en hjälpfull information 

Informations källor som angavs var: familj vänner, TV och primärt omvårdnad psykisk 

hjälp var uppskattade. Kvinnorna önskade att de hade haft någon närstående med sig när de 

fick information om behandlingen så att de kunde ha fått hjälp att ställa frågor om 

behandlingen. 
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22. Författare: Galloway S., Graydon J., Harrison D., Evans-Boyden B., Palmer-Wickham S., 

Burlein-Hall S., Rich-van der Bij L., West P., Blair A. 

Land: Kanada (1997). 

Titel: Informational needs of women with a recent diagnosis of breast cancer: development 

and initial testing of a tool.  

Syfte: Utveckla ett frågeformulär för att mäta informationens betydelse för kvinnor nyligen 

diagnostiserade med bröstcancer och kontrollera om detta fungerar.  

Urval: 127 kvinnor levde upp till kriterierna för studien. Kriterierna var att kvinnor skulle 

vara 18 år eller äldre, medvetna om sin diagnos, diagnostiserade för första gången med 

bröstcancer, vara i en påbörjad behandling och prata/förstå engelska.  

Bortfall: Av 127 kvinnor bestämde sig 114 för att delta i studien. 

Metod: Kvantitativ studie. Ett frågeformulär, TINQ-BC (Toronto Informational Needs 

Questionnaire) testades, 

där svarsalternativ rangordnades i skala från ett (inte viktigt) till skala fem (mycket viktigt). 

Resultat: Frågeformuläret fungerade som väntat. Informationen visade sig vara viktig för 

kvinnor i samband med diagnosmeddelandet. Informationsbehovet skilde sig åt mellan äldre 

och yngre kvinnor. 

23. Författare: Ellis P.M., Butow P.N., Tattersall M.H.N.  

Land: Australien (2002). 

Titel: Informing breast cancer patients about clinical trials: a randomized clinical trial of an 

educational booklet.  

Syfte: Syftet var att testa/utveckla ett frågeformulär om informationsbehov för kvinnor med 

bröstcancer. 

Urval: Inklusionskriterier var kvinnor med nydiagnostiserad bröstcancer. 

Exklusionskriterier var kvinnor under kemoterapi och/eller radioterapi och kvinnor som inte 

var engelskspråkliga.  

Metod: Kvantitativ studie. Randomiserad studie med frågeformulär och 4-6 veckor senare 

fick kvinnorna hemskickat fler följdfrågor som skulle besvaras och skickas in.  

Resultat: Den prioriterade informationen var angående behandling, dess effekter och 

biverkningar. Det framkom åldersrelaterade informations behov, samt olika 

informationsbehov bland arbetslösa och yrkes arbetande kvinnor. Arbetslösa kvinnor var 

mindre nöjda med informationen som de fått under behandlingen jämfort med 

yrkesarbetande kvinnor som var nöjda. De yrkesarbetande kvinnorna ville dessutom veta 

mer om hormonell behandling och dess effekter. 
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24. Författare: Lee Y.M., Francis K., Walker J., Lee S.M.  

Land: Kina (2004).  

Titel: What are the information needs of Chinese breast cancer patients receiving 

chemotherapy?  

Syfte: Syftet med studien var att bedöma informationsbehov hos kvinnor med bröstcancer 

som fått kemoterapi i Hong Kong.  

Urval: 51 kvinnor ingick i studien. Inklusionskriterier var läskunniga kinesiska kvinnor 18 

år och äldre, nydiagnostiserade för första gången med bröstcancer och är under pågående 

kemoterapi.  

Metod: Kvantitativ studie. Kvinnorna fick frågeformulär i början av behandlingen och ett 

frågeformulär efter halva behandlingstiden. Detta för att se om kvinnornas informations 

behov ändrades under tiden som behandlingen pågick. 

Resultat: Kvinnorna ville ha information om sjukdomens påverkan psykosocialt och om 

bröstcancerns spridning. Kvinnorna ville alltid att någon ur familjen skulle vara närvarande 

under alla samtal och behandlingar så att alla skulle få samma information. Familjen var 

deras bästa stöd och därför ville kvinnorna att alla skulle få samma information för att på 

bästa sätt kunna hjälpa varandra genom sjukdomen och slippa eventuella missförstånd. 

25. Författare: Gopal R.L.R., Beaver K., Barnett T., Ismail N.S.N. 

Land: Malaysia och England (2005). 

Titel: A comparison of the information needs of women newly diagnosed with breast cancer 

on Malaysia and the United Kingdom. 

Syfte: Ta reda på vilka informations behov kvinnorna med bröstcancer hade i Malaysia och 

i England samt se om det fanns skillnad på informations behov mellan kvinnor i Malaysia 

och kvinnor i England. 

Urval: Nydiagnostiserade kvinnor (3-4 månader efter diagnosen) med bröstcancer. 100 

kvinnor från England och 150 kvinnor från Malaysia ingick i studien. Två olika sjukhus 

inkluderades där båda hade inriktning på onkologi och radioterapi. 

Metod: Kvantitativ studie. INQ- Informations Needs Questionnarie frågoformulär användes 

som var översatt i flera språk. Kvinnorna fick skriftlig information och de som var 

intresserade fick vara med. 

Resultat: I studien framkom att kvinnor ville ha information om behandling och dess effekt, 

spridning, sexuallitet, ärftlighet och sociala livet. Det förekom en viss skillnad när det gällde 

kvinnornas informations behov. Kvinnorna i England ville ha information om botemedel, 

sjukdomens spridning och typ av behandling medan kvinnorna i Malaysia ville ha 

information om sexualiteten.  
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26. Författare: Luker K., Beaver K., Austin L., Leinster S.J.  

Land: England (2002). 

Titel: An evaluation of information cards of improving communication between hospital 

and primary care for women with breast cancer.  

Syfte: Syftet var att undersöka de kvinnor med bröstcancer som besökte vårdcentralen fick 

tillräckligt information.  

Urval: Ny diagnostiserade kvinnor med bröstcancer upp till 4 månader. 

Metod: Kvantitativ studie. Kvinnorna fick svara i två frågeformulär. Den första gjordes på 

sjukhus och den andra fick de hemskickat.  

Resultat: Kvinnorna kontaktade distriktsköterskan på vårdcentralen angående uppföljning 

av sår, biverkningar som t.ex. infektion eller om de ville ha förlängd recept. Sjuksköterskans 

kunskaper om sjukdomen var väldigt viktigt för hur patienterna fick information. Utifrån 

den kontakten/förtroende patienten hade fått för sjuksköterskan under vårdtiden ledde till att 

patienten kunde ställa frågor angående behandling, biverkningar samt ta upp andra problem. 

27. Författare:Arora N.K., Johnson P., Gustafson D.H., McTavish F., Hawkins R.P.,Pingree S. 

Land: USA (2002). 

Titel: Barriers to information access, perceived health competence, and psychosocial health 

outcomes:  test of a mediation model in a breast cancer sample.  

Syfte: Syftet var att hitta samband mellan bröstcancer patienternas upplevelse av bristfällig 

information och psykisk påverkan av det.  

Urval: 225 kvinnor med ny diagnostiserad bröstcancer och upp till 6 månader.  

Metod: Kvantitativ studie. Randomiserad, QOL – patients´quality of live.  

Resultat: Kvinnor som hade fått bra information angående sin sjukdom, behandling och 

dess effekt hade en bättre psykisk hälsa. De kvinnor som hade fått sina frågor besvarade 

angående sin sjukdom kände sig tillfredställda med informationen. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 
 

 

 



 

  

 

 
 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

 

 

 

 



 

  

 

 

 
 

 

 

 



 

  

 

 




