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Sammanfattning 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligast förekommande tumörsjukdomen hos kvinnor 

och årligen drabbas 8000 personer i Sverige. Risken för återfall är störst de fem första 

åren, denna risk för återfall kan väcka en rädsla. Syfte: Att beskriva 

bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelse av rädsla för återfall. Metod: En allmän 

litteraturstudie. Den systematiska litteratursökningen resulterade i tio kvalitativa 

artiklar. Resultat: Rädsla för återfall var den mest förekommande känslan och den 

utlöstes främst vid förändringar i kontakten med sjukvården, uppkomsten av 

oförklarliga fysiska symtom och läkarbesök. Dock förekom det avsaknad av rädsla för 

återfall hos vissa. Det framkom även att användande av socialt stöd, distraktion och ett 

positivt synsätt var återkommande bemästringsstrategier för att hantera rädslan för 

återfall. Diskussion: Det är av stor vikt att sjuksköterskan informerar och motiverar 

kvinnan till utvecklande av egna bemästringsstrategier. Slutsats: Kunskapen kan och 

bör tillämpas av sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor, för att minska frekvensen 

av rädsla för återfall hos personer med cancer. Området bör uppmärksammas för vidare 

forskning.   
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Abstract 

Background: Breast cancer is the most common cancer disease among women and 

8000 people is annually affected in Sweden. The risk of recurrence is the highest within 

the first five years. The risk can trigger a sense of fear. Aim: To describe how women 

with breast cancer experience fear of recurrence. Method: A literature review. The 

systematic literature search resulted in ten qualitative articles. Results: Fear of 

recurrence was the most frequent emotion and was primarily triggered by changes in 

contact with health care, the emergence of unexplainable physical symptoms and doctor 

appointments. Though, absence of fear of recurrence occurred among some women. 

Usage of social support, distraction and positive approach emerged to be the most 

common coping strategies to deal with fear of recurrence. Discussion: It’s significant 

that the nurse informs and motivates women to the development of their own coping 

strategies. Conclusion: The knowledge can and ought to be practiced by nursing 

students and nurses, to reduce the frequency of fear of recurrence among people with 

cancer. This field ought to be noticed for further research. 
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BAKGRUND 
Risken för ett återfall i cancer kan väcka en rädsla. Även till synes oberörda personer 

kan lida av ett inre kaos som kan präglas av en rädsla för vad framtiden kan utvisa 

(Nilbert, 2013). Vid långvariga sjukdomsförlopp som cancer, kan olika former av 

osäkerhet och ovisshet uppkomma (Graubæk & Hall, 2012). Majoriteten av kvinnor 

som drabbats av bröstcancer utvecklar någon form av kris efter upplevelse av hot mot 

den egna existensen, där rädsla, förtvivlan, overklighetskänslor och tankar om sin 

dödlighet förekommer (Regionala cancercentrum i samverkan, 2014). Bröstcancer är 

den vanligast förekommande tumörsjukdomen hos kvinnor. Årligen drabbas 8000 

personer i Sverige av bröstcancer (Socialstyrelsen, 2014). Av dessa är det cirka två 

tredjedelar som blir friska. Efter kirurgisk behandling är risken för återfall störst inom 

de fem närmsta åren (Regionala cancercentrum i samverkan, 2014).  

 

Rädsla beskrivs som en stark obehagskänsla av ängslan, fruktan eller skräck (Dozier, 

2000). Den uppkommer då något eller någon upplevs som hotande. Rädsla anses vara 

en av våra mest ursprungliga känslor, människokroppens nervsystem är konstruerat så 

intensiv rädsla dominerar allt annat i vår kropp och själ. Vid livshotande fara förloras 

omedelbart intresset för att tillfredsställa grundläggande behov exempelvis hunger och 

sexlust.  Kroppen utnyttjar tidigare händelser för att kunna förutsäga en alltid lika 

osäker framtid. Framtiden är oviss och kan medföra diverse katastrofer, den är alltid 

föremål för åtminstone en svag rädsla som grundar sig i rädslan för det okända. Det 

mest okända i en människas livsvärld är döden (a.a). 

 

Hot mot existensen kan vara en faktor som kan leda till negativa upplevelser (Dozier, 

2000). En individuell upplevelse uppstår när en människa uppfattar något på ett 

subjektivt sätt. Vid beskrivning av människans upplevelsevärld kan begreppet livsvärld 

användas. Den individuella livsvärlden anses vara den värld som människan upplever ur 

ett första persons-perspektiv. Denna livsvärld är icke-objektiv och kan beskrivas som en 

naturlig och given erfarenhetsvärld. Den givna erfarenhetsvärlden är människan 

förtrolig med och ifrågasätter den inte. Denna vardagliga värld är inte konstant utan 

förändras ständigt och människan ägnar inte en tanke åt den utan tar den för givet 

(Birkler, 2007).  
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Långvarigt sjuka personer anses genomgå olika faser där varje fas präglas av olika typer 

av påverkan (Graubæck & Hall, 2012). När en person drabbas av sjukdom resulterar det 

i en omfattande förändring av vardagslivet, där samtliga aspekter av livet berörs. 

Självuppfattningen, den biografiska livsberättelsen, kroppens fysiologiska funktioner 

och sociala relationer påverkas. De sjukdomsdrabbade personerna nyttjar olika 

bemästringsstrategier, vilka förändras och utvecklas över tid. Trajectory-modellen 

konstaterar även att den existentiella upplevelsen av sårbarhet och osäkerhet kraftigt 

ökar vid kroniska och allvarliga sjukdomstillstånd. Vilket resulterar i att upplevelsen av 

osäkerhet och trygghet hotas (a.a). 

 

Vid sjukdomsgenombrott och diagnostisering tvingas personer genomgå en personlig 

process och upplevelsen av att gå en förändrad framtid till mötes (Nilbert, 2013). 

Bröstcancer är en tumörsjukdom där riskfaktorerna anses vara ärftlighet, hormonella 

faktorer och livsstilsfaktorer. Ytterligare riskfaktorer för bröstcancer är bland annat tidig 

debut av menstruation, sen menopaus, fetma, konsumtion av p-piller, 

hormonsubstitution och alkohol. Hos två tredjedelar av de som drabbas av bröstcancer 

upptäcks cellförändring redan vid mammografi. Endast en tredjedel får symtom först, 

det vanligaste symtomet är en knuta i bröstets övre, yttre kvadrant. Behandling av 

bröstcancer sker vanligast kirurgiskt med en sektorresektion som innebär borttagande av 

en tumörinnehållande ”tårtbit” av bröstet, eller mastektomi som innebär borttagande av 

hela bröstet. Strålbehandling, hormonell behandling och cytostatikabehandling är också 

vanliga behandlingar som ges i syfte att minska återfall (Nilbert, 2013; Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2014). Vid återfall är medianöverlevnaden idag cirka två 

år, gällande yngre personer beräknas den vara något längre (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Om återfall i bröstcancer uppstår, återupplevs minnen från det allra första 

diagnosbeskedet och att åter behöva genomgå smärtsamma och påfrestande 

behandlingar (Nilbert, 2013). Risken för återfall finns kvar även efter kvinnorna blivit 

friskförklarade från sin bröstcancer. Att bli friskförklarad från cancer innebär endast att 

personerna inte är sjukdomsdrabbade för tillfället. Det är ingen garanti för att 

personerna kommer vara friska för all framtid från cancer (Sköld Nilsson, 2010). Ett 
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återfall innebär ofta en sämre medicinsk överlevnadsprognos, detta icke önskvärda 

tillstånd kan resultera i en upplevelse av stark oro och rädsla (Nilbert, 2013). 

SYFTE 
Syftet var att beskriva bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelser av rädsla för återfall. 

METOD 

Design 

Litteraturstudien har genomförts som en allmän litteraturöversikt. En allmän 

litteraturöversikt innebär ett strukturerat arbetssätt för att skapa en uppfattning om det 

valda området. Översikten bygger på ett systematiskt val av vetenskapliga artiklar. 

Samtliga vetenskapliga artiklar var av kvalitativ sort (Friberg, 2006). 

 

Datainsamling 

En systematisk litteratursökning av vetenskapliga artiklar har genomförts. Sökning efter 

vetenskapliga artiklar har gjorts i databaserna Cinahl, psycINFO och PubMed. Dessa 

databaser valdes då de inriktar sig på omvårdnad och psykologi. Begränsningarna som 

användes var: english, peer reviewed och publicerade mellan 1999- 2014. Dessa valdes 

då artiklarna önskades vara skrivna på engelska, vara vetenskapligt granskade och 

aktuella. Sökorden som användes var: Fear, relapse, recurrence, Breast cancer, women, 

cancer survivor och breast neoplasms. Relevanta ämnesord för respektive databas har 

sökts upp. MeSH-termer för PubMed som: fear, recurrence och breast neoplasms. 

Cinahlheadings för Cinahl som: fear, recurrence, breast neoplasms och cancer 

survivors. Thesaurus för psycINFO som: fear, breast neoplasms och relapse. Som 

boolesk operator användes AND. Sökningen resulterade i nio vetenskapliga artiklar 

(Bilaga 1). Manuella sökningar har gjorts i de funna artiklarnas referenslistor, vilket 

resulterade i ytterligare en artikel (Friberg, 2006).  

 

Urval 

Urvalet och inklusionskriterierna var att de vetenskapliga artiklarna skulle handla om 

bröstcancerdabbade kvinnor som inte fått återfall. Dock behövde kvinnorna inte ha 

blivit friskförklarade. Artiklarna skulle vara av kvalitativ ansats. Exklusionkriterierna 
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var att män inte skulle ingå i forskningen. Artiklar gjorda som litteraturstudier och 

kvantitativa studier exkluderades (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Genomförande och analys 

De vetenskapliga artiklarna har granskats utifrån en granskningsmall framtagen av Röda 

Korsets Högskola (Bilaga 3). Sedan säkerställdes artiklarnas relevans och kvalitet. 

Artiklarna lästes sedan igenom ett flertal gånger för att skapa helhetssyn över materialet 

och därefter gjordes artikelöversikter (Bilaga 2). Därefter markerades de delar av 

artiklarnas resultat som var relevanta för studiens syfte. Sedan lyftes delarna ut och 

skrevs ner på separata ark. Därpå grupperades samtliga delar efter innebörd. Vid denna 

gruppering uppstod ett stort antal kategorier. Dessa omarbetades sedan i syfte att 

reducera antalet och få kategorierna mer övergripande och strukturerade. Slutligen 

skapades fem kategorier. Efter genomförd kategorisering, omarbetades de lika delarna 

för att generera en ny helhet. Rubriksättning av kategorierna, var ett moment som 

författarna arbetat mycket med. Författarna hade en strävan om att samtliga rubriker 

skulle vara beskrivande och ha ett genomgående tema. Rubrikerna har ändrats ett flertal 

gånger under arbetsprocessen efter utomståendes konstruktiva kritik. Samtliga 

beskrivna moment utfördes gemensamt av båda författarna med studiens syfte i fokus 

(Friberg, 2006).  

 

Etiska överväganden 

Etiska övervägande vid forskning är av stor vikt för att värna om och försvara personernas 

grundläggande rättigheter och värde. Ett vetenskapligt arbete syftar till att generera ny 

kunskap och ökad förståelse för fenomen för att således förbättra personers liv och 

samhällsutvecklingen. Vid genererandet av ny kunskap krävs vanligtvis att andra personer 

deltar där de tvingas avsätta tid och därmed exponera sig för olika risker (Kjellström, 2012). 

Därmed skulle artiklarna ha tagit hänsyn till samtycke, anonymitet, konfidentialitet och 

autonomi. Författarnas etiska överväganden var att det fanns en strävan om att på ett 

respektfullt sätt ta tillvara artiklarnas fynd. Artiklarnas innehåll har inte förvrängts. 

Författarna var dock medvetna om risken för förvrängning vid översättning av artiklarna då 

engelska inte var modersmålet. Författarna var även väl medvetna om förförståelsen och har 

minimerat dess inverkan. Undersökningens betydelse grundade sig i att författarna ansåg att 
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detta var en patientgrupp som återkom inom sjuksköterskeprofessionen, även att den psykiska 

ohälsan ansågs vara lika viktig som den fysiska. Författarnas föreställning om varför detta var 

ett relevant problemområde, grundade sig i att bröstcancer är den vanligast förekommande 

tumörsjukdomen hos kvinnor (Socialstyrelsen, 2014). 

Förförståelse 

Den kunskap, föreställning och erfarenhet som skribenterna hade inom det område som har 

undersökts, kallas förförståelse. Förförståelsen ändras ständigt i takt med arbetsprocessen, 

vilket gör att det är av stor vikt att klargöra utgångspunkten för den egna förförståelsen redan 

från det vetenskapliga arbetets planeringsfas. Redogörelsen för den egna förförståelsen är 

väsentlig för att uppfylla kvalitetskrav (Olsson & Sörensen, 2011). Författarnas likartade 

förförståelse var att bröstcancerdrabbade kvinnor levde i ständig rädsla för återfall trots att de 

var färdigbehandlade för sin cancer. Att de levde med ett inre kaos och att det bidrog till 

nedstämdhet. När det gällde ifall de bröstcancerdabbade kvinnorna gav uttryck för sin rädsla 

eller inte gick författarnas förförståelse isär. Båda författarna hade en föreställning om att 

dagens sjukvård hade svårt för att uppmärksamma kvinnornas behov av att prata om sin 

rädsla. Svårigheterna ansågs bero på kunskapsbrist, resursbrist och att patientens rädsla inte 

hade kommit till sjukvårdens vetskap. Den ena författaren hade personliga erfarenheter medan 

den andra inte hade det utan hade skapat sig en förförståelse via media. Det förekom ingen 

arbetslivserfarenhet hos författarna inom detta område. 

 

 

RESULTAT 
Analysprocessen resulterade i fem kategorier. Upplevelsen av rädsla vid förlorat 

skyddsnät, oförklarliga symtom och undersökningar, Upplevelsen av rädsla för döden 

och framtiden, Upplevelsen av acceptans med ett positivt synsätt, Upplevelsen av 

lindring med socialt stöd och distraktion och Upplevelsen av ansvarstagande för den 

egna överlevnaden. 
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Upplevelsen av rädsla vid förlorat skyddsnät, oförklarliga symtom och 
undersökningar  

Rädslan för återfall utlöstes vid mindre frekventa eller ändrade kontakter med sjukvården.  

Förändringar av kontakten med sjukvården uppstod främst vid slutförd cellgiftsbehandling. 

Några kvinnor uttryckte då en känsla av att ha förlorat sitt skyddsnät, de kände sig utelämnade 

och att de var tvungna att klara sig själva. Även en känsla av tomhet förekom hos vissa. Den 

förändrade kontakten resulterade i en oro för den egna förmågan att undersöka sig själv i syfte 

att upptäcka återfall, parallellt med en oro om att bli alltför upptagen av sin cancer (Oxlad, 

Wade, Hallsworth & Koczwara, 2008; Chantler, Podbilewicz-Schuller & Mortimer, 2005).  

 

En annan utlösande faktor för rädsla var uppkomsten av oförklarliga fysiska symtom. Smärta i 

brösten eller armhålor samt trötthet och nyupptäckta knölar var några symtom som kvinnorna 

beskrev. Ett fåtal kvinnor uttryckte att deras rädsla för återfall uppkom vid fysiska symtom 

som liknades vid de symtom som uppstått vid den begynnande bröstcancern (Allen, Savadatti 

& Gurmankin, 2007; Grimsbø Hjelmeland, Finset & Ruland, 2011; Loerzel Wochna & 

Aroian, 2012; Vickberg Johnson, 2001).  

 

Några kvinnor framförde att deras rädsla utlöstes i situationer där återfall kunde upptäckas, 

som läkarbesök och mammografier. Dessa situationer kände ett flertal kvinnor ångest inför. 

Kvinnorna upplevde även rutinmässiga mammografier och tillkommande biopsier efter 

diagnos som orosmoment (Loerzel et al., 2012; Vickberg Johnson, 2001). Veckan innan 

undersökning beskrevs som en emotionell berg och dalbana. I väntan på besked efter 

undersökning upplevdes extrem oro över att behöva genomgå behandling igen ifall ett återfall 

upptäckts (Loerzel et al., 2012).  

 

När kvinnorna vistades i närheten av andra människor med cancer eller hörde andra prata om 

cancer utlöstes rädsla. Även vid läsning om ämnen som berörde behandling av cancer i 

tidningar och forum väcktes en oro för återfall (Johnson Vickberg, 2001; Grimsbø 

Hjelmeland et al., 2011). Vid tanken på aktiviteter gällande framtiden exempelvis ett stort 

inköp eller involvering i långsiktiga projekt kunde en rädsla för återfall utlösas (Vickberg 

Johnson, 2001).  
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Upplevelsen av rädsla för döden och framtiden 

Rädsla ansågs vara den mest förekommande känslan vid tanken på återfall (Chantler et al., 

2005; Allen et al., 2007; Connell, Petterson & Newman, 2005). Kvinnorna med bröstcancer i 

tidigt stadie samt sent stadie var rädda för återfall och för att dö av cancer, rädslan för döden 

var särskilt tydlig hos de kvinnorna med bröstcancer i sent stadie (Chantler et al., 2005). 

Perioden efter slutförd behandling var den tid då kvinnorna kände sig extra sårbara för 

problem och rädda för återfall. Detta var relaterat till ett starkt tvivel på om cancern verkligen 

hade försvunnit helt, då kvinnorna hade svårt att övertygas att de blivit botade. Kvinnorna 

uttryckte även en oro för framtiden och vad som skulle ske när medicineringen upphörde. Oro 

gällande framtid var något som plågade många kvinnor efter avslutad behandling. Majoriteten 

av kvinnorna sa att de haft perioder av emotionella svårigheter efter slutförd behandling, 

ibland var svårigheterna eller depressionen direkt kopplade till rädsla för återfall (Oxlad et al., 

2008; Allen et al., 2007). Rädslan för återfall identifierades som en bidragande orsak till 

sömnproblem men även ångest och nedstämdhet var återkommande problem. Rädslan kunde 

kvarstå i flera år och ansågs vara problematisk (Mikkelsen, Søndergaard & Olesen, 2007; 

Cappiello, Cunningham, Knobf & Erdos, 2007).  

 

Att ständigt känna sig förändrad och leva med en fruktan för återfall, resulterade i att kvinnor 

uttryckte obehag för att bli kallade ”överlevare”, då de själva var osäkra på om de skulle få 

förbli överlevare. Några kvinnor var oroliga över att ett återfall skulle innebära mer avancerad 

och obotlig cancer, att det skulle vara smärtsamt, ifall det skulle orsaka depression, ångest och 

få dem att ”flippa ur”.  Andra fasor var framtida kirurgiska behandlingar, sjukskrivning, att 

behöva vara på sin vakt resten av sitt liv, tappa hår, försämrad livskvalitet och behöva fatta 

flera svåra beslut gällande behandling. Några kvinnor uttryckte att de var mer oroliga över att 

lämna anhöriga bakom sig och att ett återfall kunde innebära döden (Allen et al., 2007; 

Vickberg Johnson, 2001; Connell et al., 2005). 

 

Upplevelsen av acceptans med ett positivt synsätt 

Avsaknaden av rädsla för återfall ansågs vara ett uttryck för acceptans av sjukdomsbilden. 

Majoriteten var övertygad om att ett positivt synsätt och tankesätt hjälpte mot rädslan för 

återfall och för att uppnå en känsla av acceptans (Loerzel et al., 2012; De Vries, Den Oudsten, 

Jacobs & Roukema, 2013). Ett stort antal av kvinnorna kände ett ökat intresse för att gå vidare 
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med sina liv, de ansåg att allteftersom tiden passerade blev dem mer självsäkra. Många 

kvinnor uttryckte en vägran om att låta rädslan för återfall bli en börda och de kände en känsla 

av acceptans för sin bristande kontroll över att drabbas av återfall.  Kvinnorna uttryckte att 

dem inte ville slösa värdefull tid på att vara orolig för vad som kommer hända imorgon, för 

det kommer hända ändå (De Vries et al., 2013; Loerzel et al., 2012; Allen et al., 2007). Några 

kvinnor uttryckte att dem visst kunde drabbas av ett återfall, men att dem lika gärna kunde 

krocka med bilen eller köra utför en klippa (De Vries et al., 2013). 

 

Upplevelsen av lindring med socialt stöd och distraktion 

Kvinnorna använde sig av en rad olika strategier för att hantera rädslan för återfall. Den 

främst förekommande strategin var socialt stöd i form av stödgrupper, möte med andra 

överlevare, samtal med familj, vänner, terapeut och socialarbetare. Att prata med familj och 

vänner gav trygghet och tröst när kvinnorna genomgick en period av rädsla. Dock förekom 

det också att kvinnor isolerade sig, då dem ansåg att rädslan låg hos dem själva. Detta 

grundade sig i att dem inte ville att personer i deras omgivning, som redan gjort så mycket för 

dem, skulle lida av att dem stundtals kände ångest och rädsla. Isolering ansågs då som en 

strategi för att hantera en skrämmande situation (Vickberg Johnson, 2001; De Vries et al., 

2013). Kvinnorna uttryckte även ett behov av information om och kunna möta andra kvinnor 

med bröstcancer som överlevt och lever tillfredsställande liv (Oxlad et al., 2008; De Vries et 

al., 2013; Connell et al., 2005). Ett fåtal kvinnor delade med sig att dem hade en vän med 

bröstcancer som dem kunde dela erfarenheter och känslor med (De Vries et al., 2013).  

 

En annan vanlig strategi för att minska rädsla för återfall var att distrahera sig från att tänka på 

det. Exempelvis genom att promenera, ta en cykeltur, shoppa, vara ute i naturen, hålla sig 

upptagen med vardagliga rutiner, fokusera på arbete, läsa och titta på tv kunde distrahera 

tanken. Att gå till kyrkan, be och läsa bibeltexter användes också för att distrahera tankarna 

(De Vries et al., 2013; Vickberg Johnson, 2001). Däremot undvek kvinnorna att titta på film 

och läsa böcker som påminde dem om bröstcancern (De Vries et al., 2013). 

 

Några använde strategin att hoppas på att deras cancer inte skulle återkomma, eller intala sig 

själva att den inte skulle återkomma. Andra intalade sig att behandlingarna förbättrades under 

tiden och att läkarna skulle kunna förebygga ett återfall. Kvinnorna hade även en tendens till 
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att fokusera på andra problem än rädsla för återfall, exempelvis andra sjukdomar som de 

kunde drabbas av såsom hjärtinfarkt (Vickberg Johnson, 2001).  

 

Upplevelsen av ansvarstagande för den egna överlevnaden 

Där fanns en känsla av ett eget ansvarstagande gällande överlevnadschansen. Det var vanligt 

att kvinnorna ändrade livsstil för att förbättra hälsan och förebygga återfall, vilket sågs som 

ett positivt utfall av den upplevda cancern. Ökad fysisk aktivitet, rökstopp, hälsosammare 

kost, förbättrad stresshantering, meditation samt komplettering med alternativa 

naturläkemedel var vanliga livsstilsförändringar. Att utföra extra egenundersökning av 

brösten var vanligt för att tidigt upptäcka knölar. Men där fanns också en rädsla inför 

egenundersökning av brösten gällande deras eventuella oförmåga att skilja mellan normalt 

åldrande och tecken på återfall (De Vries et al., 2013; Allen et al., 2007). Några kvinnor visste 

redan vilken typ av behandling dem skulle välja om cancer skulle återkomma i bröstet. 

Kvinnorna ville då genomgå mastektomi då dem resonerade att bröstcancern sitter i bröstet 

och inte ”inuti” deras kroppar och när mastektomi genomförts skulle risken för återfall vara 

minimal (De Vries et al., 2013; Vickberg Johnson, 2001). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoden har diskuteras utifrån kvalitativa begrepp gällande kvalitetssäkring: 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Trovärdighet innefattar giltighet och 

avspeglar i vilken utsträckning det särskilda fenomenet verkligen har undersökts. 

Pålitlighet innebär en bedömning av i vilken utsträckning en oberoende person kan 

utföra samma studie och få liknande resultat. Redogörelse för förförståelsen är väsentlig 

för att kunna bestämma studiens pålitlighet. Överförbarhet innefattar en bedömning av i 

vilken kontext resultatet gäller samt vilka begränsningar som finns för att kunna 

överföra resultatet på andra grupper. Detta kräver att studiens metod är väl beskriven 

(Henricson, 2012; Polit & Beck, 2012).  

 

Sökning efter vetenskapliga artiklar har gjorts i databaserna Cinahl, PsycINFO och 

PubMed. Valet att söka i flera databaser som berörde studiens område utvidgade 
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möjligheten att hitta relevanta artiklar och på så vis öka studiens trovärdighet 

(Henricson, 2012; Friberg, 2006). Dock kan författarna inte helt säkerställa att hela 

forskningsområdet har gåtts igenom. Detta beror på att författarna inte innehar någon 

expertkunskap inom databaser och sökningar samt att det är första gången som 

författarna har genomfört en litteraturstudie. Detta kan ses som en svaghet gällande 

trovärdigheten. Författarna behärskade endast det svenska och engelska språket, vilket 

gjorde att artiklar skrivna på annat språk exkluderades i litteraturstudien. Detta kan ha 

lett till att andra relevanta artiklar har fallit bort. Valet att endast inkludera kvalitativa 

artiklar i studien grundade sig på att de bäst beskriver upplevelser. Men detta kan ha lett 

till bortfall av relevanta artiklar. Kvantitativa artiklar hade kunnat användas för att 

påvisa utsträckningen av rädsla för återfall vid bröstcancer. Trovärdigheten har stärkts 

genom att författarna haft en stor ambition att hitta och använda relevanta sökord, samt 

finna korrekta ämnesord för varje enskild databas. Sökorden kombinerades på ett 

varierande sätt för att få fram ett stort antal relevanta träffar. När dubbletter uppkom, 

väcktes en misstanke om mättnad hos författarna. Vidare sökningar bekräftade 

misstanken och den systematiska sökningen avslutades (Henricson, 2012; Sörensen & 

Olsson, 2011). 

 

De vetenskapliga artiklarna granskades med hjälp av Röda Korsets granskningsmall och 

därmed kunde artiklarnas svagheter och styrkor tas fram och presenteras utifrån tidigare 

nämnda kvalitativa begrepp gällande kvalitetssäkring. Granskningsmallen valdes då 

båda författarna känner sig trygga och behärskar den sedan tidigare. Granskningarna 

genomfördes och jämfördes av båda författarna för att stärka trovärdigheten och för att 

minska risken för olikheter och missförstånd. Samtliga utvalda artiklar saknade 

redogörelse för förförståelsen, ett fåtal hade en något otydlig metodbeskrivning samt ett 

litet urval, vilket sågs som en svaghet. På grund av avsaknad av redogörelse för 

förförståelsen kan författarna inte avgöra om forskarnas förförståelse har påverkat 

resultatet i de vetenskapliga artiklarna (Henricson, 2012). 

 

Analysprocessen kvalitetssäkrades genom att den utfördes av båda författarna, först 

individuellt därefter gemensamt. Detta gjordes för att minska risken för förvrängning, 

misstolkningar samt ett enformigt synsätt. Inte någon av författarna hade engelska som 



  

15 

modersmål och detta kan ses som en svaghet. Författarna var väl medvetna om detta och 

vid språkliga osäkerheter användes olika typer av nätbaserade lexikon. Vid 

kategorisering av fynden, arbetade båda författarna tillsammans med studiens syfte i 

centrum. Beskrivningarna av resultatet samt kategoriernas namn, kontrollerades av 

examinator, handledare, opponent samt kurskamrater vid mittseminarium. Samtliga 

moment har gjorts för att stärka trovärdigheten (Henricson, 2012; Friberg, 2006). 

 

Pålitligheten stärktes genom att författarna tydligt redogjorde och reflekterade över sin 

förförståelse först individuellt därefter gemensamt. Detta utfördes och dokumenterades 

vid litteraturstudiens planeringsfas. Med hjälp av detta moment, har författarna blivit 

mer medvetna om sin förförståelse och ökade chanserna för att minimera dess inverkan 

i analysprocessen (Henricson, 2012; Sörensen & Olsson, 2011). Vid 

grupphandledningstillfällen och mittseminarium fick författarna möjlighet att dela med 

sig av litteraturstudiens resultat till studiekamrater. Studiekamraternas omdöme var till 

god hjälp för att garantera att analysen är baserad på data och att tolkningar inte har 

uppstått. Detta stärker pålitligheten såväl som trovärdigheten i litteraturstudien 

(Henricson, 2012). 

 

Bedömningen av i vilken utsträckning litteraturstudiens resultat går att överföra på 

andra grupper eller kontexter utgår ifrån studiens trovärdighet (Henricson, 2012; Polit & 

Beck, 2012). Av de tio utvalda vetenskapliga artiklarna hade fem genomförts i USA, två 

i Australien, en i Nederländerna, en i Norge och en i Danmark. Det betyder att 

majoriteten av artiklarna har genomförts utanför norden. Författarna var väl medvetna 

om att det finns väsentliga skillnader mellan sjukvårdssystem i Norden och USA. 

Rämgård (2012) skriver att dagens globalisering samt ökning av privata vårdaktörer har 

resulterat i större ojämlikheter hos olika befolkningsgrupper. Personer med starkare 

socioekonomiska tillgångar har större möjlighet att investera i vård från privata aktörer 

(a.a). Författarna hade en förförståelse om att den ekonomiska statusen färgar personers 

rätt till vård och vårdens kvalité, särskilt i USA. Spekulationer uppkom angående ifall 

rädslan för återfall möjligtvis grundar sig i en fasa för att inte ha råd till behandling om 

ett återfall skulle inträffa. Dock ansåg författarna att människors upplevelse av rädsla 

vid hot mot existensen är likartad oavsett etnicitet och ursprung.  
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Resultatdiskussion  

De fynd som har valts att diskuteras är att ett positivt synsätt ökade chansen för 

acceptans, att socialt stöd resulterade i lindring och att distraktion lindrade rädslan för 

återfall. Dessa fynd utgjorde inte någon övervägande majoritet, utan valdes ut då dem 

var unika och ej stämde överens med författarnas förförståelse. Samtliga fynd svarade 

på litteraturstudiens syfte då dem innefattade rädsla för återfall ur olika perspektiv.  

 

Samtliga ovanstående fynd påvisar att kvinnor som drabbats av bröstcancer genomgår 

olika faser. Graubæck och Hall (2012) beskriver sjukdomsförloppsmodellen, alternativt 

kallad trajectory-modellen. Denna modell bekräftar att långvarigt sjuka personer 

genomgår olika faser som utmärks av olika typer av påverkan. Modellen styrker att 

bröstcancerdrabbade kvinnors vardagsliv förändras, att varje del av livet berörs och att 

dem upplever rädsla och osäkerhet. Det finns även belägg från modellen att kvinnorna 

brukar olika bemästringsstrategier men att dem varierar och utvecklas med tiden (a.a). 

 

Den vanligast förekommande bemästringsstrategin var nyttjandet av socialt stöd. Att 

använda sig av socialt stöd lindrade upplevelsen av rädsla. Det framkom i 

litteraturstudien att samtal med närstående gav trygghet och tröst. Även samtal med 

stödgrupper, medpatienter och terapeuter gav gynnsam effekt på oron (Vickberg 

Johnson, 2001; De Vries et al., 2013; Oxlad et al., 2008; Connell et al., 2005). En studie 

från USA styrker detta. I studien inkluderades tio vuxna personer med lungcancer där 

majoriteten av deltagarna upplevde gynnsam effekt av socialt stöd från familj och 

närstående (John, 2010). Även en studie från Sverige, där tio nydiagnostiserade 

personer med lungcancer deltog, påvisar att socialt stöd från familj och närstående 

resulterade i gynnsam effekt samt att personer kände sig bekräftade (Sjölander & 

Berterö, 2008). Ytterligare en studie från Australien styrker detta där tolv personer med 

leukemi inkluderades i studien. En av de vanligast förekommande strategierna oavsett 

sjukdomsstadium var nyttjande av socialt stöd från familj och närstående. Socialt stöd 

resulterade i lindring och en känsla av trygghet (Bulsara, Ward &Joske, 2003).   
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En annan vanlig bemästringsstrategi var att använda sig av distraherande aktiviteter för 

att lindra upplevelsen av rädsla. Det framkom i litteraturstudien att aktiviteter som att 

promenera, cykla, shoppa, vara ute i naturen, sysselsätta sig med vardagliga rutiner, 

fokusera på arbetet, läsa och titta på tv kunde distrahera tanken på återfall. Även 

spirituella aktiviteter som att gå till kyrkan, be och läsa bibeltexter distraherade tanken 

på återfall. Dock undvek kvinnorna att kolla på filmer och läsa böcker som påminde om 

bröstcancern (De Vries et al., 2013; Vickberg Johnson, 2001). En studie från 

Storbritannien med 37 personer med lungcancer styrker detta och påvisar att olika typer 

distraktion lindrade de obehagliga upplevelserna vid lungcancer (Ellis, Lloyd Williams, 

Wagland, Bailey & Molassiotis, 2013). Även en studie från Australien med 86 män med 

prostatacancer styrker att användandet av distraherande aktiviteter lindrade de negativa 

känslorna som uppkom i samband med prostatacancer. Männen distraherade sig med 

hjälp av fiske, promenader, trädgårdsarbete, sport, arbete eller meditation (Green, Wells 

& Laakso, 2011).  

 

Det går dock inte att påpeka nog att upplevelsen av rädsla är individuell och att den inte 

förekommer hos alla. Avsaknad av rädsla var ett uttryck för acceptans av 

sjukdomsbilden och genom ett positivt synsätt ökade chansen för en känsla av 

acceptans. Det framkom i litteraturstudien att majoriteten ansåg att ett positivt synsätt 

och tankesätt lindrade rädslan för återfall. (Loerzel et al., 2012; De Vries et al., 2013; 

Allen et al., 2007). En studie från Storbritannien styrker och påvisar att utvecklande av 

en positiv attityd och kämparanda resulterade i en större utsträckning av känsla av 

acceptans. Den positiva attityden och kämparandan gjorde det lättare att acceptera 

lungcancerns plats i livet (Ellis et al., 2013). Även en studie med elva personer från 

Australien påvisar att en positiv inställning resulterade i acceptans och att de levde mer i 

nuet, istället för att oroa sig för framtiden (Wilkes, O’Baugh, Luke & George, 2003). 

Ytterligare en studie från USA med 55 deltagare påvisar att ett positivt synsätt 

resulterade i en känsla av acceptans för sjukdomsläget. Genom att gå vidare med livet, 

sågs cancer som en del av vardagen (Towsley, Beck & Watkins, 2007).  

 

Författarna har valt att hitta belägg för de egna fynden med studier som omfattar andra 

former av cancer och som även berör män. Valet att styrka de egna fynden med dessa 
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typer av studier utgår från att sjuksköterskan inte ska klassificera eller hierarkisera 

människor utifrån ojämnlikheter som genus, ursprung och ålder. Sjuksköterskan bör 

varken förbise eller framhäva skillnader mellan de olika könen (Robertson, 2013). Även 

om studier är gjorda i en specifik vårdsituation, som exempelvis andra cancerformer, så 

kan studien vara oberoende av den specifika situationen. Detta gör att kunskapen kan 

tillämpas för andra patientgrupper (Forsberg & Wengström, 2008). Då författarna fann 

studier som var utförda på andra patientgrupper men som ändå bekräftade 

litteraturstudiens resultat, kan slutsatsen dras att upplevelsen av rädsla för återfall och 

hur människor hanterar den är likartad. 

 

Samtliga fynd berörs av respekt för självbestämmande, respekt för värdighet och 

respekt för integritet (Stryhn, 2007). Att visa respekt för självbestämmande, även kallat 

autonomiprincipen innefattar att ge kvinnorna rätt till att vara delaktiga vid beslut i 

vården som rör dem själva. Sjuksköterskan ska ge kvinnorna rätten att själv bestämma 

vilka olika typer av bemästringsstrategier som hon vill anamma (Sörensen & Olsson, 

2011). Om detta ges av sjuksköterskan, resulterar det i ett erkännande av kvinnornas 

frihet att genomföra val som grundar sig på deras individuella värderingar och 

preferenser (Stryhn, 2007). Att visa respekt för kvinnornas autonomi bidrar till deras 

harmoniska utveckling utifrån deras egna förhoppningar och visioner om ett gott liv. 

Respekt för värdighet har ett samband med respekt för självbestämmande, men ses som 

ett mer omfattande begrepp. Vid kommunikation med kvinnan bör sjuksköterskan se 

kvinnans värdighet som en central punkt. Inte bara informationsbehovet hos kvinnan 

ska tillfredsställas, utan även hennes behov av att bli bekräftad. Kvinnans underliggande 

behov av hjälp och omsorg ska uppmärksammas utav sjuksköterskan utan att kvinnan 

gör verbalt uttryck för det (a.a). För att kvinnans integritet ska bli respekterad och 

bekräftad krävs det att hon möter en sjuksköterska som behärskar förmågan att kunna se 

människor med ett holistiskt synsätt. Kvinnans upplevelse av sitt sjukdomstillstånd och 

livssituation bör uppmärksammas för att ge bästa förutsättning för kvinnans 

medbestämmanderätt vid vård och behandling. Det är väsentligt att vara lyhörd och 

uppmärksamma varje enskild kvinnas behov i omvårdnaden (Stryhn, 2007; Sörensen & 

Olsson, 2011). För att sjuksköterskan ska kunna ge omsorg som utgår från patientens 
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situation, så måste en förståelse av patientens livsvärld finnas. Sjuksköterskan måste 

också vara medveten om hur olika patienterna upplever sin livsvärld (Birkler, 2008). 

Vid uppbyggandet av en god relation mellan kvinnan och sjuksköterskan, bör 

sjuksköterskan visa sin angelägenhet och vilja att förstå genom att ställa frågor. Genom 

frågor blir det tydligt att sjuksköterskan anser att kvinnan besitter en viktig information 

som är till nytta för båda parter (Carlander & Carlander, 2007). 

 

Behovet av att uppmärksamma denna patientgrupp i dagens samhälle, grundar sig i att 

bröstcancer drabbar 8000 personer om året i Sverige (Socialstyrelsen, 2014). 

Lyckligtvis anses canceröverlevnaden i Sverige vara mycket god ur ett internationellt 

perspektiv. Samtliga medborgare har rätt till god hälsa och likvärdig vård oavsett 

bakgrund och bostadsort men ändå förekommer det skillnader mellan socioekonomiska 

grupper (Socialstyrelsen, 2011). Om behovet av specialistkompetens gällande 

psykosociala problem finns, ska sjukvårdsteamets kompetens utvecklas och utökas 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2014). Eftersom canceröverlevnaden är mycket 

god i Sverige, så kan slutsatsen dras att det möjligtvis finns många överlevare som lever 

med rädsla för återfall. Där fanns även skillnader mellan olika socioekonomiska 

grupper. Dessa skillnader kan visa sig genom att det kanske finns fler personer som är 

rädda i en specifik socioekonomisk grupp. När det gäller utökning och utveckling av 

specialistkompetens för psykosociala problem, så spekulerar författarna kring om det 

verkligen fullföljs.  

 

Hälso- och sjukvårdslagen säger att patienten skall ges information om sitt 

sjukdomstillstånd och om de undersökningsmetoder, vård och behandling som finns att 

tillgå. Samtlig information ska vara individuellt anpassad (1982:783 §2 b). Det är även 

ett krav att patientens integritet och självbestämmande ska bygga på respekt och att 

vården ska utformas utifrån patientens behov och önskningar i så stor utsträckning det 

är möjligt (1982:783 §2 a). Det är väsentligt att som sjuksköterska tillgodose patientens 

behov av information och motivation till att utveckla egna bemästringsstrategier för att 

kunna hantera rädslan för återfall. Dock bör sjuksköterskan uppmärksamma 

patienternas individuella behov, då det existerar patienter som inte upplever rädsla för 

återfall (Socialstyrelsen, 2005). 
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I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor står det att sjuksköterskor ska ha ett 

kritiskt förhållningssätt mot de befintliga rutinerna samt det egna arbetssättet. 

Sjuksköterskan ska överföra ny kunskap i praktiken för att kunna ge evidensbaserad 

omvårdnad. Sjuksköterskan har en skyldighet att utvecklas som profession men också 

som person (Socialstyrelsen, 2005). Nya uppgifter tillkommer och traditionella 

uppgifter försvinner från sjuksköterskans område. Det är då av stor vikt att vara 

medveten om yrkets grundläggande värden i denna förändringsprocess. Det är även ett 

krav att sjuksköterskan ska ha ett kritiskt förhållningssätt och reflektera kring sitt yrke 

för utvecklandet av en ny identitet som sjuksköterska. Denna nya identitet ska stämma 

överens med de nya förändringar och krav som uppkommer inom yrket (Birkler, 2008). 

 

Avslutningsvis anser författarna att det behövs mer kvalitativ forskning inom området, 

särskilt inom Norden. Författarna grundar detta resonemang på resultatet av den 

systematiska litteratursökningen. Resonemanget delas även av forskare från de utvalda 

resultatartiklarna, som också uttryckte ett behov av mer kvalitativ forskning.

 

SLUTSATS 
Litteraturstudien ger en överblick över hur bröstcancerdrabbade kvinnor upplever rädsla 

för återfall. Majoriteten av studiens resultat påvisar att kvinnorna är rädda för återfall 

och att det är ett område som behöver uppmärksammas, gällande både forskare och 

yrkesverksamma sjuksköterskor. Kunskapen som har tagits fram kan och bör nyttjas av 

sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor. Studien bekräftar att kunskapen även kan 

implementeras vid andra former av cancer.  Om kunskapen nyttjas kan det resultera i att 

förekomsten och graden av rädsla för återfall minskar.   
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Gurmankin 
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 The transition 

from breast 

cancer 

”patient” to 

”survivor”. 
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kvinnors 

rädsla gällande 

risk för 

återfall, känsla 

av förlust av 

medicinsk 

övervakning 
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vårdgivare och 

medpatienter 
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strategier de 
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behandling som 
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Jämförande analys. Fynden 
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fram.  

 

Kvinnorna accepterade deras 

bristande kontroll över återfall. 

Ändring av livsstil var vanligt 

för att minska risken för återfall. 

Majoriteten kände känslomässigt 

lidande relaterat till rädsla, som 

vanligen utlöstes av oförklarliga 

fysiska symtom.  
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metodbeskrivning, 

relevanta kategorier, 

stort urval. 

Svagheter: Ingen 

redogörelse för 
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Cappiello.M

,S. 

Cunningham

R, 

 M. Knobf 

T,  

Erdos. D 

 

USA 

2007 

 

Breast cancer 

survivors 

Information 

and support 

after treatment 

Att beskriva 

behovet av 

information 

och stöd hos 

kvinnor med 

bröstcancer i 

tidigt stadie 

som 

genomgått 

behandling, 

som en grund 

för att utveckla 

insatser som 

kan möta deras 

behov. 

20 deltagare 

diagnostiserade med 

bröstcancer i tidigt 

stadie inom 5 år, 

färdigbehandlade, prata 

och läsa på engelska, 

mentalt friska för 

samtycke och tillgång 

till telefon. 

 

Semistrukturerad 

intervju 

Rekryterades från 2 st nationella 

cancerinstitut med onkologisk 
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Intervjuerna spelades in och 
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Intervjuer i 

fokusgrupper. 

Deltagarna rekryterades av deras 

onkologer från onkologiska 

kliniken vid Washingtons 

universitet. 4 st fokusgrupper 

åtföljda av moderator och 

onkologipersonal. Intervjuerna 

bandinspelades och 

transkriberades ordagrant.  

 

Den ansvariga forskaren och 

moderatorn analyserade 

materialet självständigt, 

identifierade huvudteman och 

teman som sedan jämfördes för 

att få fram en helhet. 

Rädsla för återfall och döden var 

den känsla som uttrycktes av 

flest deltagare, särskilt vid 

avslutad behandling och glesare 

kontroller. 

Styrkor: Tydlig 

metodbeskrivning, 

relevanta kategorier, 

stort urval. 

Svagheter: Ingen 

redogörelse för 
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Petterson, C. 

Newman, B. 

 

Australien 

2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Issues and 

concerns of 

young 

Australian 

women with 

breast cancer 

Identifiera och 

undersöka 

kvinnors 

frågor och oro, 

diagnostiserad

e med 

bröstcancer 

före 41 års 

ålder. 

35 st kvinnor <40 år 

som diagnostiserats 

med bröstcancer, de 

senaste 4 åren, som 

kunde tala engelska. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Rekrytering skedde genom att 

placering av material på forum, 

föreläsningar, sammankomster. 

Intervjuerna spelades in och 

skedde i deltagarnas hem eller 

via telefon. Öppna frågor 

ställdes. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant av en 

oberoende person och den första 

författaren. 

 

Innehållsanalys. 

Rädsla för återfall var ett stort 

orosmoment hos många av 

kvinnorna. Nästan dubbelt så 

många som endast tagit bort 

knutan och inte hela bröstet, 

kände rädsla för återfall. Deras 

tankar gick till om hur länge de 

fick leva, om de fick se deras 

barn växa upp och andra 

vardagliga behov relaterat till 

rädslan för återfall. De kände 

även ett stödbehov men att de 

inte fick mycket stöd, vilket 

resulterade i rädsla. 

Styrkor: Tydlig 

metodbeskrivning, 

relevanta kategorier. 

Svagheter: Samtliga 

kvinnor är av ung 

ålder. Ingen 

redogörelse för 

förförståelsen. 



 

 

De Vries. J, 

Den 

Oudsten L. 

B, Jacobs. 

M.E.P. P, 

Roukema A. 

J 

 

Nederländer

na  

2013 

 

 

 

 How breast 

cancer 

survivors cope 

with fear of 

recurrence: a 

focus group 

study. 

Att undersöka 

hur 

bröstcancer 

överlevare 

hanterar 

rädslan för 

återfall 

27 st kvinnor som ej 

fått återfall eller 

metastaser, behärskade 

det nederländska 

språket och blivit 

behandlade mellan 

januari 2000 och 

september 2010.  

 

Intervjuer i 

fokusgrupper. 

Deltagarna rekryterades av 

vårdgivare på St. Elisabeth 

Hospital. 3 st fokusgrupper 

bestående av 5-12 st deltagare i 

varje, åtföljda av moderator och 

assistent. Intervjuerna innehöll 

sociodemografiska frågor, 

diskussionsfrågor och 

bandinspelades och 

transkriberades ordagrant. 

 

Fynden kodades på olika nivåer 

och kategorier togs fram. 

Deskriptiv statistik användes vid 

beskrivandet av urvalet. 

Variation gällande hur ofta 

kvinnorna kände rädsla för 

återfall. Positivt förhållningssätt 

ansågs hjälpa mot rädsla för 

återfall. Rädslan ledde till mer 

frekvent egenundersökning av 

brösten. Majoriteten försökte 

kontrollera sin rädsla själv och 

avleda den med andra aktiviteter. 

Några sökte stöd hos personer i 

omgivningen. 

Styrkor: Tydlig 

metodbeskrivning, 

relevanta kategorier, 

stort urval. 

Svagheter: Ingen 

redogörelse för 

förförståelsen. 

Grimsbø 

Hjelmeland, 

G. 

Finset, A. 

Ruland, M. 

C. 

 

Norge 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Left hanging 

in the air 

Experiences of 

living with 

cancer as 

expressed 

through e-mail 

communicatio

ns with 

oncology 

nurses 

Att undersöka 

patientens 

upplevelser av 

att leva med 

cancer genom 

e-mail 

kommunikatio

n med 

onkologisjuksk

öterska.   

38 st 

bröstcancerdrabbade 

kvinnor som deltog i 

den tidigare 

randomiserade studien i 

interventionsgruppen, 

med tillgång till 

WebChoice, fri tillgång 

till internet, >18 år och 

behärska norska. * 

 

E-mailkommunikation 

mellan patient och 

sjuksköterska. 

 

276 st e-mail innehållande 

konversation mellan patient och 

sjuksköterska kopierades och 

sparades i separata dokument, 1 

per patient. 5 st sjuksköterskor 

svarade på mailen. Anonymitet 

och konfidentialitet säkrades. 

 

Innehållsanalys. 

Kvinnorna skrev mycket 

utförligt om deras rädsla för 

återfall och spridning av 

sjukdomen. Det var ofta relaterat 

till frågor om kroppsliga 

ändringar såsom smärta i bröst, 

armhålor och trötthet. Deras 

rädsla uppdagades även av det 

som stod i tidningar och 

berättelser om andra med 

sjukdomen som fått annan 

behandling. Även att otydliga 

svar från läkare gav dem rädsla 

för återfall. 

Styrkor: Relevanta 

kategorier, 

skandinavisk studie, 

varierat urval. 

Svagheter: Ingen 

redogörelse för 

förförståelsen, något 

otydlig 

metodbeskrivning. 



 

 

Loerzel 

Wochna. V. 

Aroian. K. 

 

USA 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posttreatment 

Concerns of 

Older Women 

With Early- 

Stage Breast 

Cancer 

Att beskriva 

problem hos 

äldre som 

överlevt 

bröstcancer i 

ett tidigt 

stadium efter 

avslutad 

behandling. 

50 st äldre kvinnor med 

bröstcancer i tidigt 

stadie. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Deltagarna rekryterades från ett 

cancercentrum i sydöstra USA 

av sjuksköterskor vid screening. 

Intervjuerna innehöll öppna 

frågor och bandinspelades och 

transkriberades.  

 

Innehållsanalys. 

Rädslan för återfall fanns inte i 

så hög grad hos kvinnorna. Detta 

kunde bero på acceptans av 

sjukdomen. De kvinnor som 

kände rädsla kände det kring 

mammografier och väntan på 

provsvar. De som inte kände 

rädsla tog livet som det kom och 

hade en positiv attityd till sin 

sjukdom. Många kvinnor tog 

hand om andra sjuka 

familjemedlemmar och satte så 

sätt sin egen hälsa åt sidan. 

Styrkor: Relevanta 

kategorier. Stort 

urval. 

Svagheter: Ingen 

redogörelse för 

förförståelsen. 

Otydlig 

metodbeskrivning 

relaterat till otydlig 

beskrivning av 

urvalet. 

   H. 

Mikkelsen. 

T, 

Søndergaard

. J, Bonde 

Jensen. A & 

Olesen. F 

 

Danmark 

2007 

 

 

Cancer 

rehabilitation: 

Psychosocial 

rehabilitation 

needs after 

discharge from 

hospital? 

Att undersöka 

tidigare 

cancerpatienter

s behov av 

psykosocial 

rehabilitering 

efter 

utskrivning 

från sjukhus. 

15 st patienter med 

olika typer av cancer, 

kön, ålder och 

bostadsort. 

 

Intervjuer i 

fokusgrupper. 

Deltagarna rekryterades av 

läkare. 3 st fokusgrupper åtföljda 

av moderator. Intervjuerna 

innehöll öppna frågor, 

bandinspelades och 

transkriberades. 

 

Materialet analyserades av 

moderatorn och 2 st av 

forskarna. De använde sig främst 

av induktiv analys och sedan 

deduktiv analys. 

Ångest och nedstämdhet var ett 

återkommande problem, 

patienterna hade svårt att förstå 

att de blivit botade. Rädslan för 

återfall kunde kvarstå i flera år 

och upplevdes som plågsam. 

Många ansåg att de fått bristande 

information om att detta tillstånd 

kunde leda till depression. 

Styrkor: Tydlig 

metodbeskrivning. 

Relevanta kategorier. 

Varierat urval. 

Svagheter: Ingen 

redogörelse för 

förförståelsen. Litet 

urval. 



 

 

 

 

Vickberg 

Johnson, M. 

S 

 

USA 

2001 

Fears about 

Breast Cancer 

Recurrence 

Interviews 

with a Diverse 

Sample 

Att undersöka 

i vilken 

utsträckning 

kvinnor känner 

rädsla för 

återfall och 

vad det är som 

får kvinnorna 

att känna 

rädsla för 

återfall. 

16 st kvinnor som 

diagnostiserats med 

bröstcancer sedan 5 år 

tillbaka utan återfall, 

hade genomgått 

operation och var >18 

år. 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer.  

Deltagare identifierades via 

patientlistor av 3 st läkare. Sedan 

valdes deltagare ut efter kliniska 

faktorer för att skapa mångfald. 

Varje deltagare intervjuades 

enskilt av forskaren. Intervjuerna 

innehöll frågor om 

sjukdomshistoria, rädsla 

angående återfall, vilka 

situationer som utlöste rädslan 

och vilka coping-strategier som 

användes. Intervjuerna 

bandinspelades och 

transkriberades av en 

utomstående person med 

kontroll av forskaren.  

 

Fynden lästes igenom flera 

gånger för att få fram koder och 

kategorier.  

 

Där fanns en stor variation 

angående utsträckningen av 

rädsla. Majoriteten ansåg sig ha 

särskilda skäl till att känna 

rädsla. Någon ansåg sig ha 

starkare rädsla gällande annan 

sjukdom. Många uttryckte rädsla 

för vad ett återfall kunde 

innebära, ex döden men även 

rädsla för cytostatikabehandling 

och för eventuell psykisk ohälsa. 

Samtal om cancer, oklara 

symtom, långsiktiga 

inköp/projekt utlöste rädsla. 

Socialt stöd hos anhöriga var den 

vanligaste coping-strategin.  

Styrkor: Tydlig 

metodbeskrivning. 

Relevanta kategorier. 

Varierat urval. 

Svagheter: Ingen 

redogörelse för 

förförståelsen. Litet 

urval.  
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2008 

 

I’m living with 

a chronic 

illness, 

not…dying 

with cancer’: a 

qualitative 

study of 

Australian 

women’s self-

identified 

concerns and 

needs 

following 

primary 

treatment for 

breast cancer 

Att identifiera 

oro och behov 

hos australiska 

kvinnor som 

nyligen 

avslutat primär 

bröstcancerbeh

andling, för att 

utveckla en 

manual för 

denna 

patientgrupp.   

10 st deltagare som 

avslutat primär 

behandling(kirurgi, 

cytostatika,strålning), 

över 18 år och kunde 

tala flytande engelska. 

 

Intervjuer i 

fokusgrupper. 

Deltagarna rekryterades av 

sjuksköterskor på ett sjukhus i 

Australien. 3 st 

fokusgruppsintervjuer, åtföljda 

av moderator, leg psykolog och 

sekreterare. 10 öppna frågor 

ställdes. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 

 

Moderatorn sammanfattade det 

transkriberade materialet, efteråt 

kontrollerades inspelningarna av 

en andra forskare. Tematisk 

analys. 

Kvinnorna kände en oro för 

framtiden som manifesterade sig 

i rädsla, tomhet och att känna sig 

vilsen. Detta skedde när 

läkarkontroller glesades ut och 

det kändes som att de stod 

ensamma. Precis efter avslutad 

behandling kände kvinnorna 

även rädsla för återfall då de 

levde i osäkerhet om all cancer 

verkligen var borta. 

Styrkor: Tydlig 

metodbeskrivning, 

relevanta kategorier. 

Svagheter: Ingen 

redogörelse för 

förförståelsen, litet 

urval 
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