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ABSTRACT

Breast cancer is the most common form of cancer among women in Sweden. Many women
who suffer from breast cancer will fall into a crisis. The most common problems are agony,
depression, fear for the future, threats against its own personality, and fear for relapse. The
purpose of this litterature study was to describe how nurses with their pedagogical attitudes
can support the patients with breastcancer in their coping strategies. The result tells us that
patients with breastcancer has to use different coping strategies and the nurse has a great res-
ponsibility to support and inform the patient through her whole disease. To master the hard
situation, the woman has to use different coping strategies. She may do this in several ways
in form of support from relatives and hospital staff, research regarding the disease, taking a
personal responsibility, and acceptance of the disease. The nurse has responsibility to sup-
port and inform the patient which is important for the patients ability to recover properly.
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INLEDNING
När något problem uppstår måste vi på något sätt bemästra detta, något som kan ske

genom olika former av anpassningsstrategier. Människor som kommer in i en kris måste

på något sätt hantera denna och detta kan göras bl.a. med hjälp av olika copingstrategier.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Eftersom bröstcancer är en

allvarlig sjukdom förändras situationen på ett påtagligt sätt för den individ som drabbas.

Ett sätt att bemästra situationen är att använda sig av copingstrategier (Ringborg, Hen-

riksson & Friberg, 1998).

BAKGRUND
Bröstcancer
Cancer är ett starkt ord som skrämmer många människor. Bröstcancer, som i huvudsak

drabbar kvinnor, är mycket känsloladdat eftersom kvinnan kan riskera att få en del av

sin kropp bortopererad. Något som också kan påverka kvinnans personlighet på ett ne-

gativt sätt. Ungefär var tionde kvinna kommer att drabbas. Sjukdomen väcker starka

känslor och många debatter i ämnet har pågått under de senaste åren. Framförallt gäller

detta debatten om hälsoundersökning med mammografi. Ökade forskningresurser har

inneburit framsteg i diagnostik och behandling (Socialstyrelsen, 2001).

De vanligaste symtomen enligt Lundh (1993) är att personen känner en hård fast och

oöm knuta i bröstet, i anslutning till omgivande vävnad. Smärta runt området kan före-

komma innan knutan uppträder. Rodnad och förändringar kan också förekomma, men är

mer ovanligt. Bröstvårtan kan ibland ändra utseende genom att den dras in och inte är

jämnt rundad. Även blödning från den kan förekomma.

Socialstyrelsen (2001) anger att diagnosen bröstcancer grundas på att läkaren gör en

undersökning, mammografiscreening och en biopsi från tumören. Denna kombination

bedöms ofta som trippeldiagnostik. Om en av de tre undersökningarna talar för malig-

nitet måste diagnostiken gå vidare. Vid oklar diagnos görs en s.k. excisionsbiopsi, vilket

innebär att man med hjälp av röntgen lokaliserar eventuell malign tumörvävnad i an-
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slutning till operationen och i samband med denna tar ett vävnadsprov för att säkerställa

diagnosen.

Enligt Lundh (1993) avlägsnas en konstaterad bröstcancer som är mindre än fem centi-

meter i diameter, kirurgiskt. Om cancern är dåligt avgränsad måste hela bröstet i regel

tas bort. Man tar även biopsi från armhålan för att kunna bedöma sjukdomens utbred-

ning och eventuell lymfkörtelpåverkan. Efter operationen ges vanligtvis strålbehandling

som komplettering för att undvika att nya tumörer skall uppstå inom det drabbade om-

rådet. Hos patienter med risk att drabbas av dottersvulster ges understödjande behand-

ling i form av kemoterapi.

Socialstyrelsen (2001) menar att bröstcancer som utgår från körtelrör eller körtellobuli i

bröstkörteln definieras som malign tumör. Till skillnad från beningna tumörer som inte

benämns cancer. Man skiljer på invasiv och icke invasiv cancer s.k. cancer in situ (CIS),

på platsen. Cancer in situ innebär att den inte har spridit sig till närliggande vävnad utan

är belägen i bröstkörteln. Cellerna hålls på plats av basalmembranet som omger mjölk-

gången och kan därför inte spridas till annan vävnad. Om cancern invaderar intilliggan-

de stödjevävnad så innebär detta en invasiv bröstcancer, vilken har en förmåga att sända

ut metastaser till övriga delar av kroppen.

Enligt Ringborg  m. fl. (1998) har antalet nya bröstcancerfall ökat från 2000 fall per år

1960, till 5800 år 1990. Ökningen beror till största delen på en ökad medellivslängd.

Även om hänsyn tas till ökad livslängd ökar antalet fall med 1,4 % per år. Risken att

drabbas ökar också med stigande ålder, ärftliga faktorer tros spela in. Antalet dödsfall i

bröstcancer i åldersgruppen 45-54 år är 13%, vilket gör sjukdomen till den enskilt vanli-

gaste dödsorsaken i denna åldersgrupp.

Enligt de senaste uppgifterna upptäcktes 6300 nya bröstcancerfall i Sverige år 1999,

vilket utgör 29% av alla cancerfall bland kvinnor (Onkologicentrum, 2001).

Enligt Rydén och Stenström (2000) uppstår såväl en fysiologisk som en psykisk obalans

i kroppen då en individ drabbas av en allvarlig sjukdom. Människan kommer in i en
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personlig hälsokris. Detta innebär att människan får anpassa sig till en helt ny livssitua-

tion som den inte tidigare har upplevt. Många nya frågor uppkommer också kring sjuk-

domen, vilket av Rydén och Stenström beskrivs som: ”att drabbas av en allvarlig sjuk-

dom är troligtvis bland det mest ångestskapande en människa kan råka ut för” (s. 81).

Ringborg m.fl. (1998) menar att diagnosen cancer innebär ett stort hot mot den egna

personligheten för många. För de flesta människor upplevs cancer som en obotlig sjuk-

dom med en plågsam död. Cancer ses inte som andra sjukdomar som kan botas utan

som något icke botbart och hemskt. Även när det gäller behandlingsformer såsom strål-

behandling och cytostatika upplevs dessa som okända och skrämmande för många can-

cerdrabbade människor.

En differentialdiagnos till bröstcancer är fibroadenos (omvandling av körtelvävnaden till

bindvävnad) som är en knöl i bröstet hos kvinnor i fertil ålder (Läkemedlesboken,

1997). Enligt Lundh (1993) orsakas fibroadenos av hormoner som gör att bindväven i

bröstkörteln växer samman och bildar ömmande knutor. Det kan vara av stor vikt att

knölen undersöks, eftersom den kan förväxlas med malign sjukdom. Lundh (1993) tar

även upp två andra bröstsjukdomar; fibroadenom och mastit. Fibroadenom är en godar-

tad tumörform som kan uppträda hos unga kvinnor. Den består av bindvävnad och

bröstkörtelepitel. Mastit är bröstkörtelinflammation som beror på mjölkstockning hos

ammande kvinnor. Den senare behandlas genom att man tömmer brösten på mjölk med

en pump. Även inflammation genom bakterier kan drabba ammande kvinnor, behand-

lingen blir då i regel antibiotika. Dessa tre olika sjukdomstillstånd betecknas som benig-

na bröstsjukdomar.

Coping
Enligt Tamm (1991) kan ordet coping inte direktöversättas till svenskan utan får formu-

leras som; ”stressbemästring, anpassningsmekanismer, strategier att bemöta stressfyllda

situationer och hantering av ofrånkomliga påfrestningar” ( s. 181 - 182).

Rydén och Stenström (2000) stödjer sig på Lazarus och Launiers definition och menar

att: ”coping inbegriper alla krafter eller ansträngningar, såväl handlingar som kognitiva
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och emotionella strategier, som tas i anspråk av individen för att klara av, tolerera, redu-

cera eller minimera yttre och inre krav liksom konflikter mellan dessa” (s. 83).

Tamm (1991) menar att oberoende av vilken definition som väljs så har begreppet en

gemensam innebörd: människans kamp mot såväl inre som yttre psykologiska krav, mot

alla slag av konflikter samt svåra och smärtsamma känslor som uppkommer under svåra

perioder i våra liv. I varje krisprocess ingår copingstrategier. Begreppet förekommer ofta

i samband med stressande situationer som inför ett tungt besked att människan har en

allvarlig sjukdom eller skall genomgå svåra behandlingsformer som t.ex. strålning vid

cancer. Vanligast är att coping förekommer under hela sjukdomstiden och vid kroniska

sjukdomar hela livet. Dessa patienter använder sina strategier för att klara sig igenom de

svårigheter som sjukdomen medför. Det finns både positiva och negativa copingstrate-

gier. De som är positiva för människan, hjälper henne att bemästra sin svåra livssitua-

tion till det bättre. Detta är ett positivt sätt att klara av sin sjukdom. De negativa strate-

gierna uppkommer när människan inte kan hitta ett bra sätt att klara av sin svåra situa-

tion utan använder ett destruktivt förhållningssätt med ett neurotiskt mönster som ofta

har följt henne genom hela livet. När detta negativa mönster aktiveras på nytt utgör det

en ytterligare påfrestning på den redan hårt pressade människans situation (Tamm,

1991).

Tamm anser vidare att det finns både likheter och skillnader mellan coping och försvars-

mekanismer. I praktiken är dessa två strategier nära förenade i livets svåra krisprocesser

och väcker starka känslor så som hot och ångest. De olika försvarsmekanismerna hjälper

människan att bli av med smärtsamma upplevelser genom att förtränga känslor på olika

sätt. Människan vill inte uppleva psykisk smärta och hennes försvar hjälper till att un-

dantränga verkligheten. Detta kan ske genom bortträngning, reaktionsbildning, för-

skjutning eller projektion. På detta sätt bedrar människan sig själv, vilket är hennes sätt

att skydda sig mot psykisk smärta. Genom copingstrategierna klarar människan av stress

och hot i livet utan att lura sig själv. Använder sig människan av de positiva strategierna

kan hon lära sig att hantera svåra känslor och klara av att bemästra dem. Detta påverkar

den psykiska hälsan positivt, medan de stela försvarsmekanismerna kan låsa människan

i hennes beteende och göra mer skada än nytta. Tamm menar vidare att skillnaden mel-
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lan coping och försvar är att coping är en konstruktiv process inriktad på ett flexibelt,

och för just den situationen, anpassat sätt för att klara av de svårigheter som drabbar

människan.

Cohen och Lazarus (1979) har delat in copingstrategier vid somatiska sjukdomar i fyra

huvudgrupper såsom informationssökning, direkta respektive återhållna handlingar,

intrapsykiska processer och socialt stöd.

Informationssökning

Många människor som insjuknar i en svår sjukdom har ofta dålig kunskap om sitt sjuk-

domstillstånd. De söker därför så mycket information som möjligt kring sin sjukdom.

Informationssökningen är en av de mest grundläggande copingstrategierna för männi-

skor som hamnar i svåra situationer och har begränsad kunskap i ämnet. Det är oftast

läkaren som är den viktigaste informationskällan och som besitter kunskapen om just

sin patients sjukdom. Även sjuksköterskan är här en viktig kunskapskälla för patienten

och fungerar som en länk mellan patient och läkare. Patienten har en lång process att gå

igenom med allt från att förstå sina upplevda symtom och att få ihop dessa med sin dia-

gnos. Här har sjuksköterskan en stor uppgift att fylla och kan genom att tolka patientens

upplevelser göra så att denne förstår sin situation bättre (Cohen & Lazarus, 1979).

Direkta respektive återhållna handlingar

Vi människor vill bli återställda så fort som möjligt vid sjukdom. Att söka hjälp för en

åkomma och få adekvat behandling räknas som positiv coping. Men att stressa fram en

bättring genom att ta ett piller eller tro att det onda försvinner genom något magiskt in-

grepp skapar motsatt effekt. Då vågar människan inte se verkligheten utan flyr snarare

från den. Att vara återhållsam med sina handlingar betyder inte att människan är passiv,

utan att hon agerar tillsammans med vårdpersonalen när det behövs. Detta innebär att

patienten tar ett eget personligt ansvar för sin sjukdom. Hon gör det utifrån sina egna

resurser såsom självdisciplin och kunskaper. Dessa handlingar räknas som positiv co-

ping (Cohen & Lazarus, 1979).

Intrapsykiska processer
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En allvarlig sjukdom kan orsaka svåra krissituationer hos människan. För att bibehålla

sin emotionella jämnvikt utvecklar människan olika former av försvarsmekanismer. Här

ingår förnekande, undvikande, spel samt bortträngning av känslor. Mycket kraft går åt

att hålla samman sin person och upprätthålla en känslomässig balans. Patienten kan i

dessa perioder arbeta mycket eller kompensera med annan aktivitet som håller ångesten

tillbaka. Detta är vanligt när det gäller kroniska sjukdomar att individen förnekar sjuk-

domen eller allvaret i den. Förnekande är en vanlig copingstrategi i början av sjukdomen

och kan i vissa fall ha gynnsam effekt, vilket har visat sig ha en avslappnande verkan

som minskar ångest och oro, speciellt hos patienter som lider av hjärt- och kärlsjukdo-

mar. Men de som förnekar olika symtom, som orkeslöshet efter en hjärtinfarkt genom

att aktivera sig mer än kroppen orkar samt att inte följa rekommenderade levnadsvanor,

kan äventyra sin hälsa. I denna form av förnekande skapar patienten en negativ coping.

Positiv coping kan sammanfattas med att patienten måste lära sig att tänka om, att ändra

sin inställning till sin sjukdom. Genom avspännings- och visualiseringsövningar kan

patientens negativa och hotfulla känslor omvandlas till positiva (Cohen & Lazarus,

1979).

Socialt stöd

När en människa blir sjuk kan hon känna sig ensam och isolerad med sina tankar och

känslor. I den ångest och osäkerhet inför vad som skall hända söker människan stöd hos

de som står  henne nära. Denna form av copingstrategi fungerar bra, speciellt för patient-

er som just insjuknat. De har ofta mycket tankar och känslor de vill dela med någon

annan. Även långsiktigt är det av stor betydelse för en sjuk människa att ha ett socialt

stöd. Att ha ett bra och fungerande socialt nätverk skapar trygghet och lugn hos den sju-

ke. En sjuk människa utan stöd kan känna sig ännu mer ensam och uppleva sig som en

börda för vårdpersonalen. Överlag fungerar ett socialt stöd som positiv coping vid svåra

sjukdomstillstånd. De som har en nära social kontakt rehabiliteras vanligen fortare än de

som saknar ett socialt stöd (Cohen & Lazarus, 1979).

Omvårdnad och coping
I ett av de styrdokument som omvårdnaden grundar sig på, SOSFS 1993:17, fram-

kommer att sjuksköterskan har ansvaret för omvårdnaden av patienterna. Denna skall

bedrivas utifrån ett humanistiskt synsätt i syfte att bevara och återställa hälsa eller att se
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till så patienter får en värdig vård i livets slutskede. I omvårdnaden ingår att stödja pati-

enten både fysiskt och psykiskt samt att kunna ge råd och information som är relevant

för omvårdnadssituationen.

Omvårdnad enligt Kristoffersen (1998) omfattar en helhetssyn på människan, vilket

innebär att se människan som en helhet och en unik person, d.v.s. att väga in både fysis-

ka, psykiska, sociala och andliga dimensioner. En god och tillfredsställande omvårdnad

omfattar samtliga av dessa. Enligt SSF (Svensk sjuksköterskeförening, 1997) fram-

kommer också denna helhetssyn: ”När du utövar ditt yrke ska du befrämja en miljö där

individens värderingar, sedvänjor och religiösa övertygelse respekteras”( s. 2).

I omvårdnadsteoretikern Callista Roy´s adaptionsmodell framkommer att människan

behöver omvårdnad när adaptionen (anpassning) inte räcker till vid olika förändringar i

människans inre och yttre miljö. Anledningen kan av olika skäl vara att människans

egen förmåga är nedsatt. Omvårdnadsmålet blir då att förstärka patientens bemästrings-

förmåga och påverka hans omgivande och inre miljö på ett sådant sätt att han klarar av

att anpassa sin nya livssituation (Polit & Hungler, 1999).

Sjuksköterskans pedagogiska funktion
Pedagogik är inte avsett enbart för pedagoger utan även sjuksköterskor har användning

för pedagogik i sitt omvårdnadsarbete. Men det är skillnad på pedagogens och sjukskö-

terskans undervisningssituation, dels vilka deltagarna är och dels hur undervisningen

sker. Sjuksköterskans roll är att samarbeta med patienten och ge information som är

relevant för omvårdnadssituationen. I regel är det bara sjuksköterskan och patienten som

möts i en vårdsituation och då är samtalsundervisning den mest lämpliga undervisnings-

formen. Samtalsundervisning innebär att sjuksköterskan och patienten träffas på en av-

skild plats där de samtalar kring patientens olika vårdbehov. Här kan patienten ställa

frågor och sjuksköterskan ger råd och information som är relevant för vårdsituationen.

Men det finns tillfällen då sjuksköterskan inte skall undervisa patienter. Det kan vara

situationer då patienten inte är mottaglig eller har behov av undervisning. Orsakerna kan

vara av psykiska eller fysiska skäl (Glinsvad, 1996).
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För att ändra inställning till sjukdomen har vårdpersonalen en viktig pedagogisk roll

genom att bättre ta hand om patienten och dess anhöriga under sjukdomsperioden. Den

unika människans egna vilja och intressen måste respekteras. Helhetssynen innebär att

såväl fysiska, psykiska, sociala som de existentiella behoven vägs in. Om helhetssynen

saknas kan patienten uppfatta vården som kall och opersonlig (Ringborg m. fl., 1998).

Granum (1994) anser att behovet av undervisning i omvårdnadssituationen kommer att

bli allt viktigare i framtiden. Detta på grund av att hälsoproblemen blir fler i samband

med förändrad livsstil. Granum menar vidare att sjuksköterskan bör ha goda pedagogis-

ka kunskaper i ämnet för att undervisningen skall fungera tillfredsställande för patien-

ten. Detta innebär att kunna lära ut kunskap så att patienten förstår vad som menas. En

vårdsituation som utvecklas till en dialog mellan patient och sjuksköterska innebär att

båda söker kunskap tillsammans utifrån patientens vårdbehov. Patienten deltar aktivt

genom att ställa frågor och sjuksköterskan ger information utifrån sin kunskap och erfa-

renhet. Detta medför en öppnare vårdsituation där sjuksköterskan utgår från patientens

hälsotillstånd och livssituation. Undervisningen måste sättas i ett sammanhang som ut-

går från hur mycket patienten har förstått och vilken kunskap hon har tagit till sig. Ge-

nom detta lär sig patienten varför hon måste lära sig samt att undervisningen känns me-

ningsfull för henne. Granum menar vidare att den effektivaste inlärningen sker då pati-

enten själv är aktivt engagerad. En människa som lär sig nya saker, förändrar ofta sitt

levnadssätt på ett eller annat sätt.

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Syftet med studien är att beskriva hur sjuksköterskor utifrån ett pedagogiskt förhåll-

ningssätt kan stödja copingstrategierna hos patienter med bröstcancer.

För att uppnå syftet utgår studien från följande frågeställningar:
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• Vilka är sjuksköterskans specifika uppgifter då patienten får ett cancerbesked?

• Hur kan sjuksköterskan stödja patientens copingstrategier?

METOD
Litteratursökning
Litteratursökning av artiklar gjordes vid HTU, i högskolebibliotekets katalog SOFIA via

databaserna Cinahl och PubMed. Sökningen begränsades till engelska och nordiska

språk. På Pubmed gjordes sökning på sökorden coping, breastcancer från år 1996-2001

och gav 98 träffar. På Cinahl gjordes sökning på samma ord och årtal och gav 579 träf-

far. 32 artiklar togs ut från dessa databaser utifrån studiens frågeställningar.

Mammografienheten på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) bistod med arbets-

materialet; Omvårdnad av kvinnor med bröstcancer. Detta har varit till stor hjälp, speci-

ellt kapitlet psykosocialt omhändertagande. Via internet gjordes sökningar på ordet

bröstcancer vilket gav information från Socialstyrelsens hemsida: state of art- Bröst-

cancer. Även en manuell sökning genomfördes på högskolebiblioteket i Vänersborg i

olika tidskrifter som; Vård i Norden, Journal of Advanced Nursing och Cancer Nursing.

I dessa söktes på de ord som hade anknytning till studien; breastcancer, coping, infor-

mation och stöd (eng.support). Här valdes sju artiklar ut som belyser sjuksköterskans

roll som informatör och stödperson.

Urval
Litteraturen valdes utifrån hur den belyste sjuksköterskans stödjande funktion, coping

och patienter med bröstcancer. Eftersom betoningen ligger på sjuksköterskans pedago-

giska funktion finns en fokusering på artiklar som belyser sjuksköterskans information

och stöd av bröstcancerpatienter. Sammanlagt nio artiklar och ett arbetsmaterial valdes

ut som berör ämnet. Den litteratur som användes redovisas i tabell 1.
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På grund av att det finns mycket material kring just coping och bröstcancer var det svårt

att avgränsa sig. Först sökte jag på orden enskilt och fick oöverstigligt antal träffar, detta

ledde till att jag begränsade sökningen och i och med det blev materialet någorlunda

hanterbart.

Analys
Studien baserades på vetenskapliga artiklar som var relevanta i förhållande till syfte och

frågeställningar och som fokuserade på bröstcancer, coping och stöd, sjuksköterskans

pedagogiska funktion samt olika copingstrategier. Förutom ovanstående syfte, fråge-

ställningar och sökord har två specifika copingstrategier använts; informativt stöd och

socialt stöd som underlag för analysen. Dessa utgjorde underlag för sortering av insam-

lat material. En anledning till detta var att de framstod på ett tidigt stadium som centrala

i materialet. Dessa strategier har även fungerat som struktur genom analysarbetet. Fråge-

ställningarna har därefter utnyttjats som underlag för resultatframställningen.

Tabell 1. Översikt av använd och analyserad litteratur, dess metoder och syften.

Författare, år     Litteratur            Metod                        Syfte

Ahlström & Hansson,
2000

Artikel Litteraturstudie. Benner &
Wrubels modell: ”Fawcett´s
analytical structure”. Coping
från ett omvårdnadspers-pektiv.

Hur sjuksköterskan kan
använda modellen till att
hjälpa patienter med sina
copingstrategier för ett
bättre välbefinnande.

Caroll, 1998 Artikel Litteraturstudie. Att visa hur viktig den
psykosociala delen av
behandlingen är.
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Gailbraith, 1995 Artikel Kvalitativ, enkätsvar från 66
patienter.

Vilken form av socialt
stöd som cancerpatienter
får av sjuksköterskor.

Onkologiskt centrum,
Göteborg, 2001

Regionalt vårdprogram Sammanfattning av rapport
från olika onkolog-avdelningar
i Västra Götaland.

Underlag för vårdpersonal
om  bemötande av bröst-
cancerpatienter.

Roberts, 1998 Artikel Kvantitativ, alla samtal till
cancerkontakt dokumenterades
under åren 1993-1995.

Undersöka vad bröstcan-
cerpatienter och anhöriga
vill ha för information
under olika skeden i
sjukdomen.

Rustøen & Begnum,
2000

Artikel Litteraturstudie. Att belysa livskvaliteten
hos kvinnor med bröst-
cancer samt sjuksköter-
skans roll i mötet med
dessa kvinnor.

Suominen, Leino-
Kilpo & Laippala,
1994

Artikel Kvantitativ enkätstudie med
frågeformulär. 109 patienter
och 125 sjuksköterskor deltog.

Sjuksköterskans informe-
rande roll av bröstcancer-
patienter. En jämförelse
mellan sjuksköterskans
och patientens åsikter i
ämnet.

Suominen,
Leino-Kilpo &
Laippala, 1995

Artikel Kvantitativ enkätstudie med
frågeformulär. 140 patienter
och 176 sjuksköterskor deltog.

En utvärdering om hur
stödet till bröstcancerpati-
enter upplevs av sjukskö-
terskor och patienter.

Van Der Molen, 1999 Artikel Litteraturstudie Informationens värde för
att bättre kunna bemästra
sin livssituation vid
cancer.

Ödling, Axelsson &
Norberg, 1995

Artikel Kvalitativ, intervjuer med fem
kvinnor med nyupptäckt bröst-
cancer.

Att belysa kvinnors
upplevelse av omvårdna-
den i samband med
nyupptäckt bröstcancer.
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RESULTAT
Sjuksköterskans specifika uppgifter vid cancerbesked
Ahlström och Hansson (2000) menar att det är viktigt att sjuksköterskan förstår patien-

tens specifika upplevelser vid svåra sjukdomar. Sjuksköterskan får tolka patientens

känsloläge genom att lyssna, se på kroppsspråket och uppfatta förändringar i patientens

allmäntillstånd. Genom sjuksköterskans djupa förståelse av patientens svåra livssitua-

tion stödjer hon patientens egna copingstrategier samt hjälper henne att mobilisera hopp

och mening i tillvaron. Ahlström och Hansson skriver vidare att en person med en all-

varlig sjukdom kan komma att leva många år i detta tillstånd. Detta medför att dessa

personers copingstrategier är extremt betydelsefulla för deras välbefinnande. Vårdper-

sonalen måste kunna se dessa patienters olika sätt att hantera sin situation. Många

känslor och tillstånd uppkommer vid besked om att ha drabbats av en svår sjukdom. Det

kan vara ångest, hot mot den egna personligheten, depression samt att inte kunna arbeta

och fungera socialt som personen gjorde tidigare. Men en allvarlig sjukdom behöver inte

betyda att livskvalitén försvinner utan kan förändra deras livssyn och att de växer som

människor genom sina erfarenheter. Den viktigaste omvårdnaden innebär att stödja och

vägleda patienten i sina försök att bemästra sitt svåra lidande som en allvarlig sjukdom

kan medföra.

Carroll (1998) beskriver olika känsloladdade områden som drabbar bröstcancer-

patienter:

� Deras liv sätts på svåra prov

� Bieffekter från medicineringen, t.ex.  håravfall

� Rädsla för återfall

� Rädsla inför döden

� Osäkerhet inför behandlingens effekter

� Rädd att dottern/sonen också drabbas

� Rädsla för att berätta för barnen, familjen och vännerna

� Synliga ärr efter operation

Rustøen och Begnum (2000) menar att många kvinnor lever många år med rädslor och

negativa känslor i samband med sjukdomen. Hur de bemästrar sin livssituation påverkar
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deras prognos samt framtida utveckling av sjukdomen. Det är därför viktigt att som

sjuksköterska kunna identifiera de olika faktorer som orsakar negativa effekter genom

att förstärka patientens möjligheter att hantera sin sjukdom och livssituation.

I samband med ett cancerbesked hamnar de flesta i en krissituation. Även om cancerbe-

skedet är väntat eller ej blir chocken kraftig för patienten då hon inte är mentalt förbe-

redd. Här är det viktigt att sjuksköterskan tidigt går in och ger psykosocialt stöd både till

patienten och även dennes anhöriga. Att patienten under denna tid får en kontaktsjuk-

sköterska kan göra att kontinuiteten i vården och tryggheten hos patienten stärks. Ge-

nom detta kan sjuksköterskan skapa möjlighet till ökat välbefinnande och ett bättre ut-

gångsläge för rehabilitering (Onkologiskt centrum i Göteborg, 2001).

Ödling, Axelsson och Norberg (1995) visar i sitt resultat att de kvinnor som intervjuats i

studien ger en bild av att personalen inte haft tid att stanna upp för samtal och att den

själsliga dimensionen ofta glöms bort, medan den fysiska omvårdnaden uppfattas som

tillfredsställande.

Hur sjuksköterskan kan stödja patienters copingstrategier på ett pe-

dagogiskt sätt
Informativt stöd

Vårdpersonalen använder sig av information och utbildning för att bemöta hennes sjuk-

dom, symtom och behandling. Genom att samtala med patienten konfronteras patienten

med sina känslor och det kan leda till att oro och ångest reduceras. En patient som är

informerad om sin livssituation upplever en känsla av kontroll och det verkar lugnande

och betydelsefullt för henne. För att skapa tillit och trygghet hos patienten krävs det att

sjuksköterskan lyssnar, uppmuntrar och bekräftar patientens upplevelse av situationen

(Onkologiskt centrum, 2001).

Information

Enligt Van Der Molen (1999) består den mesta informationen till cancersjuka av fakta

om sjukdomen och olika medicinska behandlingar. Informationssökning är en viktig
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copingstrategi i början av sjukdomen. Det är inte lätt för en patient som nyligen fått sin

diagnos att ta till sig all information som vårdpersonalen ger. Vid ett cancerbesked ska-

pas mycket stress hos den berörda människan och då blir en mängd information kring

detta ytterligare en stressfaktor. Även missförstånd kan uppstå kring cancerbegreppet

vilket kan misstolkas av patienten. Det finns en risk att patienten inte vågar ställa käns-

liga frågor på grund av att få ett obehagligt svar. Risken är att det blir för mycket infor-

mation för den berörda människan. Patienten måste få tid på sig att smälta lite i taget.

Van Der Molen skriver vidare att familjemedlemmar till den drabbade ofta också har

behov av information och kunskap kring sjukdomen. Informationssökning är en co-

pingstrategi som många människor använder för att reducera sin stress och minska sin

oro. Informationen har också många syften som t.ex. att få individen att förstå utma-

ningen av sin cancerdiagnos, bli medveten om olika hotbilder och även olika behand-

lingsalternativ samt konsekvenser av dessa. Men att förstå informationen kan vara ett

mycket större problem än att finna den.

Enligt Suominen, Leino-Kilpi och Laippala (1994) är behovet av information större än

vad vårdpersonalen tror. De bröstcancerpatienter som tidigt i vårdförloppet erhållit in-

formation om sjukdomen visade tecken på positivt tillfrisknande. Det är av stor vikt att

patienten känner sig välinformerad inför sjukhusvistelsen, eftersom detta påverkar pati-

entens förmåga att ställa frågor kring sjukdomen under sjukdomstiden. Patienter med

bröstcancer förväntar sig att få information både från läkare och sjuksköterska. Förfat-

tarna menar vidare att det är sjuksköterskans skyldighet att se till så patienten verkligen

är informerad kring sin sjukdom och vet vad som sker under sjukhusvistelsen.

Enligt onkologiskt centrum, Göteborg (2001) skall informationen kring sjukdom och

behandling ske både skriftligt och muntligt. Sjuksköterskan skall även lämna utrymme

för frågor. Det är viktigt att ta reda på patientens sociala nätverk och engagera närståen-

de i sjukdomssituationen. Sjuksköterskan bör informera patientens närstående tillsam-

mans med patienten samt även lyssna och ge stöd till de närstående. Informationen från

sjuksköterskan skall innehålla hur patienten bör förhålla sig och hantera krissituationer.

Informationen vid den första kontakten med patienten, när tumören upptäckts, handlar

endast om praktiska delar såsom operation, sjukskrivning och kommande behandling.
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Detta eftersom patienten är inne i en chockfas och kan ha svårt för att ta emot informa-

tionen. Cullberg (1992) menar att när patienten befinner sig i sin chockfas tar hon inte in

någon information utan håller verkligheten ifrån sig. Patienten kan efteråt ha svårt att

komma ihåg vad som sagts eller skett.

Efter att chock- och reaktionsfas avklingat och patienten har gått in i en bearbetningsfas

ändras informationen till att handla om psykologiska och sociala frågor som rör framti-

den, arbete och socialt nätverk (Onkologiskt centrum, 2001).

Informationsbehovet har enligt Roberts (1998) stor betydelse för patientens sätt att be-

mästra sin sjukdom. Det visade sig att bröstcancerpatienter hade lättare för att delta ak-

tivt i sin egen vård och acceptera sin sjukdom när sjuksköterskorna gav information till

dem. I denna studie gjordes en undersökning kring hur viktig informationen är. Patienter

kunde själva ringa ”cancerkontakt” där sjukvårdsutbildad personal tog emot samtalen

och svarade på olika frågor kring bröstcancer. Största delen av frågorna gällde olika

psykiska reaktioner som panikbesvär, ångest och sömnsvårigheter. Behovet av informa-

tion gällde även olika fysiska reaktioner som t. ex. smärta, nedsatt rörelse i arm/axel och

ryggont. Frågor rörande de psykiska reaktionerna förekom under sjukdomens alla faser,

från att de fått sin diagnos tills uppföljningen inletts. Många patienter frågade om olika

fysiska symtom, dessa bottnade ofta i rädslan för recidiv. Frågorna förekom i anslutning

till den uppföljande vården. Det kunde vara svullnader, smärta och känslolöshet i armen.

Övriga frågor handlade mycket om olika slag av behandling och dess biverkningar, om

sjukdomens diagnos, prognos och metastasering samt cancerföreningarnas verksamhet.

Rustøen och Begnum (2000) framhåller att de flesta kvinnor som drabbas av bröstcancer

anser att den största källan till oro och ängslan är brist på adekvat information. Kvinnor-

na kände att de hade behov av professionell hjälp att diskutera och reflektera över de

olika frågorna som kommer upp under behandlingsprocessen. En del av kvinnorna be-

hövde även hjälp med att bemästra sin ångest och depression i samband med sjukdomen

och hade behov av rådgivning och medicinsk behandling för detta .
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Carroll (1998) fann i sin studie att brist på information kan vara en orsak till att kvinnor

med bröstcancer känner sig omotiverade att ta beslut i sin sjukdomsprocess. En annan

viktig del är informationen till de anhöriga om risken att drabbas, bieffekter av behand-

lingen, egenvård, det känslomässiga stödet från familjen, effekten av socialt liv och de

sexuella förändringarna som kan uppstå vid bröstcancer. I Carrolls studie framkom även

att de kvinnor som är tillfreds med informationen kring sjukdomen visade upp en redu-

cerad oro och ångest även lång tid efter sin behandling.

Socialt stöd

Enligt Van Der Molen (1999) finns det tre olika kategorier av stöd: emotionellt stöd,

informellt stöd och instrumentellt stöd. Emotionellt stöd har en positiv effekt för pati-

enten som gör att hon känner sig älskad och uppskattad. Att patienten får uttrycka sina

känslor på ett öppet sätt är också en del av det emotionella stödet. Informellt stöd hjälper

patienten att förstå sin sjukdom och symtomen kring denna. Det kan också hjälpa pati-

enten att bemästra sina svårigheter under sjukdomstiden. Instrumentellt stöd anses vara

påtaglig/gripbar hjälp som underlättar behandlingen som t.ex. att få städhjälp, barnpass-

ning och ekonomiskt stöd.

Enligt Suominen, Leino-Kilpi och Laippalas (1995) resultat från en studie, anser både

bröstcancerpatienter och sjuksköterskorna att det är viktigt med socialt stöd innan pati-

enterna blir inlagda på sjukhus för behandling. Studien visar att det sociala stödet innan

inläggning på avdelning nästan var obefintligt. Sjuksköterskorna kände att patienterna

var i behov av stöd speciellt innan operation. Patienterna ansåg att de inte fick tillräck-

ligt stöd och information kring sin sjukdom. Ett mål för sjuksköterskorna var att se till

att patienterna fick ett bättre mottagande inför sin behandling.

Carroll (1998) visar i sitt resultat att sjuksköterskan är det värdefullaste stödet till

bröstcancerpatienter. Det är viktigt för patienten att bli tilltalad med sitt förnamn och

att bli behandlad som en individ. Patienten ser sjuksköterskan som en vän, informa-

tör, rådgivare och tröstare under behandlingstiden. En av de mest känsloladdade de-

larna är osäkerheten kring framtiden och effekterna av behandlingen. Här bör sjuk-

sköterskan kunna stödja patienten på ett sådant sätt att hon blir tryggare i sin känslo-
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mässiga upplevelse och lär sig att acceptera sina känslor. Kunskaper kring dessa oli-

ka besvär som drabbar patienten kan hjälpa sjuksköterskan att ge patienten stöd samt

att förklara att det är normalt att få denna typen av känsloladdade upplevelser i en så

svår situation.

Ahlström och Hansson (2000) anser att det grundläggande för sjuksköterskans stödjande

funktion av copingstrategier hos svårt sjuka patienter är att förklara sambanden mellan

stress, coping, omsorg och välbefinnande så att patienten själv kan förstå de olika reak-

tionerna som uppstår i en svår livssituation. Sjuksköterskan skall även se till patientens

egen kapacitet när det gäller att bemästra sin sjukdom samt att stimulera till att aktivera

dessa resurser. Vidare är det viktigt att stödja patientens egna resurser när dessa sviker

patienten. När en människa drabbas av en allvarlig sjukdom är det inte bara sjuksköter-

skan och annan vårdpersonal som fungerar som stöd för patienten. Anhöriga och vänner

är värdefulla och är en resurs för patienten genom att vara ett socialt stöd och även hjäl-

pa till med praktiska saker som ingår i det dagliga livet.

Van Der Molen (1999) anser att stödet i canceromvårdnad inte har blivit tillräckligt de-

finierat. Stödet har en framträdande roll för att skydda patienten mot det hot som en all-

varlig sjukdom kan utgöra. Mest framträdande i resultatet var att den drabbade patienten

får stöd för sin identitet så att hon känner sig uppskattad och sedd.

Behovet av stöd från vårdpersonalen är viktigt både för den drabbade kvinnan men även

för hennes anhöriga. Många kvinnor behöver hjälp med specifika problem såsom

kroppsbild, sexuella svårigheter, social isolering och smärta. Sjuksköterskan är i kontakt

med kvinnan i alla stadierna, från diagnos till behandling och träffar kvinnan i olika

skeden och spelar därför en stor roll i stödjandet av hennes och de anhörigas behov

(Rustøen & Begnum, 2000).

Galbraith (1995) visar i sin studie att det emotionella stödet betydde mycket för cancer-

patienterna. Kvinnor med bröstcancer upplevde det mycket positivt att kunna ventilera

sina känslor och tankar med kvinnor i samma situation. Familjen och vännerna offrade

mer tid för emotionellt stöd medan vårdpersonalen gav mer informellt stöd. Studien
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visade att även vårdpersonalens stöd betydde mycket för dessa patienter. Sjuksköterskan

hjälpte kvinnorna att hantera sin sjukdom och ge det stöd som kvinnorna med bröstcan-

cer behövde för att klara av att leva med sin sjukdom. Enligt studien behövde kvinnorna

mer än information kring sin sjukdom och behandling, även emotionellt stöd från vård-

personalen var betydande. De kvinnor som hade ett litet socialt nätverk behövde mer

socialt stöd än de som hade större nätverk. Uppskattande stöd var det som patienterna

saknade mest från vårdpersonalen. Men även om sjuksköterskan bara fungerade som

stöd genom att utbilda och vägleda patienten hade det stor betydelse för patientens kamp

att bemästra och leva med sin bröstcancer.

Resultatsammanfattning
Vid cancerbesked är det viktigt att sjuksköterskan tolkar patientens känsloläge och detta

kan göras genom att lyssna, se på kroppsspråket och lokalisera förändringar i allmäntill-

ståndet. Detta medför att patientens copingstrategier stärks och att sjuksköterskan hjäl-

per henne att hantera dem. Eftersom de flesta hamnar i en krissituation i samband med

cancerbesked är det viktigt med ett psykosocialt omhändertagande tidigt i sjukdomsför-

loppet. Genom att stödja och vägleda patienten får denne en tryggare tillvaro och ett

bättre utgångsläge för fortsatt rehabilitering.

Informationsökning hos patienter med bröstcancer är en viktig copingstrategi i början av

sjukdomen. Dels för att reducera stress och minska oro. Informationen från sjuk-

sköterskan skall helst ske både skriftligt och muntligt. Den bör ges lite i taget så att pati-

enten hinner ta till sig informationen. De patienter som fick adekvat information tidigt i

sjukdomsförloppet hade lättare för att delta i sin egen vård och samtidigt lättare att ac-

ceptera sin sjukdom. Brist på information ledde till ökad oro och ångest.

Socialt stöd är betydande för kvinnor med bröstcancer. Sjuksköterskan skall stödja pati-

enten där patientens egen förmåga sviker och även stimulera till att aktivera patientens

egna resurser. Att få stöd för sin identitet och att bli tilltalad med sitt förnamn innebär

att patienten känner sig uppskattad och sedd. Stödet från vårdpersonalen var viktig men

även stödet från anhöriga betydde mycket för den drabbade patienten. De fungerade

både som emotionellt stöd och till hjälp med pratiska göromål som ingår i det dagliga
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livet. Resultatet visade även att kvinnor med bröstcancer hade behov av att ventilera

sina känslor och tankar med andra kvinnor i samma situation.

DISKUSSION
Syftet med studien har varit att beskriva hur sjuksköterskor utifrån ett pedagogiskt för-

hållningssätt kan stödja copingstrategierna hos patienter med bröstcancer.

Vid sjukdomar såsom bröstcancer utvecklar människan mycket starka försvarsstrategier

då det gäller deras liv och hälsa. I sådana situationer är det viktigt att som sjuksköterska

kunna stödja och informera patienten om olika sätt att bemöta och hantera sin sjukdom.

Detta kan sjuksköterskan t.ex. göra genom att förklara olika copingstrategier för patien-

ten och att hon använder sin empatiska förmåga.

Cancer i allmänhet och bröstcancer i synnerhet är något som skrämmer många männi-

skor och kan påverka kvinnan på ett negativt sätt. Dels genom att en del av kvinnans

kropp riskerar att bli bortopererad och dels för att dödligheten är hög hos bröstcancerpa-

tienter (Socialstyrelsen, 2001; Ringborg m. fl., 1998).  I resultatet framkommer att

rädsla är vanligt hos patienter som får cancerbesked. Ahlström och Hansson (2000) me-

nar att många känslor kommer upp hos människor som drabbas av en allvarlig sjukdom.

De dominerande problemen är ångest och depression. Carroll (1998) framhåller olika

rädslor som drabbar patienter med bröstcancer såsom rädsla för återfall, döden och osä-

kerhet kring behandlingens effekter. Enligt Rustøen och Begnum (2000) framkommer

hur viktigt det är att sjuksköterskan hjälper patienten att identifiera sin rädsla och lär sig

att hantera den. Detta bör göras i ett tidigt skede av sjukdomen för att skapa trygghet för

och kring patienten och dess anhöriga. Om inte patienten får det stöd som krävs försva-

gas hennes copingstrategier och framtida utveckling av sjukdomen. Sjuksköterskan skall

kunna känna av när det är dags att ge patienten stöd och information genom att lyssna

samt iaktta olika förändringar hos henne.

Hos människor som hamnar i en svår livssituation är informationssökning en av de mest

grundläggande copingstrategierna. De har ofta dålig kunskap kring sin sjukdom och

söker därför information kring den. Det är viktigt för att de skall kunna förstå sina upp-



20

levda symtom och samtidigt få ihop dessa med sin diagnos (Cohen & Lazarus, 1979).

Informationen visade sig i resultatet vara mycket betydande för bröstcancerpatienterna

och den fungerade som en copingstrategi för dem (Van Der Molen, 1999; Suominen,

Leino-Kilpi & Laippala, 1994; Roberts,  1998; Carroll, 1998; Rustøen & Begnum,

2000). Van Der Molen (1999) menar att informationssökning är en viktig copingstrategi

i början av sjukdomen. Den medför att stress och oro reduceras.

Enligt Suominen, Leino-Kilpi och Laippala (1994) visade de bröstcancerpatienter som

fick information tidigt i vårdförloppet tecken på positivt tillfrisknande. Roberts (1998)

menar att patienten lättare kunde bemästra sin sjukdom när informationen var tillfreds-

ställande. Att delta aktivt i sin egen vård samt acceptera sin sjukdom underlättade också.

Carrolls (1998) studie visar att adekvat information kring sjukdomen medför reducerad

oro och ångest även långt efter avslutad behandling.

Resultatet visar att det sociala stödet från sjuksköterskan har en viktig och betydande

roll för kvinnor med bröstcancer. Socialt stöd hade god effekt hos de patienter som in-

sjuknat i en svår sjukdom, de hade stort behov av att dela med sig av sina tankar och

känslor. Även långsiktigt fungerande socialt stöd som positiv coping. Patienter med nära

social kontakt rehabiliterades vanligen fortare än de som saknade socialt stöd (Cohen &

Lazarus, 1979). Ahlström och Hansson (2000) menar att sjuksköterskans roll att stödja

patientens copingstrategier var betydande för kvinnornas tillfrisknande. Även när deras

egna resurser sviker dem är det av stor vikt att ge dem stöd i deras lidande. Carroll

(1998) anser att sjuksköterskan har en stödjande funktion genom att lära patienten att

acceptera sina känslor och att bli tryggare i sin känslomässiga upplevelse. Van Der Mo-

lens (1999) resultat visar att stödet har en framträdande roll genom att skydda patienten

mot det hot som en allvarlig sjukdom kan medföra. Att stödja patientens identitet under

vårdtiden är mycket viktigt för att patienten skall känna sig sedd och uppskattad.

Rustøen och Begnum (2000) menar att behovet av stöd var viktigt både för patienten

men även för hennes anhöriga. Detta är en pedagogisk uppgift för sjuksköterskan som är

med under alla stadierna, Från diagnos till behandling träffar sjuksköterskan både pati-

enten och hennes anhöriga under hela vårdtiden. Galbraith (1995) visar att anhöriga och

vänner gav mer emotionellt stöd till patienten medan vårdpersonalen gav mer informellt
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stöd. Här är ett område som sjuksköterskan kan bevaka genom att se till att anhöriga i

sin tur får stöd och hjälp med sina funderingar.

Onkologiskt centrum (2001) framhåller att patienten skall ha en kontaktsjuksköterska

som har hand om primäransvaret både när det gäller allmän omvårdnad och det psyko-

sociala omhändertagandet under patientens vård. Syftet med detta är att få en kontinuitet

i vården och därmed skapa en trygghet och tillit hos patienten. Sjuksköterskans roll blir

att skapa en vårdrelation till patienten som gör att medicinska och psykosociala symtom

upptäcks i ett så tidigt skede som möjligt för att kunna hjälpa till att bearbeta dessa. En

av kontaktsjuksköterskans uppgifter är att se patienten i ett helhetsperspektiv, det vill

säga ur fysisk, psykisk, social och existentiell dimension.

Att skapa en tillfredsställande och öppen dialog för patienten är betydelsefullt i en vård-

situation. Detta inger förtroende och lugn hos patienten. Att ge lite information i taget

och stämma av med patienten att vederbörande uppfattat det sagda är viktigt för att un-

dervisningen skall fungera. Att även ge skriftlig information efter hand som patienten

tillgodogör sig ny kunskap utgör också en viktig del av sjuksköterskans pedagogiska

arbete.

En uppgift för sjuksköterskan är även att förmedla kontakten till stödföreningar för

bröstcanceropererade kvinnor. Detta stöd täcker upp en del som inte vårdpersonalen kan

förmedla fullt ut, d.v.s. den egna upplevelsen av att drabbas av bröstcancer.

KONKLUSION
Att söka och ta till sig information visade sig vara en bra strategi för att reducera stress

och oro hos patienter med bröstcancer. Informationen skulle ges både muntligt och

skriftligt. De patienter som fick information tidigt i sjukdomsförloppet visade sig ha

lättare att acceptera sin sjukdom och patienter med starkt socialt stöd kunde lättare be-

mästra sin svåra situation. Sjuksköterskans uppgift var att stödja patienten där dennes

egna resurser inte räckte till. Stödet från vårdpersonalen var viktigt men även stödet från
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anhöriga var betydande för patienten. Kvinnor med bröstcancer hade behov att dela sina

tankar och känslor med kvinnor i samma situation.

Bröstcancerpatienter behöver mer utrymme att få prata och diskutera kring sina pro-

blem, vilket kan göras genom att stärka kvinnan och bekräfta henne som en hel individ

och värdesätta henne som människa. Detta ger en ökad möjlighet till att självkänslan

hos kvinnan stärks. Sjuksköterskan kan göra detta genom att lära känna kvinnan och

hennes upplevelser kring sjukdomen. Genom att lyssna, visa medkänsla och ta vara på

kvinnans egna resurser kan sjuksköterskan skapa ett förtroende till henne. Om kvinnan

känner trygghet och förtroende kan detta hjälpa kvinnan att bli frisk fortare samt att

sjukdomsupplevelsen blir mindre påfrestande. Genom att stödja kvinnan både informa-

tivt och emotionellt kan sjuksköterskan bidra till att hjälpa kvinnan att acceptera sin

sjukdom. Som sjuksköterska bör man tänka på att ge lite information i taget så att pati-

enten hinner tillgodogöra sig den. Det kräver både tid och tålamod av sjuksköterskan.

Ett annat sätt att stärka kvinnans identitet kan vara att bilda grupper för de kvinnor som

är drabbade och låta dem träffas och byta erfarenheter. För vissa kvinnor kan det kanske

uppfattas som skönt att få prata med andra som är i samma situation. Sjuksköterskan bör

tänka på att behandla alla som individer och inte särskilja dem för att de har bröstcancer,

för bakom cancern finns det en människa med behov och drömmar som hos alla andra.
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