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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Bröstcancer är en sjukdom och påverkar kvinnan fysiskt och psykiskt. 2013 

diagnostiserades totalt 9123 kvinnor i enbart Sverige. De flesta kvinnor kan 

idag bli helt friska efter behandling. Men genom tidigare forskning kan 

man se att kvinnans livskvalitet och olika former av lidande kan påverkas 

på olika sätt. Det är viktigt som sjuksköterska att främja och tillgodose 

kvinnors livskvalitet i samband med bröstcancer för att främja en god vård.  

Syfte:  Beskriva livskvaliteten hos kvinnor i samband med bröstcancer. 

Metod: Metoden är en litteraturöversikt där tretton resultatartiklar analyserats 

enlighet med Fribergs metod för litteraturöversikter. Materialet 

analyserades och kategoriserades i huvudteman och underteman för att 

upptäcka likheter och skillnader. Nio av artiklarna var kvantitativa, två var 

kvalitativa och en mixad metod. 

Resultat: 
I resultatet redovisas två huvudteman: Positiva och negativa upplevelsers 

inverkan på livskvalitet med tre underteman: Behandlingsalternativens 

betydelse, Förlorad kvinnlighet och Kroppsuppfattning och sexualitet. Det 

framkommer i resultatet att kvinnor i samband med bröstcancer riskerar att 

uppleva minskad livskvalitet och att känna ett ökat lidande.  

Diskussion: Huvudfynden diskuterades i förhållande till den teoretiska referensramen, 

metod, kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning. Främst 

diskuteras delaktighet, information, fertilitet samt instrument för att mäta 

livskvalitet. 

Nyckelord: Bröstcancer, Livskvalitet, Kvinnor 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: 
Breast cancer is a disease and affects the woman physically and mentally. 

In 2013, a total of 9123 women were diagnosed in Sweden alone. Most 

women today can get completely healthy after treatment. However, 

through previous research, one can see that the quality of life of women 

and various forms of suffering can be affected in different ways. It is 

important as a nurse to promote and satisfy women's quality of life in 

breast cancer to promote good care.  

 

Aim: 

 

 

Describe the quality of life of women in connection with breast cancer.  

 

Method: The method is a literature review where thirteen resultarticles were 

analyzed in accordance to Friberg’s method for literature reviews. The 

material was analyzed and categorized into mainthemes and subthemes to 

detect similarities and differences. Nine of the articles had a quantitative, 

two had a qualitative and one a mixed method. 

Results: 
The result present two mainthemes: the impact of positive and negative   

experienceson quality of life. Three subthemes were presented: The 

importance of treatment options, Lost femininity and Body perception and 

sexuality It appears that women with breast cancer risk experiencing 

reduced quality of life and feelings of suffering. 

Discussion: The main findings are discussed in relation to the theoretical reference 

framework, methodology, clinical implications and suggestions for further 

research. Mainly discussed participation, information, fertility and 

instruments for measuring quality of life. 

Keywords: Breast cancer, Quality of Life, Women 

 



 
 

 
 

 

Innehållsförteckning 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ....................................................................................................................... 4 

1 INLEDNING .............................................................................................................................................. 1 

2 BAKGRUND ............................................................................................................................................. 1 

2. 1 INCIDENS OCH ÖVERLEVNAD HOS KVINNOR MED BRÖSTCANCER ......................................................... 1 

2. 2 UPPKOMSTEN AV CANCERCELLER .................................................................................................... 1 

2. 3 BRÖSTCANCER ............................................................................................................................... 2 

2. 4 SYMTOM OCH RISKFAKTORER .......................................................................................................... 2 

2. 5 DIAGNOSTISERING .......................................................................................................................... 3 

2. 6 BEHANDLING................................................................................................................................... 3 

2. 7 LIVSKVALITET OCH LIDANDE ............................................................................................................. 4 

2. 8 SJUKSKÖTERSKANS KOMPETENSBESKRIVNING OCH ANSVARSOMRÅDE ............................................... 5 

3 PROBLEMFORMULERING ........................................................................................................................ 6 

4 SYFTE ...................................................................................................................................................... 6 

5 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ............................................................................................................. 7 

6 METOD .................................................................................................................................................... 7 

6. 1 LITTERATURÖVERSIKT ..................................................................................................................... 7 

6. 2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID LITTERATURSÖKNING ................................................................................ 8 

6. 2. 1 Sökord, filter, begränsningar och databaser ........................................................................ 8 

6. 2. 2 Urval ..................................................................................................................................... 8 

6. 3 DATAANALYS .................................................................................................................................. 8 

7 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN .................................................................................................... 9 

8 RESULTAT ................................................................................................................................................ 9 

8. 1 POSITIVA UPPLEVELSERS INVERKAN PÅ LIVSKVALITETEN ................................................................. 10 

8. 2 NEGATIVA UPPLEVELSERS INVERKAN PÅ LIVSKVALITETEN ................................................................ 11 

8. 2. 1 Behandlingsalternativens betydelse .................................................................................. 11 

8. 2. 2 Förlorad kvinnlighet ........................................................................................................... 11 

8. 2. 3 Kroppsuppfattning och sexualitet ...................................................................................... 12 

9 DISKUSSION .......................................................................................................................................... 13 

9. 1 METODDISKUSSION ....................................................................................................................... 13 

9. 1. 2 Livskvalitetsinstrumentens svagheter ................................................................................ 15 

9. 2 RESULTATDISKUSSION .................................................................................................................. 16 

9. 2. 1 Upplevelser av fertilitet och information ............................................................................. 16 



 
 

 
 

 

9. 2. 2 Passiv roll........................................................................................................................... 16 

9. 2. 3 Likheter och skillnader mellan yngre och äldre kvinnor i samband med bröstcancer ....... 17 

9.3 KLINISKA IMPLIKATIONER ................................................................................................................ 18 

9.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING .............................................................................................. 19 

10 SLUTSATSER .......................................................................................................................................... 19 

REFERENSFÖRTECKNING ................................................................................................................................ 20 

11 BILAGOR ............................................................................................................................................... 25 

12. 1 SÖKMATRIS 1, BILAGA 1 .............................................................................................................. 25 

12. 2 SÖKMATRIS 2, BILAGA 2 ÖVER URVAL AV ARTIKLAR I RESULTAT ...................................................... 28 

 

 



 
 1 (39) 

 

1 Inledning 

Bröstcancer är en diagnos som direkt eller indirekt berör oss alla och som ger utrymme för 

många olika känslor. Att diagnostiseras med bröstcancer förändrar livet och synen på det. Vi 

har valt att studera livskvaliteten hos kvinnor i samband med bröstcancer. Drabbade kvinnor 

är oftast mitt i livet med familj, studier, karriär eller en kombination av alla tre. Att kunna bli 

eller vara svårt sjuk existerar inte. Man tror aldrig att det händer en själv. Hur kan livskvalitet 

vara hos kvinnor i samband med bröstcancer? Vilka behov behöver vi uppmärksamma i vårt 

framtida arbete som sjuksköterskor? 

 

2 Bakgrund 

2. 1 Incidens och överlevnad hos kvinnor med bröstcancer 

Totalt diagnostiserades 9123 kvinnor med bröstcancer 2013 (Socialstyrelsen, 2014). 

Riskgruppen för insjuknande i bröstcancer är framförallt äldre kvinnor med en medelålder på 

64 år (Nystrand, 2016). Endast fem procent av dem som insjuknar är under 40 år. Bröstcancer 

är en av de vanligaste cancersjukdomarna och är ett stort problem världen över (World Health 

Organization, 2017). Forskningen har lett till större kunskap om bröstcancer vilket har 

resulterat i att fler cancerfall upptäcks i ett tidigare skede (Regionala Cancercentrum i 

samverkan, 2014). Orsaken till detta är främst den tidiga diagnostiken. Sjukdomsprognosen 

baseras på hur stor och utbredd tumören är vid diagnostillfället och ifall spridning till 

lymfkörtlarna finns (Nystrand, 2016). Bröstcancervården har förbättrats under de senaste 

decennierna och idag på gruppnivå kan man genom statistik och undersökningar se att 5 års 

överlevnaden är 90 % av de kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer (Regionala 

Cancercentrum i samverkan, 2014). 

 

2. 2 Uppkomsten av cancerceller 

När allt fler cancerceller skapas och delar sig okontrollerat under en tid på samma plats kan 

tumörer bildas (Linder, 2008; Ericson & Ericson, 2012). En tumör bildar egna blodkärl för att 

kunna växa. Tumörer som bildas kan vara godartade eller elakartade. En godartad tumör kan 

inte sprida sig till andra organ i kroppen medan en elakartad tumör kan växa sig in i andra 

vävnader i kroppen samt kommer med större sannolikhet komma i kontakt med lymfkärl och 

små blodkärl. Om detta sker finns det stor risk för den elakartade tumören, att genom 

lymfsystemet och/eller blodbanan, röra sig vidare i kroppen och bilda dottertumörer. Att en 
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eller flera dottertumörer har bildats menas med att cancerceller från primärtumören har spridit 

sig via blod eller lymfsystemet och placerat sig i andra organ samt vävnader (Hedefalk, 2016). 

Cancerceller som sprids och bildar dottertumörer kallas för metastaser och är ett livshotande 

tillstånd.  

 

2. 3 Bröstcancer 

Bröstcancer uppstår oftast i mjölkgångarnas celler men kan även uppstå i mjölkkörtlarnas 

celler (Nystrand, 2016). Cancer lokaliserad i mjölkgångarna kallas för ductal cancer medan 

cancer i mjölkkörtlarna kallas lobulär cancer. Cancerceller kan bildas snabbt eller långsamt, 

hur snabb eller långsam utvecklingen av bröstcancer är varierar. Hur överlevnaden ser ut och 

hur behandlingarna kommer att formas beror på vilket stadium bröstcancern upptäcks och 

diagnostiseras i. För olika stadium av bröstcancer se tabell 1.  

 

Tabell 1, bröstcancer.   

Stadium Betydelse  

0 Förstadium till cancer.  

I Cancern har ej spridits till lymfkörtlarna och är mindre än två centimeter.  

II Cancern har spridits till lymfkörtlarna och en tumör har bildats. Tumören är 

mellan två till fem centimeter.  

III Spridning i lymfkörtlarna i armhålan, tumören är större än fem centimeter. 

IV Dottertumörer har bildats på andra ställen i kroppen.  

 

2. 4 Symtom och riskfaktorer 

En knöl i bröstet eller armhålan är det vanligaste symtomet vid upptäckt av bröstcancer 

(Ericson & Ericson, 2012). En cancerknöl brukar vara hård men behöver inte göra ont. Ett 

tydligt symtom kan vara att bröstet förändrar sitt utseende eller att vätska läcker ur 

bröstvårtan. Bröstvårtan kan vara indragen och huden runtom kan vara förändrad. Orsaker och 

riskfaktorer till att insjukna i bröstcancer är inte helt klarlagt men är ofta ett komplicerat 

samspel mellan olika faktorer som inte är helt kartlagt (Nystrand, 2016). Riskfaktorer är 

arvsanlag (genetiska faktorer), sociodemografiska faktorer, reproduktiva faktorer, höga nivåer 
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av exogena och endogena hormoner, övervikt, alkoholintag, låg fysisk aktivitet, 

mammografisk bröstdensitet och tidigare sjukdomar i brösten (Regionala Cancercentrum i 

samverkan, 2014). Ytterligare riskfaktorer diskuteras såsom rökning, bröstens storlek, kostens 

betydelse, diabetes, bukfetma och lågt D-vitamin. Höga värden av D-vitamin i serum och 

regelbundet intag associeras med lägre risk för insjuknande i bröstcancer hos 

postmenopausala kvinnor (O’Brien, Sandler, Taylor, Weinberg, 2017). 

2. 5 Diagnostisering 

Diagnosen fastställs genom grundläggande undersökningar och ofta av flera metoder: klinisk 

undersökning, mammografi, ultraljud och cytologi, med mellannålsbiopsi eller magnetröntgen 

(Nystrand, 2016). Klinisk undersökning innebär att läkaren noggrant inspekterar brösten, 

lymfkörtlar i armhålor, lymfkörtlarna på halsen och klaviklar samt palperar områdena. 

Röntgenbilder från mammografiundersökning ger information samt urskiljer vilken tumörtyp 

det handlar om. Cytologi innebär att med finnålspunktion tar ut cancerceller från tumören för 

att undersöka cancercellerna i ett mikroskop. Om dessa undersökningar inte ger tillräckligt 

med information för att fastställa diagnosen kan det i enstaka fall behöva utföras en mindre 

operation. Ibland kan man behöva ta större prover än enbart cancerceller och göra en biopsi 

vilket innebär att ett vävnadsprov tas. Man kan även behöva göra ett ultraljud.  

 

2. 6 Behandling 

Behandling vid bröstcancer är framförallt kirurgi som genom åren blivit allt mer specialiserad 

och de onkologiska behandlingarna är främst cytostatika, hormonell behandling och 

strålbehandling (Regionala Cancercentrum i samverkan, 2014). Dessa alternativ kan användas 

enskilt eller i kombination med varandra. Behandlingarna kan behöva utföras i olika 

ordningsföljd beroende på individ och tumörens storlek och ifall det finns en spridning 

(Ericson & Ericson, 2012). Behandlingen börjar oftast med ett kirurgiskt ingrepp vilka kan 

ske på olika sätt (Regionala Cancercentrum i samverkan, 2014). Antingen kan delar av bröstet 

eller hela bröstet avlägsnas från kvinnan. Detta är beroende på tumören eller patientens egna 

önskemål. När delar av bröstet tas bort kallas det för bröstbevarande eller sektorresektion och 

vid borttagande av hela bröstet kallas detta för total mastektomi. Strålbehandling är ett 

komplement till kirurgi och läkemedelsbehandling. Strålbehandling minskar risken för lokalt 

återfall och att nya tumörer bildas i bröstet (Nystrand, 2016). Cytostatika är ett cellhämmande 

läkemedel som används för att förebygga alternativt behandla återfall och spridning av cancer. 
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Cytostatika kan ibland användas som första behandlingsform för att minska tumören innan 

kirurgi utförs. Om tumören är hormonreceptiv kan medicinsk behandling bli aktuell .  

 

2. 7 Livskvalitet och lidande  

Livskvalitet definieras som människans uppfattningar om hur man upplever sitt liv i 

förhållande till sina mål (WHO, 2017). Förväntningar, bekymmer, normer, kultur och 

värdesystem lägger grunden för människans välmående. Människans upplevda livskvalitet 

utgör ett komplicerat koncept som består av dennes psykologiska tillstånd, fysiska hälsa, 

sociala relationer och personliga övertygelser. Livskvalitet är ett begrepp som kan tolkas på 

olika sätt. I denna litteraturöversikt används livskvalitet enligt det subjektiva fenomenets 

betydelse vilket bör skiljas ifrån goda levnadsvillkor som är ett objektivt fenomen (Rustøen, 

1993). Hälsan ingår som en del i livskvaliteten. När sjuksköterskan ser till patientens 

livskvalitet ska hen samtidigt inte se till hur de har det utan snarare hur de tar det (Nord, 1992, 

refererad i Willman, 2014). En patient kan leva med en sjukdom och samtidigt må bra eller 

tvärtom vara frisk men må dåligt. Detta perspektiv på livskvalitet kan beskrivas som att vara 

aktiv, att ha en känsla av samhörighet, självförtroende och en grundläggande känsla av glädje 

(Neass, 1988, refererad i Strang, 2012). 

 Lidande kategoriseras som en grundkategori i vårdande (Eriksson, 1990; Eriksson, 1994; 

Eriksson, 2015). Vårdpersonal behöver reflektera kring frågor om lidande för att förstå när 

patienter önskar att vårdpersonal ska uppmärksamma deras lidande och upplevelser. 

Upplevelser av lidande kan handla om en känsla av förlorad kontroll. Människan kan också 

uppleva någon form av hot, kränkning eller förlust av människans jag som ett lidande. 

Lidandet är unikt för varje individ och kan kopplas till kropp, själ och ande. Det återspeglar 

faktorer av människans subjektiva liv och upplevelser. Lidandet är en del av det mänskliga 

livet och något ont som saknar mening, dock kan människor ge lidandet en mening. Lidandet 

kan påverka människans livskvalitet och delas in i psykologiska, fysiska och existentiella 

dimensioner (Nikmanesh, Shirazi, & Farazinezhad, 2017). Självreglering av känslomässiga 

och funktionella dimensioner i människans liv påverkar livskvaliteten och ett upplevt lidande 

både positivt och negativt. 

 Oavsett ålder är cancer inte enbart en patologisk sjukdom som påverkar kroppen fysiskt 

utan även hela människans välbefinnande och kroppsbild (Snöbohm, Fredrichsen & Heiwe, 

2010). Kvinnor kan ha svårt att acceptera sjukdomen och kvinnans välmående kan förändras 

av att bli sjuk. En inre konflikt kan ske och uppfattningen om sig själv som en ung och frisk 
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människa och att vara ung och sjuk krockar med varandra. Fertilitet, relationer, ekonomi, 

arbete och biverkningar är påverkande faktorer som kan utgöra stor eller liten påverkan på 

livskvaliteten (Ruddy et al., 2013). Varje människa kan förändras av att bli sjuk och detta kan 

påverka den psykiska identiteten (Horgan, Holcombe & Salmon, 2011). Förändringarna 

behöver inte vara enbart negativa utan kan även vara positiva. Oavsett vilket stoppas inte 

tiden i livet upp av att vara sjuk utan fortsätter och förändras (Nilsson et al., 2013). 

Majoriteten av de som blivit sjuka vill försöka återgå till sitt normala liv och även sitt arbete. 

Detta för ekonomisk och social stimulans vilket behövs för ökad livskvalitet och hälsa. 

 

2. 8 Sjuksköterskans kompetensbeskrivning och ansvarsområde  

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning har sin grund i en humanistisk människosyn och 

ansvarar självständigt för att varje människa ska få god vård och omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2017, 3 kap § 1). Sjuksköterskan ska efter kliniska beslut 

erbjuda möjligheter till vård. Möjligheterna sammanfattar vård som förbättrar, 

bibehåller, återställer hälsa samt hjälp att hantera sjukdomar, funktionsvariationer och 

hälsoproblem. Även att öka människans livskvalitet och välbefinnande kan vara en indikation 

på ett vårdbehov. Arbetet ska utföras i enlighet med styrdokument, lagar och författningar. 

Kunskap ska stämma överens med uppdaterad kunskap inom medicinsk och 

beteendevetenskap samt baseras på kunskap om primära faktorer som kön, åldrar, miljö, 

socioekonomi och miljö. Jämlik vård ska utföras i samhället (Hälso- och sjukvårdslagen 

[HSL] 2017:30). Sjuksköterskans kompetens och profession innebär personligt ansvar för att 

se sina egna styrkor och svagheter, den professionella kompetensen måste ständigt utvecklas 

och fördjupas. Utifrån ett kritiskt förhållningssätt och uppdaterad forskning ska 

yrkeskompetens bibehållas. Ett etiskt förhållningssätt och respekt ska finnas för människans 

rättigheter, värderingar och självbestämmande.  

  International Council of Nurses [ICN] har en fastställd kod som gäller för varje 

legitimerad sjuksköterska. Koden innefattar fyra områden som är viktiga komplement till 

kompetensbeskrivningen (SSF, 2017b). Kodens områden innehåller riktlinjer för 

sjuksköterskans etiska handlande och är: sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan 

och allmänheten, sjuksköterskan och medarbetare samt sjuksköterskan och professionen.  

 Omvårdnadsprocessen är grunden i sjuksköterskans arbete (Florin, 2014). De fem faserna i 

omvårdnadsprocessen är enligt The American Nurses association (1973) datainsamling, 

diagnos, planering, genomförande och utvärdering.  I omvårdnadsprocessen uppmärksammas 
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människans lidande. Att lindra lidande kan ses som ett generellt omvårdnadsmål och för att nå 

detta behöver man få en djupare förståelse för lidandets olika former; sjukdomslidande, 

vårdlidande samt livslidande där teorins fokus skiftar från sjukdom till lidande (Eriksson, 

1994; Eriksson 2015). Dessa tre aspekter av lidande möter sjuksköterskor i vården och ofta 

går de i varandra.  

  Sjukdomslidande syftar till det upplevda lidande som kan relateras direkt till sjukdom och 

behandling (Eriksson, 1994; Eriksson 2015). Det kan både inkludera kroppslig smärta, 

själsligt och andligt lidande. Den kroppsliga smärtan är inte enbart fysisk utan upplevs av hela 

människan som helhet medan själsligt och andligt lidande är upplevelser av skam, skuld och 

förnedring i sjukdomslidandet. Vårdlidande är det lidande som upplevs i relation till själva 

vårdsituationen. Upplevelsen är individuell men upplevelserna går att sammanfatta i fyra 

huvudkategorier: kränkning av personens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning 

samt utebliven vård. Livslidande syftar till lidande som upplevs i relation till det egna unika 

livet, till upplevelse av att leva och inte leva samt insikter om ensamhet. 

  Patientens grundbehov ska inkludera patientens psykosociala, fysiska, kulturella samt 

andliga aspekter (SSF, 2017a). Sjuksköterskan ska se patienten, människan i ett 

helhetsperspektiv och genom sin kompetens utforma och ge en optimal och jämlik vård. 

 

3 Problemformulering  

Sjukdomslidande, vårdlidande och livslidandet har alla en grund i sjukdomstillståndet 

bröstcancer. När livskvaliteten är låg kan det tyda på att människans lidande ökat. Kvinnor 

med bröstcancer är många till antalet och deras situation är speciell. Forskning visar att 

överlevnadsprognosen är bättre för kvinnors som får bröstcancer idag. Många sjuksköterskor 

kommer att möta överlevare, så väl de som har och de som haft bröstcancer, under sin tid som 

aktiv praktiserande av yrket. Sjuksköterskeyrket syftar till att lindra lidande och främja god 

livskvalitet vilket optimeras med god och kompetent omvårdnad som är anpassad efter den 

speciella situation som patienter med bröstcancer befinner sig i. Samtidigt ska vården vara 

individanpassad och anpassningsbar efter individens behov. 

 

4 Syfte 

Beskriva livskvaliteten hos kvinnor i samband med bröstcancer.  
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5 Teoretiska utgångspunkter 

I föreliggande arbete användes Katie Erikssons caritativa teori som teoretisk referensram 

(Eriksson, 1994; Eriksson 2015). Teorin beskriver kunskap om lidande och hälsa som centralt 

i vårdandet. Sjuksköterskan ska följa patienten, hjälpa denne samt vid behov bära och bistå 

med yttre ansträngningar när patientens inte själv räcker till. Vårdandets mål kan inte vara 

begränsat till att uppnå hälsa eller präglas av vårdens än idag reduktionistiska och 

sjukdomscentrerade synsätt utan behöver innefatta det mänskliga lidandet som helhet. 

  Alla Erikssons (1994; 2015) begrepp på former av lidande: sjukdomslidande, vårdlidande 

och livslidande möter sjuksköterskan inom vården. Sjuksköterskan bör sträva efter att 

eliminera lidande som kan rådas bot på och lindra det lidande som inte kan botas. Dels 

handlar att lindra lidande om att skapa en vårdkultur som är gynnsam. Då behövs att 

sjuksköterskan ser till att patienten känner sig välkommen, respekterad och vårdad. Detta kan 

uppnås genom enkla aktiviteter såsom att samtala, uppmuntra, förmedla hopp, vara ärlig och 

uppfylla önskningar. Det allra viktigaste i vårdandet är dock att inte skapa vårdlidande. Detta 

innefattar att inte kränka patientens värdighet, inte fördöma patienten samt att inte missbruka 

sin maktposition utan se till att patienten får den vård den behöver. 

 Erikssons caritativa teori (1990) har sin grund i uttrycket “Pro Caritate” som står för 

människokärlek och barmhärtighet samt en slags humanistisk rationalism (där att tro och att 

veta förenas till ett enda perspektiv). Uttrycket innebär ett etiskt förhållningssätt med vördnad 

för livet, människan, Gud, naturen, kunskap och visdom. Då lidandet kan ses som en ondska 

så kan Pro Caritate ses som en godhet som kan lindra lidandet genom att ta bort fruktan och 

okunskap. 

 

6 Metod 

 

6. 1 Litteraturöversikt 

Detta arbete är en litteraturöversikt (Forsberg & Wengström, 2016). En litteraturöversikt 

innebär en analys av redan analyserat material. Det innebär att befintlig forskning och 

kunskap har studerats, sökts, beskrivits, tolkats och analyserats samt sammanställts av 

författarna. Författarna har utfört detta för att kunna besvara det valda området som är 

relevant för litteraturöversiktens syfte. Tillvägagångssätt vid en litteraturöversikt är att 

systematiskt söka, kritiskt granska, överblicka, tolka och att skapa en beskrivande 

sammanställning samt att slutligen dra slutsatser (Friberg, 2012a; Friberg, 2012b; Forsberg & 
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Wengström, 2016). Denna metod valdes för att se det nuvarande kunskapsläget relaterat till 

syftet.  

 

6. 2 Tillvägagångssätt vid litteratursökning 

 

6. 2. 1 Sökord, filter, begränsningar och databaser 

Studiens informationskällor hämtades från databaserna CINAHL Complete, PsykINFO och 

Psychology and Behavioral Sciences Collection. Författarna valde dessa tre databaser för att 

de var mest relevanta för att besvara valt syfte. Dessa databaser innehåller relevant analyserad 

vetenskaplig forskning som innefattar beteendevetenskap, mentala processer, känslomässiga 

egenskaper, psykologi, psykiatri, omvårdnad, experimentella och observationsmetoder. 

Sökorden vid litteraturssökningen var quality of life, breast cancer, breast neoplasm, young 

women*, younger women, young adult och söktes även tillsammans med Major Headings: 

Quality of life. I sökningarna användes AND och OR samt begränsningar med filtret ”Full 

text” och “Peer Rewieed”. Begränsningarna smalnade av sökresultaten och gav ett mindre 

utbud för att kunna finna artiklar som höll vetenskapliga nivåer. Det förekom även 

begränsningar som Subject Age i sökningarna. Urvalskriterier var artiklar skrivna på engelska 

med relevant forskning relaterat till kvinnor i samband med bröstcancer samt artiklar som inte 

var äldre än tio år. Olika söksträngar av utvalda sökord och begränsningar i databaserna 

gjordes för att inte missa relevanta artiklar. För att få en tydligare översikt på denna studies 

litteratursökningar, se sökmatris i bilaga 1.  

 

6. 2. 2 Urval 

Ett helikopterperspektiv användes vid granskning av artiklar och artiklarnas abstracts. För att 

ha ett kritiskt förhållningssätt har artiklarna och artiklarnas abstract granskats noga genom att 

de lästs flera gånger och noggrant. Urvalet av artiklar valdes för att de varit mest relevanta för 

målet att besvara syftet. De ska direkt besvara kvinnor med bröstcancers livskvalitet. Urvalet 

och artiklarnas kvalitet granskades kritiskt med hänsyn till studiens metod.  

 

6. 3 Dataanalys 

De valda artiklarna analyserades enligt Fribergs metod för litteraturöversikter genom en 

matrismetod (Friberg, 2016). Detta innebar att artiklarna lästes igenom flera gånger med mål 

att författarna skulle förstå deras innehåll och sammanhang. Helhetsbegrepp såsom 
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exempelvis livskvalitet och depression markerades och artiklarna fördes även in i en matris 

(se bilaga 2). På så sätt strävade författarna efter att se helheten i artiklarna och det valda 

området. Både likheter och skillnader söktes bland artiklarna. Sedan sorterades materialet i en 

beskrivande sammanställning och tematisering med likheter och skillnader.  

 

7 Forskningsetiska överväganden 

Alla artiklar som ingår i denna litteraturöversikt hade etiskt tillstånd, som har sökts innan 

studien har startat. Detta ges av en etikprövningsnämnd i det område där forskningen planeras 

genomföras i och i det område där de tilltänkta deltagarna finns. Detta är ofta men inte alltid 

samma område och ibland granskas en studie av flera etikprövningsnämnder. Forskningsetik 

är inte valbart utan ett grundläggande inslag i all god forskning (Denscombe, 2016). Detta 

innebär att det ska finnas en etisk motivering till varför studien ska genomföras, att studien 

genomförts, gjorts en riskanalys, urvalet av deltagare ska setts över på ett bra sätt, informerat 

samtycke, ingen vetenskaplig oredlighet, de ska ha gjort etiska metodöverväganden och det 

ska ske en återföring av resultat till de som deltagit i studien (Kjellström, 2017; Sandman & 

Kjellström, 2013). Ytterligare och förtydligade exempel på etiska överväganden som ska 

göras är att se över ifall studien följer människovärdesprincipen samt riktlinjer, konventioner 

och etiska lagar som berör hälso- och sjukvården (Denscombe, 2016; Kjellström, 2017; 

Sandman & Kjellström, 2013). Även författarna till denna litteraturöversikt har förhållit sig 

till dessa riktlinjer under planering, datainsamling och rapportering i form av att redovisa om 

forskningsetik i arbetet samt förhållit sig till detta under arbetsprocessen.  

 

8 Resultat 

Litteraturöversiktens resultat presenteras i två huvudteman: positiva respektive negativa 

upplevelser och dess inverkan på livskvaliteten hos kvinnor i samband med bröstcancer. Det 

framkom i resultatet att livskvaliteten vid bröstcancer är mer associerat med negativa 

upplevelser än positiva. Fem artiklar redovisade de positiva aspekterna (Danhauer, Crawford, 

Farmer & Avis, 2009; Dubashi, Vindhubala, Cyric & Sagar, 2010; Jafari et al. 2013; Gajbhiye 

& Deshpande, 2013; Leung, Pachana & McLaughlin, 2014). Åtta artiklar redovisade de 

negativa aspekterna (Begovic-Juhant, Chmielewski, Lwuagwu & Chapman, 2012; Cebeci, 

Yangin & Tekeli, 2010; Chow et al., 2016; Fenlon, Addington-Hall, O'Callaghan, Clough, 
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Nicholls & Simmonds, 2013; Høyer et al., 2011; Lee et al., 2011; Rosenberg et al., 2013; 

Seror et al., 2013).  

 

8. 1 Positiva upplevelsers inverkan på livskvaliteten 

Generellt i samband med insjuknande i bröstcancer behövde kvinnor mer än medicinsk 

behandling, de behövde mer stöd i form av information, vägledning till spirituellt välmående 

samt sätt att acceptera och hantera sjukdomen (Danhauer et al., 2009; Dubashi et al., 2010; 

Jafari et al., 2013). Olika former av socialt stöd visade sig ge förbättrad livskvalitet hos 

kvinnliga patienter i samband med bröstcancer (Leung et al., 2014; Danhauer et al., 2009). 

Socialt stöd hade också en positiv inverkan på den mentala och fysiska livskvaliteten. Leung 

et al. (2014) beskriver och stärker detta igenom sin longitudinella studie gjord med 412 

kvinnliga deltagare med bröstcancer. Studien genomfördes vid tre olika tillfällen med tre års 

mellanrum. Samtliga undersökningar redovisade ett jämt resultat med minimala förändringar 

relaterat till det sociala stödets betydelse. Danhauer et al. (2009) beskriver att kvinnor med ett 

socialt stöd upplevde att livskvaliteten var på en jämn nivå och att utökad information om 

bröstcancer förbättrar den upplevda livskvaliteten hos kvinnor i samband med sjukdomen. I 

denna forskning deltog totalt 267 kvinnor med bröstcancer och av dessa var det 85 % som 

ansåg att viss ökad information skulle höja känslan av livskvalitet ytterligare. Ökad kunskap 

om den transitationsperiod som infaller efter kirurgin gör att kvinnorna känner sig mer redo 

vid eventuella motgångar. Vid bröstcancer kan en strategi för anpassning efter insjuknande 

vara att söka socialt stöd. En annan strategi kan generellt vara att hålla sina känslor för sig 

själv och därmed inte dela dem öppet med vänner och familj. Jafari et al. (2013) har genom 

sin forskning visat på ett samband mellan spirituellt välmående och hög livskvalitet hos 

kvinnor med bröstcancer. I denna studie deltog 68 kvinnor där 41% ansåg sig ha hög 

livskvalitet och att detta kunde kopplas till deras spirituella välmående. Kvinnor med 

bröstcancer har goda chanser till en allmänt hög livskvalitet (Dubashi et al., 2010). Av de 

studerade 51 kvinnorna som deltog i studien kände 77% en god allmän hälsa trots sin 

bröstcancer och 80 till 89% kände en högre känsla av livskvalitet trots sin bröstcancer än 

innan. Detta berodde på komponenter som psykiska, emotionella, kognitiva, sociala relationer 

och att kvinnans kroppskänsla hade en god balans i kvinnornas liv. För att öka känslan av god 

livskvalitet i tillvaron var terapi ett bra alternativ (Gajbhiye & Deshpande, 2013). Även en 

viss typ av pilatesprogram visade sig ha en god effekt på livskvaliteten.  
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8. 2 Negativa upplevelsers inverkan på livskvaliteten 

 

8. 2. 1 Behandlingsalternativens betydelse  

Rosenberg et al. (2013) beskriver att patientens val av behandlingsalternativ kan inverka 

negativt på livskvaliteten i samband med bröstcancer. Studien framhäver den negativa 

effekten som detta kan innebära. Kvinnor som var passiva i sin roll som patient och inte var 

delaktiga i sitt beslutstagande gällande behandlingsalternativen hade sämre livskvalitet än 

dem som var mer aktiva (Seror et al., 2013).  Seror et al. (2013) redovisar detta i sin studie av 

442 kvinnliga deltagare i samband med bröstcancer. Av dem uppgav 20,7% av dem att de 

varit totalt passiva i sina roller som patienter. Anledningen till att man intog en inaktiv roll 

som patient var att man litade på vården och utbytet av information. Livskvaliteten minskades 

när kvinnorna inte känner sig delaktiga och inte var införstådda i innebörden av de 

behandlingar som utförts. Detta fick negativa följder med en ökad användning av 

antidepressiva läkemedel. Samband fanns överlag hos de kvinnliga deltagarna i studien 

mellan ökat bruk av antidepressiva läkemedel och kvinnornas engagemang i val av 

behandlingsalternativ. I en större studie beskriver Chow et al. (2016) att valen av vilka 

behandlingsformer man väljer kan ge försämrad livskvalitet och ökade symtombördor hos 

patienter med bröstcancer. Detta gällde framförallt hos patienter som genomgått total 

mastektomi.  I en studie av 1411 patienter där  614 hade genomgått mastektomi och 801 

lumpektom jämfördes upplevd livskvalitet och symtombördor i två grupper genom två olika 

frågeformulär. I studien framkom det att signifikanta skillnader fanns mellan grupperna och 

att patienter som genomgått mastetomi hade lägre upplevd livskvalitet än gruppen som 

genomgått lumpektomi. Patienter som genomgått mastektomi redovisade lägre livskvalitet i 

båda frågeformulären. Större kirurgiskt ingrepp har generellt visats ge lägst livskvalitet. Deras 

forskning visade också att kirurgin medfört symtom som smärta, oro, dåsighet, trötthet, 

illamående, depression, förlust av aptit, dyspné och risken var även ökad vad gäller psykiska, 

sociala samt emotionella problem. Høyer et al. (2011) rapporterar även i en 

populationsbaserad studie att livskvalitet har mätts lägre hos kvinnor med bröstcancer både 

med och utan smärta.  

 

8. 2. 2 Förlorad kvinnlighet  

Känslor av förlorad kvinnlighet, minskad fysisk attraktivitet och negativ kroppsuppfattning 

påverkade livskvaliteten negativt (Begovic-Juhant et al., 2012). Kvinnans upplevda 
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hälsotillstånd ledde till depression eller andra negativa psykiska hälsotillstånd. Ett signifikant 

samband fanns mellan kvinnans upplevda kroppsbild och depression samt att detta medförde 

en sänkt livskvalitet. Försämrad livskvalitet omfattar negativa aspekter som känslomässigt 

välbefinnande och socialt välbefinnande samt känslan av att ha förlorat sin kvinnlighet. Ökat 

missnöje med sin kroppsbild gav även risk för depression och därmed en sänkt livskvalitet. 

Av de 70 kvinnorna som studerades uppgav 55 % indikationer på depression, 30 % var 

missnöjda med sina kroppar, 58 % kändes sig mindre attraktiva, 52 % kände sig mindre 

feminina och 39 % hade svårigheter med att se sin nakna kropp. Studiens undersökning av 

kvinnorna visade tydliga relationer mellan variablerna livskvalitet, depression, behandlingar 

och uppfattningar av sin kroppsbild. 

 Lee et al. (2011) som studerat 24 kvinnliga deltagare med bröstcancer beskriver att 

fertilitet är generellt en av många biverkningar som kan vara en negativ följd av behandlingen 

för att bli cancerfri. Fertilitetsproblem är ytterligare en faktor som utgör en negativ påverkan 

på livskvaliteten.  Att ha fertilitetsproblem upplevs olika från kvinna till kvinna men endast i 

få fall som något positivt. Känslor som rädsla, oro och att inte få viktig och korrekt 

information i tid är vanliga tankar som finns hos kvinnor i samband med bröstcancer. Många 

kvinnor som inte har barn vill ha barn men vill samtidigt inte äventyra sin överlevnad. Andra 

vill ha barn och är därmed villiga att äventyra sin överlevnad. Kvinnor med barn sedan 

tidigare kan vilja ha fler barn men vill inte äventyra sin överlevnad. Fertilitet är ett viktigt 

ämne för många kvinnor i samband med bröstcancer och val av behandlingsalternativ kan 

påverkas av detta. Fertilitetsproblem utgör stor negativ påverkan på livskvaliteten.  

 

8. 2. 3 Kroppsuppfattning och sexualitet  

Kroppen utsätts för kraftiga och påfrestande behandlingar vid bröstcancer (Begovic-Juhant et 

al., 2012). Även drastiska förändringar kan ske i kroppen. Att överleva bröstcancer kan 

betyda att man förlorar sin positiva kroppsuppfattning och känner att delar av en själv har 

försvunnit, som konsekvensens av att bli frisk.  Ett flertal kvinnor är generellt missnöjda med 

sina kroppar efter att ha överlevt bröstcancer och de känner sig mindre feminina och 

attraktiva. Rosenberg et al. (2013) beskriver i sin studie att olika behandlingar kan påverka 

kvinnans upplevda kroppsuppfattning negativt. En sammanställning av 419 kvinnor med 

bröstcancer och deras uppfattning av hur behandlingsalternativens val påverkat deras 

kroppsuppfattning genomfördes. Behandlingarna som jämfördes var mastektomi, 

lumpstektomi, strålbehandling, hormonell behandling och cytostatikabehandling. Deltagarnas 

kroppsbild bedömdes efter Cancer Rehabilation Evaluation System (CARES) poängsystem 
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mellan 0–4, ju högre poäng desto större negativ kroppsbildsuppfattning hos kvinnorna. 

Studiens resultat redovisade att mastektomi hade störst inverkan följt av strålbehandling och 

hormonell behandling. Detta utgjorde signifikanta skillnader mellan framförallt mastektomi 

och lumpektomi gruppen. Kvinnor som hade genomgått lumpektomi hade mycket längre 

poäng vilket indikerade på en mer positiv kroppsuppfattning i jämförelse med kvinnor som 

genomgått mastektomi men även i jämförelse med stål, hormonell och kemoterapi. Ytligare 

faktorer som  påverkade kroppsuppfattningen generellt negativet i studiens resultat var 

depression, trötthet, viktförändringar och smärtsymtom. Kroppsuppfattningen och den 

sexuella relationen till sig själv och sin partner är sammanlänkade med ett samspel av 

psykologiska och fysiska faktorers påverkan på kvinnans livskvalitet (Cebeci et al., 2010). 

  Dubashi et al. (2010) beskriver i sin studie att kvinnorna med bröstcancer som deltog i 

studien upplevde låga värden av livskvalitet relaterat till sexuell njutning, sexuell funktion 

och framtidsperspektivet på sex. Kvinnor kan i många fall uppleva att god sexuell relation till 

sin partner återspeglar ett starkare förhållande och att sexlivet utgör en viktig komponent för 

stabilitet (Cebeci et al., 2010). Upplevelsen av längre livskvalitet hos kvinnor i samband med 

bröstcancer beror generellt på ett flertal faktorer. Cebeci et al. (2010) beskriver i sin studie att 

detta dels kan bero på att kvinnan ej upplever ett gott välmående efter utförda behandlingar, 

stress i relation till att ej känna sig tillräcklig, ej känna att man tillfredsställer sin partner och 

att inte kunna tycka om sin egen kropp.   

 

 

9 Diskussion 

I diskussionen diskuteras dels metoden, dels resultatet. I metoddiskussionen kommer 

svagheter och styrkor i denna litteraturöversikt att diskuteras. I resultatdiskussionen kommer 

författarnas huvudfynd att presenteras samt brister, risker och osäkerheter tas upp. Vidare 

kommer avsnittet om kliniska implikationer som innefatta förslag på huruvida författarnas 

resultat kan tillämpas och sannolikt förbättra vårdsituationer. Slutligen redogörs förslag till 

fortsatt forskning. 

 

9. 1 Metoddiskussion 

Vid en litteraturöversikt finns det risk att författare har för begränsad mängd relevant 

forskning och att de gör ett selektivt urval (Forsberg & Wengström, 2016). Det har varit 

viktigt att inte bara ha studier som stödjer författarnas syfte utan berör hela områdets bredd. I 
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denna litteraturöversikt inkluderades tretton vetenskapliga artiklar med tio kvantitativa, två 

kvalitativa och en med mixad metod. Författarna hade en idé i början av processen att enbart 

söka efter kvalitativa resultatartiklar. Detta var en svaghet eftersom sökningen inte gav ett 

tillräckligt varierat material. Studier med kvantitativ metod inkluderades därför och ett annat 

utbud av vetenskapliga artiklar kunde involveras i resultatet. De svarade dessutom upp mot 

litteraturöversiktens syfte på ett bättre sätt. På så vis fick litteraturöversikten ett bättre utbud 

av resultatartiklar och gjorde resultatet starkare. Artiklarna redovisar kunskap från relevant 

forskning relaterad till valt syfte. Författarna ansåg att metodvalet gav en djupare förståelse i 

att förstå olika infallsvinklar på livskvalitet hos kvinnor i samband med bröstcancer. 

 Författarna ansåg att det var viktigt att analysera den senaste forskningen och avgränsade 

sina sökningar genom en åldersbegränsning på inte mer än tio år sedan. Artiklar från 2008 

fram till 2017 utgjorde den maximala åldersbegränsningen i sökningarna. Författarna är 

medvetna om att detta kan ha orsakat bortfall av intressanta artiklar men genom att göra på 

detta sätt kunde författarna konstatera att den mest aktuella forskningen analyserades. Att 

hålla sig uppdaterad vad gäller aktuell uppdaterad empirisk forskning som kunskapsbas är ett 

lagstadgat krav på yrkesaktiva sjuksköterskor. Hälso- och sjukvårdens mål är att ge god hälsa 

och att kvalitetssäkra och utveckla vården i verksamheterna (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], 

SFS 2017:30 kap 5 §1, §4). Efter att resultatartiklarnas innehåll analyserats visade det sig att 

det mest relevanta materialet som hittats på området var åtta år gammalt. Det fanns först en 

ambition att endast undersöka de yngre kvinnornas livskvalitet i samband med bröstcancer. I 

vissa artiklar var det svårt att urskilja skillnaderna mellan åldrarna. Åldersbegränsningen togs 

därför bort. Författarna försökte i början av arbetsprocessen göra en geografisk begränsning 

till enbart forskning som genomförts i Europa. Detta utgjorde en svaghet både i mängden 

funnet material men även genom den begränsade mängd kunskap det resulterade i. Det 

svenska samhället är idag mångkulturellt, likaså den svenska vården. Därför ansåg författarna 

att det var en styrka att inte geografiskt begränsa denna litteraturöversikt då eventuella 

kulturella skillnader finns.  

 Författarnas sökningar gjordes i databaserna CINAHL Complete, PsykINFO och 

Psychology and Behavioral Sciences Collection. Författarna ansåg att det var en styrka att 

söka i flera databaser för att få en större och tydligare helhetsbild för att kunna besvara syftet. 

Sökorden och begränsningarna formades fram under metodens utvecklingsfas och utgjorde 

tillslut mer styrkor än svagheter. Författarna kan tolka och argumentera för att sökord och 

begränsningar utgjorde styrkor i litteraturöversikten, genom att sökorden utgjorde dubbletter 

av resultat artiklarna i de tre använda databaserna. Författarna anser att samarbetet fungerat 
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bra då både lyhördhet och respekt visats gentemot varandra. Sammanfattningsvis har 

författarna genom denna litteraturöversikt fått en större och bredare inblick i valt syfte och 

kommer att ha nytta av det i sitt framtida arbete som sjuksköterskor.  

 

9. 1. 2 Livskvalitetsinstrumentens svagheter 

De flesta av denna litteraturöversikts resultatstudier har använt validerade instrument för att 

mäta livskvalitet, vilket ökar validiteten (Flemming, 1998; Forsberg & Wengström, 2015).  

Dock har författarna en medvetenhet om att ett validerat instrument är validerat på just en 

patientgrupp, en situation och en viss kultur. Detta kan innebära att i de fall då instrument 

används på ett felaktigt sätt blir fel frågor ställda till patienterna (Strang, 2012). Vissa enkäter 

som använts i denna litteraturöversikts studier var tydligt anpassade efter just 

bröstcancerpatienter medan andra inte var det. I ett par studier vill man mäta just den 

allmänna livskvaliteten och då är allmänna livskvalitetsinstrument relevanta, samtidigt bör det 

finnas en medvetenhet om att i och med att inte alla artiklar använde ett instrument för 

specifikt bröstcancer så kan det dra ner litteraturöversiktens trovärdighet.  

 Ytterligare validitetproblem kan utgöras av golv-takeffekten. Denna effekt blir ett problem 

om deltagare svarar med låga eller höga värden. Det innebär att det blir svårt att urskilja 

grupper i skalans mitt och att skalan blir okänslig (Strang, 2012). Det fanns en medvetenhet 

att denna effekt kan ha förekommit i de valda studierna. 

 Valda studier tar upp relevant information för sjuksköterskan. Författarna spekulerar om 

livskvalitetsinstrumenten studierna bygger på hade tillräckligt många av de komponenter som 

påverkar livskvaliteten för att förstå en patients livskvalitet? Behövs det ta in fler faktorer än 

hälsa och symtom för att göra en bättre bedömning? Faktum är att de flesta 

livskvalitetsforskare anser att hälsorelaterade livskvalitetsinstrument bör omfatta flera 

dimensioner som; fysiska, emotionella, intellektuella och sociala dimensioner. SF 36 är ett av 

de så kallade generiska hälsorelaterade livskvalitetsinstrumenten som oftast berör alla ovan 

nämnda dimensioner.  

 Några men inte alla studier i denna litteraturöversikt använder cancerspecifika instrument 

för bröstcancerpatienter QLQ BR23 alternativt FACT-B. Cancerspecifika 

livskvalitetsformulär användes i fem av de valda artiklarna. 
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9. 2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer tre huvudfynd att diskuteras: hur kvinnor upplever att 

sjukvården tagit ifrån dem möjligheten att förbli fertil, betydelsen av att inta rollen som passiv 

patient samt likheter och skillnader i olika åldersspann. 

 

9. 2. 1 Upplevelser av fertilitet och information 

Fertilitet och att kunna bli gravid är något som många kvinnor tar för givet. I 

litteraturöversikten framkommer att sjukvården kan ge bristfällig information beträffande 

påverkan av fertiliteten vid behandling. Detta upplevdes som att ta ifrån kvinnorna 

möjligheten att bli gravida. Målet med behandlingarna var att bota cancern. Samtidigt 

upplevde kvinnor att sjukvården tagit bort deras möjlighet då de inte kände att de fått 

möjlighet att ta ett välinformerat beslut. Den psykiska identiteten påverkades av förändringen 

att vara sjuk och ha förlorat sin fertilitet var en aspekt som påverkade kvinnans livskvalitet 

negativt (Horgan et al., 2011; Ruddy et al., 2013). Resultat visade att en del kvinnor inte alls 

var medvetna om att behandlingen minskade deras chanser om att vara fertila i framtiden 

(Corney & Swinglehurst, 2014). Huvudfokus med behandlingar var att få kontroll på och om 

möjligt bota cancern. Men vårdgivarna gav olika information och kvinnorna upplevde att 

vården krossade deras framtidsplaner genom att inte ha gett korrekt information i tid 

angående behandlingarnas konsekvenser på fertiliteten. Detta utgör ett sjukdomslidande och 

ett vårdlidande som innebär en negativ inverkan på livskvaliteten. 

 Dock är det främsta målet för de flesta kvinnorna att överleva cancern och resterande 

följder av problematiska svårigheter som fertilitet är det kvinnorna fick hantera i ett senare 

skede (Senkus et al., 2014). I en studie av 400 kvinnor uppgav 91 % av kvinnorna att de 

skulle välja att bota bröstcancern och därmed ta risken att förlora sin fertilitet medan 8 % inte 

ta skulle genomgå behandlingar som minskar chansen. Det visar på att vissa patienter anser 

att fertilitetens vikt är så stor att de vill tacka nej till behandling. Detta betonar vikten av att 

informera om hur fertiliteten påverkas vid olika behandlingar. 

 

9. 2. 2 Passiv roll 

Få kan acceptera sin sjukdom och att inte göra det kan skapa inre konflikter (Ruddy et al., 

2013). I denna litteraturöversikt framkommer det att kvinnor som intar en passiv roll som 

patienter, vilket haft samband med antidepressiva läkemedel. Livskvaliteten upplevs sämre 

genom att kvinnan inte är delaktig i sitt beslutstagande gällande olika behandlingsalternativ. 
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Men en passiv roll kan även vara bra för kvinnans välmående (Swainston, Campbell, van 

Wersch & Durning, 2012). Kvinnor som redan befinner sig redan i en sårbar situation som ej 

behöver förvärras. Det innebär ibland att kvinnan inte klarar av att ta viktiga beslut och ibland 

dessutom litar helt på vårdgivaren. Upplevelsen och chocken av att nyligen diagnostiserats 

med bröstcancer upplevs vara en tillräcklig börda. Det kan kännas bättre att inte behöva ta fler 

beslut än absolut nödvändigt. Det finns samtidigt risker som har visat att informationsflödet 

påverkar kvinnors livskvalitet (Thewes, Meiser, Richard & Friedlander, 2003). Detta är en 

intressant aspekt som uppmärksammar rollen av att vara passiv som patient och inverkan på 

livet. 

 

9. 2. 3 Likheter och skillnader mellan yngre och äldre kvinnor i samband med 

bröstcancer  

Oavsett ålder så berör och påverkar en cancersjukdom hela människans hälsa och lidande på 

olika sätt (Snöbohm et al., 2010). Yngre kvinnor visar  ett stort lidande relaterat till sin 

sjukdomsdiagnos och behandlingar av denna. Detta sjukdomslidandekan leda till försämrad 

livskvalitet (Eriksson, 1994; Eriksson, 2015). Både yngre och äldre kvinnor förlorar mer eller 

mindre av sin kropp, vitalitet och kvinnlighet efter att de insjuknat i bröstcancer. Dock fanns 

det en skillnad mellan åldersgrupperna. Att kroppen degenereras och försämras med åldern är 

en process som är tydlig för den äldre kvinnan medan den yngre kvinnan lever i förhållande 

till en norm där kroppen ska vara vid god hälsa och vitalitet. Sjukdomslidande kan möjligen 

vara en naturlig del av att bli äldre medan den yngre kvinnan oftast upplever ett mer onaturligt 

perspektiv på sitt sjukdomslidande.  

 Sjukdomslidandet kan på lång sikt resultera i positiva aspekter såsom ökad mening med 

livet och att man skapar sig en målmedvetenhet i hur hen vill leva sitt liv (Horgan et al., 

2011). Det kan tolkas att lidande både kan vara positivt och negativt. Det kan också tolkas 

som att det är människan som ger lidandet en mening, att ett meningsskapande äger rum, och 

att det bara är det som kan ses som positivt för kvinnan och inte själva lidandet i sig 

(Eriksson, 1994; Eriksson, 2015). 

 För yngre kvinnor finns det allmänt mer vitalitet och hälsa kvar att förlora än för äldre 

kvinnor. Även om sexualitet är en viktig aspekt i varje kvinnas liv så kan tankar om att bli 

infertil eller att förlora sin kvinnlighet utgöra en större oro inför framtiden. Ett bortopererat 

bröst kan eventuellt leda till tankar om att aldrig kunna få barn men fertiliteten är endast en 

orospunkt för denna grupp kvinnor som är i fertil ålder. Det finns skillnader mellan yngre och 

äldre kvinnor i samband med bröstcancer (King, Kenny, Shiell, Hall & Boyages, 2000). 
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Yngre kvinnor har sämre livskvalitet i jämförelse med äldre kvinnor i samband med 

bröstcancer. Yngre kvinnor upplevde sig ha större problem till adaption gällande sin 

bröstcancerdiagnos. Detta kan man se genom att yngre kvinnor tenderar i större utsträckning 

att lida av depression än äldre kvinnor (Hasson-Ohayona, Goldzweigb, Dorfmanc & Uzielyd, 

2014). Dock finns det studier som även visar att äldre kvinnor har svårt att anpassa sig och att 

behandlingar kan förstöra den personliga identiteten (Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 

2012). Bara för att man är äldre kvinna när man diagnostiseras behöver det inte betyda att 

man har lättare att genomgå behandlingar. Det kan snarare vara en större tyngd och innebära 

mer komplikationer eller utgöra liknande komplikationer som hos yngre kvinnor i samband 

med bröstcancer. Förlorad kvinnlighet och förlorad sexualitet är upplevelser som även äldre 

kvinnor kopplar samman med bröstcancer.  

 

9.3 Kliniska implikationer 

För att kunna bemöta kvinnor i samband med bröstcancer och deras lidande, behov och kunna 

skapa omvårdnadsåtgärder med mål att förbättra livskvalitet. Det kan handla om att ge tydlig 

information vid rätt tillfälle och att uppmuntra kvinnan att vara aktiv i sin vård. Omvårdnaden 

och omhändertagandet som sjuksköterskan erbjuder kan ha en direkt inverkan på hur 

kvinnorna mår och ser på sig själva samt sin sjukdom. Vid bristfällig eller utebliven 

information om bl.a. behandlingar kan detta innebära en negativ inverkan. Kvinnor får 

dagligen beskedet att de har en bröstcancer och sjuksköterskans uppgift är att planera 

omvårdnaden. Det är viktigt med god kommunikation och att ge tydlig information. Denna 

litteraturöversikts resultat ger en större inblick om hur livskvaliteten hos kvinnor i samband 

med bröstcancer kan påverkas negativt när livskvaliteten inte uppmärksammas. För att 

uppmärksamma livskvaliteten i vården behövs mer rutinfrågor under vårdtidens gång. Detta 

med syfte att fånga upp kvinnor som befinner sig i en riskzon relaterat till minskad 

livskvalitet. Detta kan man göra genom tydligare skattningsinstrument både med numerisk 

och verbal information. För att dessa rutinfrågor och skattningsinstrument ska fungera 

behöver vårdpersonalen mer utbildning genom föreläsningar och workshops. Vikten av visa 

aspekters tyngd, såsom fullgod information om behandling, framgår också i diskussionen. 

Lindrande av lidande handlar om att prioritera genom att tillgodose kvinnors livskvalitet. 

Kvinnorna ska ha tydlig möjlighet till delaktighet i beslutsfattandet kring olika 

behandlingsalternativ och kombinationen av dessa. Det räcker inte med att bara kunna tacka 

nej till behandlingsalternativ, sjukvården bör involvera kvinnorna mer i beslutsprocessen i alla 
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fall där önskemålet finns. Detta är en viktig aspekt att lyfta i vårdandet av dessa kvinnor. 

Författarnas resultat kommer kunna hjälpa yrkesverksamma sjuksköterskor att bemöta och 

förstå denna grupp på ett mer korrekt sätt, genom att öka deras kunskapsbas. Kvinnor behöver 

stöd från vården för att ökad chans till god livskvalitet.   

 

9.4 Förslag till fortsatt forskning      

Studier har visat att det finns brister i vården som förvärrar kvinnors livskvalitet i samband 

med bröstcancer, vilket kan innebära ett vårdlidande. Författarna anser att studier behövs för 

att ta reda på vilka situationer och var i vårdkedjan det brister. Ett exempel är att utbilda och 

informera patienten om sjukdomen, egenvård och behandling.  

 Positiva aspekter i samband med bröstcancer kan studeras. Många artiklars syften handlar 

om att se faktorer, som man redan antar har en negativ inverkan på livskvaliteten. Studier som 

syftar till att undersöka vad som förbättrar livskvaliteten i framtida forskning vore intressant. 

Dagens samhälle präglas även av sociala medier och dess påverkan på kvinnans kroppsideal, 

forskning om hur det kan påverka livskvaliteten både positivt och negativt hos kvinnor i 

samband med bröstcancer vore även intressant att utforska. Författarna anser även att fortsatt 

forskning kring åldersaspekter relaterat till bröstcancer skulle vara intressant att utforska. Att 

se om det finns likheter och skillnader mellan yngre och äldre kvinnor som drabbas och hur 

det på olika eller liknande sätt påverkar livskvaliteten.  

 

 

10 Slutsatser  

Forskningen visar att kvinnor med bröstcancer har ett lidande som påverkar deras livskvalitet. 

Denna grupp befinner sig i en utsatt situation. Kvinnor som diagnostiseras med bröstcancer 

ökar och dessutom är bröstcancer en av de vanligaste cancersjukdomarna i världen. Slutsatsen 

innebär att livskvaliteten behöver uppmärksammas hos kvinnor i samband med bröstcancer 

för att kunna lindra ett lidande. Detta är ett relevant ämne för vårdvetenskapen och 

sjuksköterskeyrket.    
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Quality of life among 

younger women with breast 

cancer: study from a tertiary 

cancer institute in south 

India. 

PsycINFO 

 

 

“younger women 

with breast cancer” 

AND “quality of 

life”  

 

36 Limiters: Full Text 

 

Published Date: 

20080101-20171231  

 

Subject Age: thirties 

(30-39 years)  

 

Language: English. 

  

 

20 8 3 Social support and health-

related quality of life in 

women with breast cancer: a 

longitudinal study. 

 

Body image in recently 

diagnosed young women 

with early breast cancer. 

 

Impact of body image on 

depression and quality of life 

among women with breast 

cancer. 
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PsycINFO quality of life AND 

young women* 

AND (breast cancer 

or breast neoplasm  

33 Limiters: Linked Full 

Text; References 

Available; Published 

Date: 20080101-

20171231 

 

Narrow by Language: 

English. 

 

Narrow by SubjectAge: 

thirties (30-39 yrs) 

 

Search modes: Find all 

my search terms 

 

20 6 2 Young breast cancer patients' 

involvement in treatment 

decisions: The major role 

played by decision‐ making 

about surgery. 

 

Determination of Changes in 

the Sexual Lives of Young 

Women Receiving Breast 

Cancer Treatment: A 

Qualitative Study. 

Psychology and 

Behaviorak 

Sciences 

Collection.  

“quality of life with 

breast cancer AND 

young women* “  

10  Limiters: Full Text, 

Peer Reviewed;  

 

Published Date: 

20080101-20171231  

 

10 5 1 Facilitating reproductive 

choices: the impact of health 

services on the experiences 

of young women with breast 

cancer. 
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12. 2 Sökmatris 2, bilaga 2 över urval av artiklar i resultat  

 

Författare Titel  År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod  Resultat 

Begovic- Juhant, 

A., Chmielewski, 

A., Iwuagwu, S., 

& Chapman, L. 

A. 

Impact of body 

image on 

depression and 

quality of life 

among women 

with breast 

cancer. 

 

År: 2012. 

 

Land: USA. 

 

Tidskrift: 

Journal of 

Psychosocial 

Oncology. 

Att utforska hur kvinnor 

med samt överlevt 

bröstcancer känner 

relaterat till sin kroppsbild 

och fysiska attraktivitet. 

Effekterna av depression 

och livskvalitet.  

Metod: kvantitativ 

metod. 

 

Datainsamling: enkäter, 

QLQ BR 23. 

 

Deltagarna: 70 kvinnor.  

 

Urval: kvinnor 

diagnostiserade med 

bröstcancer. 

 

Dataanalys: förmåns 

analys, 

korrelationsanalys. T-

test.   

 

Ålder: 23–79 år. 

Mätningar av depression, 

livskvalitet och kroppsbild. 

Flertal kvinnor hade låg 

kroppsbild och kände sig 

mindre feminina och 

attraktiva. Detta knöts an till 

högre risk av depression och 

negativ livskvalitet. 55 % av 

70 kvinnliga deltagare hade 

indikationer på depression. 

30 % var missnöjda med 

sina kroppar. 58 % kändes 

sig mindre attraktiva. 52 % 

kände sig mindre feminina. 

39 % hade svårigheter med 

att se sin nakna kropp. 

Tydliga relationer hittades 

mellan variablerna 

livskvalitet, depression, 

behandlingar samt 

uppfattningar av sin 

kroppsbild. 

Cebeci, F.,  

Yangin, H- B., & 

Tekeli, A.  

Determination of 

Changes in the 

Sexual Lives of 

År: 2010. 

 

Land: Turkiet.  

Att identifiera 

förändringar i det sexuella 

livet hos unga kvinnor 

Metod: kvalitativ 

metod.  

 

Resultatet utgjorde tre 

huvudteman: Vaginala 

samlag, sexuell aktivitet 
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Young Women 

Receiving Breast 

Cancer 

Treatment: A 

Qualitative 

Study.  

 

Tidskrift: 

Sexuality & 

Disability. 

som genomgår 

behandlingar för 

bröstcancer.  

 

 

Datainsamling: 

inspelade individuella 

semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Deltagare: 8 kvinnor 

med bröstcancer.  

 

Urval: 1år med 

bröstcancer, metastaser, 

heterosexuell och gift, 

50 år eller yngre, ej 

psykiska problem och 

förmågan att förstå och 

reflektera över 

frågorna. 

 

Dataanalys: inspelat 

material 

transkriberades och 

innehållsanalys 

genomfördes genom ett 

analysprogram av 

Graneheim och 

Lundman.  

 

Ålder: 50 år och yngre.  

 

med en manlig person och 

sexuell dysfunktion. 

Resultatet hjälper 

vårdpersonal att förstå 

förändringar hos yngre 

kvinnor med bröstcancer i 

det sexuella livet. Genom 

lämplig rådgivning av 

vårdpersonalen kan man 

hjälpa till att upprätthålla ett 

friskare sexliv och få yngre 

kvinnor att uppnå högre 

grad av livskvalitet. 

Chow, R., 

Pulenzas, N., 

Zhang, L., 

Quality of life 

and symptom 

burden in 

År: 2016. 

 

Land: Kanada. 

Att studera hur 

livskvaliteten påverkas av 

mastektomi respektive 

Metod: kvantitativ 

metod. 

 

Lägre livskvalitet hos 

patienter som genomgått 
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Ecclestone, C., 

Leahey, A., 

Hamer, J., 

DeAngelis, C., 

Bedard, G., 

McDonald, R., 

Bhatia, A., Ellis, 

J., Rakovitch, E., 

Vuong, S., Chow, 

E., & Verma, S. 

 

patients with 

breast cancer 

treated with 

mastectomy and 

lumpectomy. 

 

Tidskrift: 

Supportive 

Care in Cancer. 

lumpstektomi samt vilka 

symtombördor 

behandlingarna ger. 

Datainsamling: enkäter 

(FACT-B) samt 

patientdemografi 

hämtad från journaler. 

 

Deltagare: 1415 

patienter, 801 som 

genomgått lumpektomi 

och 614 som genomgått 

mastektomi. 

 

Urval: Patienter som 

genomgått antingen 

mastektomi eller 

lumpstektomi. 

 

Dataanalys: 

Regressionsanalys för 

att se skillnader mellan 

de som genomgått 

mastektomi vs. 

lumpektomi, 

Kofficient, 

standardavvikelse, R2 

värde och p-värde 

estimerades. 

 

Ålder: Medelålder på 

60,66. 

 

mastektomi i alla kategorier 

utan socialt välmående. 

 

Signifikanta skillnader 

mellan smärta, oro och 

dåsighet hittades. 

 

Inga signifikanta skillnader 

hittades gällande trötthet, 

illamående, depression, 

förlust av aptit och dyspné. 
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Danhauer, S., 

Crawford, S., 

Farmer, D., & 

Avis N. 

A longitudinal 

investigation of 

coping strategies 

and quality of 

life among 

younger women 

with breast 

cancer. 

År: 2009. 

 

Land: USA. 

 

Tidskrift: 

Journal of 

Behavioral 

Medicine. 

1. Att utröna 

copingstategier 

som används av 

yngre kvinnor 

med bröstcancer 

och hur dessa 

strategier 

förändrats över tid 

hos individer. 

2. Utforska 

associationen 

mellan 

copingstrategier 

och livskvalitet. 

3. Undersöka den 

ömsesidiga 

relationen av 

livskvalitet och 

copingstrategier 

under första året 

efter kirurgi. 

Metod: kvantitativ. 

 

Datainsamling: enkäter, 

FACT-B. 

 

Deltagare: 267 kvinnor 

 

Urval: kvinnor som var 

under 50 år vid 

diagnos, första 

diagnosen och 4-46 

veckor efter kirurgi. 

 

Dataanalys:  

Deskriptiv statistik. 

Tabeller, median och 

standardavvikelse. 

Longitudinella linjära 

mixade modeller samt 

en strukturell 

ekvationsmodell. 

 

Ålder: 50 år eller 

yngre. 

Medelålder 43 år. 

Positiv kognitiv 

rekonstruktion var den mest 

använda copingstrategin. 

 

Nivån på livskvaliteten gav 

tre påföljande 

copingstrategier: 

1. Att söka socialt stöd 

2. Att behålla känslor 

för en själv 

3. Önsketänkande 

 

85% ansåg att ökad 

utbildning skulle höja 

livskvaliten.  

 

Copingstrategierna var 

minimalt relaterade till 

efterkommande livskvalitet. 

 

Copingstrategier och 

livskvalitet är dynamiska 

processer. 

 

Livskvalitet skulle kunna 

indikera copingprocesser 

lika mycket eller mer 

snarare. 

Dubashi, B,. 

Vidhubala, E., 

Quality of life 

among younger 

women with 

År: 2010. 

 

Land: Indien. 

Att beskriva livskvalitet 

hos kvinnor med 

bröstcancer samt 

Metod: kvalitativ och 

kvantitativ metod.  

 

Livskvalitenivåerna var 

relativt höga relaterat till 

faktorer som innefattade 
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Cyrias, S., & 

Sagar TG  

breast cancer: 

study from a 

tertiary cancer 

institute in south 

India. 

 

Tidskrift: 

Indian Journal 

of Cancer. 

medicinska, psykologiska 

och sociala faktorer. Att 

studera effekten av 

livskvaliten kopplat till 

behandlingsalternativ.  

 

Datainsamling: enkäter, 

QLQ-C30 BR 23. 

 

Deltagare: 51 kvinnor.  

 

Urval: 35 år eller yngre 

och som hade 

bröstcancer utan 

spridning. 100 personer 

frågades via telefon 

eller brev om dem ville 

delta.   

 

Dataanalys: i enlighet 

med European 

Organization for 

Research and 

Treatment of Cancer 

(EORTC) manual och 

SPSS version 13 

användes för att 

analysera data genom 

deskriptiv statistik och 

statistik innnehållande 

slutsatser. 

 

Ålder: 21–35 år. 

fysiska-, känslomässiga-, 

kognitiva-, sociala aspekter 

samt kroppsbild. Det 

framkom att lägre nivåer av 

livskvalitet relaterat till 

faktorer som bestod av 

sexuell funktion, sexuell 

njutning och kvinnornas 

framtidsperspektiv.   

Gajbhiye, P., & 

Deshpande, L. 

To compare the 

effects of Pilates 

exercises and 

Conventional 

År: 2013. 

 

Land: Indien. 

 

Att jämföra effekterna av 

pilatesövningar och 

konventionell terapi på 

övre extremitets funktion 

Metod: kvantitativ. 

 

Datainsamling: enkäter, 

PLEASEE QoL scale. 

Den experimentella gruppen 

(som utförde 

pilatesövningar) visade 

större förbättring i 



 
 

33 (39) 
 

 

therapy on Upper 

Extremity 

Function and 

Quality of Life in 

women with 

breast cancer. 

Tidskrift:  The 

Indian Journal 

of 

Occupational 

Therapy. 

och livskvalitet hos 

kvinnor med bröstcancer.  

 

Deltagare: 15 patienter 

i vardera gruppen. 

Totalt 30 deltagare. 

 

Urval: Randomiserat 

urval genom lotteri. 

Inklusionskriterier: 

kvinna med 

bröstcancer. 

 

Dataanalys: t-test, 

tabeller, signifikans och 

grafer. 

 

Ålder: 25-65 år. 

livskvalitet än de som gick i 

konventionell terapi. 

 

Høyer, M., 

Johansson, B., 

Nordin, K., 

Bergkvist, L., 

Ahlgren, J., 

Lidin-Lindqvist, 

A., Lambe, M., & 

Lampic, C. 

Health-related 

quality of life 

among women 

with breast 

cancer - a 

population-based 

study. 

År: 2011. 

 

Land: Sverige. 

 

Tidskrift: Acta 

Oncologica. 

Att jämföra 

HRQoL hos patienter med 

bröstcancer, nyligen efter 

diagnos, med normativa 

data från den generella 

befolkningen.  

Metod: kvantitativ 

metod. 

 

Datainsamling: enkäter 

samt information på de 

som bor i centrala 

Sverige från Breast 

Cancer Quality 

Register. 

 

Deltagare: n =1086 

 

Urval: kvinnor som 

nyligen diagnostiserats 

Åldersanpassad normativ 

data visar att speciellt yngre 

kvinnor (<50 år) upplevde 

kliniskt meningsfullt sämre 

hälsorelaterad livskvalitet än 

den generella populationen. 
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med cancer i 

studiegruppen. 

 

Dataanalys: deskriptiv 

statistik. 

 

Ålder: 25–94 år. 

Medelålder: 65,8 år. 

Jafari, N., 

Farajzadegan, Z., 

Zamani, A., 

Bahrami, F., 

Emami, H., & 

Loghmani, A. 

Spiritual well-

being and quality 

of life in Iranian 

women with 

breast cancer 

undergoing 

radiation therapy. 

År: 2013. 

 

Land: Iran. 

 

Tidskrift: 

Supportive 

Care in Cancer. 

Att utreda sambandet 

mellan livskvalitet och 

andlighet hos 

bröstcancerpatienter som 

genomgår radioterapi. 

Metod: kvantitaiv. 

 

Datainsamling: enkäter, 

QLQ-C30, QLQ-BR 

23. 

 

Deltagare och urval: 68 

kvinnor.   

 

Urval: kvinnor med 

bröstcancer som 

genomgår radioterapi. 

  

Dataanalys: Deskriptiv 

analys, Pearson’s 

korrelation och ett 

flertal 

regressionsanalyser. 

 

Ålder: 24–70 år 

Medelålder: 48 år 

Det fanns ett signifikant 

positivt samband mellan 

generell livskvalitet och 

totalt spirituellt välmående. 

 

Av de 68 kvinnliga 

deltagarna i studien var det 

41.42 % av dessa som ansåg 

sig ha hög livskvalitet och 

att detta hade ett samband 

med deras spirituella 

välmående.  
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Lee, R- J., 

Wakefield, A., 

Foy, S., Howell, 

S- J., Wardley, A 

- M., & 

Armstong, A- C.  

 

Facilitating 

reproductive 

choices: the 

impact of health 

services on the 

experiences of 

young women 

with breast 

cancer  

År: 2011. 

 

Land: 

Storbritannien. 

 

Tidskrift: 

Psycho- 

Oncology. 

Att undersöka unga 

kvinnor med bröstcancer 

och deras val av 

behandlingar relaterat till 

deras fertilitet.  

 

 

 

 

 

 

Metod: kvalitativ 

metod. Tre 

fokusgrupper.  

 

Datainsamling: flexibel 

intervjustruktur.  

 

Deltagare: 24 kvinnor.  

 

Urval: kvinnor med en 

bakgrund av 

bröstcancer, 40 år eller 

yngre vid 

diagnostisering. 

 

Dataanalys: inspelade 

och transkriberade 

intervjuer.   

 

Ålder: 40 och yngre.   

 

Resultaten tematiserades 

med huvudrubriker som 

överlevande och risktagande 

samt förnekelse av val på 

grund av cancer, behandling 

och tjänster.  

 

Majoriteten av kvinnorna 

handlade om att överleva 

och försöka bortse från 

möjligheten om att bli 

gravid. Kvinnor utan barn 

sedan tidigare var större 

risktagare än dem med barn. 

Många kvinnor antydde att 

det fanns en signifikant risk 

att bli gravid efter att ha 

diagnostiserats med 

bröstcancer och at detta 

bekräftades av 

sjukvårdspersonal. 

Kvinnorna kände att 

sjukvården inte rånat dem 

på val av behandlingar 

relaterat till fertilitet. Vilket 

resulterat till minskad 

livskvalitet hos kvinnor som 

vill ha möjligheter att bli 

med barn.  
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Leung, J., 

Pachana, N. A., & 

McLaughlin, D.  

Social support 

and health-

related quality of 

life in women 

with breast 

cancer: a 

longitudinal 

study. 

År: 2014. 

 

Land: 

Australien. 

 

Tidskrift: 

Psycho-

Oncology. 

Att se hur socialt stöd 

påverkar psykiskt och 

psykologiskt fungerande. 

Metod: kvantitativ, 

Longitudinell studie.  

 

Deltagare: 412 

 

Datainsamling: enkäter, 

HRQoL. 

 

Urval: randomiserat 

ifrån Medicares databas 

i Australien. Tre år 

innan diagnos, när 

deltagarna 

diagnostiserades och tre 

år efter. 

 

Dataanalys: SPSS 19 

och Repeated-measures 

analyses of variance 

(ANOVAs). 

 

Ålder: 18–23, 45–50 

och 70-75. 

Socialt stöd hade måttligt 

höga nivåer. Upprepade 

undersökningar visade att 

det inte fanns några 

dramatiska förändringar i 

det sociala stödet. Före, 

under och efter 

diagnostisering.  

Kategorin livskvalitet hade 

en högre signifikant vilket 

resulterade till ett sämre liv. 

Kroppslig Smärta, allmän 

hälsa, fysisk funktion.   

 

Men det fanns skillnader 

mellan poängen om man 

jämförde med 

nydiagnostiserade och vid 

uppföljningen. Det fanns 

vissa områden som hade 

högre poäng av livskvalitet.  

(observerad i sin allmänna 

hälsa, roll fysisk, roll 

emotionell, 

social funktion och 

vitalitet). Korrelation mellan 

socialt stöd och livskvalitet. 
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Rosenberg, S- 

M., Tamimi, R. 

M., Gelber, S., 

Ruddy, K. J., 

Kereakoglow, 

S., Borges, V. 

F., Come, S. E., 

Schapira, L., 

Winer, E. P., & 

Partridge, A. H. 

 

 

 

Body image in 

recently 

diagnosed young 

women with 

early breast 

cancer.  

År: 2013. 

 

Land: 

Amerikas 

förenta stater. 

 

Tidskrift: 

Psycho-

Oncology. 

Att undersöka problem 

med kroppsbilden hos 

yngre kvinnor med 

bröstcancer. 

 

Metod: prospektiv 

kohortstudie, 

kvantitativ studie. 

 

Datainsamling: 

journaler, skalor 

(CARES). 

 

Deltagare: 419 kvinnor 

i olika stadier av 

bröstcancer. 

 

Urval: kvinnor med 

bröstcancer som haft 

det minst 6 månader. 

 

Dataanalys: statistisk 

analys som bestod av: 

frekvenser, rapporter, 

medelvärden, 

kategorier, CASRES- 

poängsystem, t- test 

och genom en envägs 

analys.   

 

Ålder: 40 eller yngre 

deltagare. 

 

Faktorer som påverkade 

kvinnans upplevda 

kroppsbild negativt var 

mastektomi, depression, 

trötthet, viktförändringar 

och smärtsymtom. 

Upplevelse av negativ 

kroppsbild reduceras i 

minskad livskvalitet. 

 

Deltagarnas kroppsbild 

bedömdes efter Cancer 

Rehabilation Evaluation 

System (CARES) 

poängsystem mellan 0–4, ju 

högre poäng desto större 

negativ 

kroppsbildsuppfattning hos 

kvinnorna. Studiens resultat 

redovisade CARES poäng i 

dessa olika behandlings 

grupper mastektomi 1.87, 

lumpektomi 0.85, Strålning 

1.49, hormonell 1,43 och 

kemoterapi 1,34.  

Seror, V., 

Cortaredona, S., 

Bouhnik, A. D., 

Young breast 

cancerpatients’ 

involvement in 

År: 2013.  

 

Att undersöka unga 

bröstcancerpatienters 

medverkan i 

Metod: kvantitativ 

metod, kohortstudie.   

 

Signifikanta samband 

mellan beslutsfattande om 

eventuella behandlingar, 
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Meresse, M., 

Cluze, C., Viens, 

P., Rey, D., & 

Peretti- Watel, P.  

 

 

treatment 

decisions: the 

major role played 

by decision-

making about 

surgery 

Land: 

Frankrike. 

 

Tidskrift: 

Psycho- 

Oncology. 

beslutsfattande om 

behandlingsalternativ som 

kirurgi, kemo och 

endokrin terapi.   

Datainsamling: 

WHOQOL-BREF. 

 

Deltagare: 442 kvinnor. 

 

Urval: giltig 

boendeadress i 

Frankrike, kvinna samt 

biopsibevisad 

bröstcancer. 

 

Dataanalys: logistiska 

regressionsanalyser och 

signifikans. 

 

Ålder: 18–40 år.  

Medelålder: 39.6 år. 

operationer och 

antidepressiva läkemedel. 

Detta utgör nedsatt 

livskvalitet.   

 


