
  
 
 

 

 

 

Alice Wilking & Rebecca Nilsson 

Sjuksköterskeprogrammet, Institutionen för vårdvetenskap 

Vetenskapligt fördjupningsarbete i vårdvetenskap, kurs 15, 2009 

Kandidatuppsats C-nivå 

Handledare: Kerstin Åkergård & Lise-Lotte Dwyer 

Examinator: Lars Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

Upplevelsen av livskvalitet hos yngre kvinnor med b röstcancer 
 
The experience of quality of life in younger women with breast cancer 
 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

InnehållsförteckningInnehållsförteckningInnehållsförteckningInnehållsförteckning    

 

1 Inledning ..............................................................................................1 

2 Bakgrund .............................................................................................1 

2.1 Bröstcancer............................................................................................2 

2.2 Diagnostik .............................................................................................2 

2.3 Behandling ............................................................................................3 

2.4 Vanligt förekommande biverkningar ....................................................4 

2.5 Sjuksköterskans funktion vid behandling och omvårdnad ...................4 

2.6 Definition av livskvalitet.......................................................................5 

3 Problemformulering ...........................................................................6 

3.1 Syfte ......................................................................................................7 

4 Teoretisk referensram ........................................................................7 

5 Metod....................................................................................................8 

5.1 Datainsamling .......................................................................................9 

5.2 Urval......................................................................................................9 

5.3 Analys ...................................................................................................9 

5.4 Forskningsetiska överväganden ............................................................9 

6 Resultat ..............................................................................................10 

6.1 Fertilitet och menopaus.......................................................................10 

6.2 Sexualitet.............................................................................................11 

6.3 Kroppsuppfattning ..............................................................................12 

6.4 Upplevelsen av behandling och biverkningar .....................................13 

6.5 Information..........................................................................................14 

7 Diskussion ..........................................................................................14 

7.1 Metoddiskussion .................................................................................14 

7.2 Resultatdiskussion...............................................................................15 

8 Konklusion.........................................................................................18 

Referensförteckning ..........................................................................................19 

Bilaga 1 .............................................................................................................22 

Bilaga 2 .............................................................................................................23 

 



  
 
 

 

Sammanfattning/abstractSammanfattning/abstractSammanfattning/abstractSammanfattning/abstract    

 

Bakgrund:  Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer som drabbar kvinnor i Sverige. 

Den större delen av forskningen som bedrivs fokuserar på den äldre generationen av kvinnor. 

Men hur är det att drabbas av bröstcancer som ung kvinna? Till den yngre generationen räknar 

vi de kvinnor som får sin diagnos före genomgången menopaus, som är mitt uppe i sin karriär 

och har små barn eller inte har tänkt på att bilda familj. Hur upplever dessa kvinnor sin 

livskvalitet? 

 

Syfte: Syftet med studien är att ta reda på hur den yngre patientkategorin av 

bröstcancerpatienter upplever sin sjukdom med betoning på livskvalitet. 

 

Metod: Uppsatsen bygger på en systematisk litteraturstudie där vi använt oss av en manifest 

innehållanalys.  

 

Resultat: Resultatet visar att yngre kvinnor med bröstcancer upplever en försämrad 

livskvalitet i relation till både fysiska och psykiska faktorer. En faktor som påverkar deras 

upplevelse av livskvalitet är tidigt inträde i menopaus, vilket kan leda till en förlorad fertilitet. 

Anda faktorer visade sig vara förändrad sexualitet och en försämrad kroppsuppfattning. 

Resultatet visar även att biverkningar av behandling kan te sig något annorlunda hos yngre 

kvinnor jämfört med hos äldre kvinnor, vilket resulterar i en upplevelse av försämrad 

livskvalitet. Slutligen visar resultatet att det finns ett stort, men otillfredsställt, 

informationsbehov hos dessa yngre bröstcancerpatienter. 

 

Diskussion: I diskussionen diskuterar vi de viktigaste fynden i vårt resultat, och hur dessa 

förhåller sig till vår teoretiska referensram. Vi diskuterar främst de yngre 

bröstcancerpatienternas informationsbehov och deras förändrade fertilitet. Vi diskuterar även 

faktorer som kan underlätta upplevelsen av livskvalitet för dessa patienter. 

 

Nyckelord: Bröstcancer, unga kvinnor, livskvalitet, upplevelse. 

 

Keywords: Breast cancer, young women, quality of life, experience.  
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1 Inledning 

Bröstcancer är något som berör oss alla på ett eller annat sätt, exempelvis i form av rädsla att 

det ska drabba en själv eller någon i ens närhet. Många av oss har egna referenser och 

upplevelser när det gäller bröstcancer och känner någon som drabbats av en sådan 

livsomvälvande händelse. Ofta tänker man att det är äldre kvinnor som drabbas, efter pension, 

med vuxna barn och kanske barnbarn. Rent statistiskt ökar risken med ålder. Men hur är det 

att drabbas av bröstcancer när man är ung och fertil, med en påbörjad karriär och planer för 

familj? 

 

2 Bakgrund 

Bröstcancer, cancer mammae, är den vanligast förekommande cancerformen bland kvinnor i 

Sverige. Enligt Socialstyrelsen (2009) upptäcktes 7 049 nya bröstcancerfall under 2007 hos 

kvinnor i Sverige, och antalet drabbade ökar varje år. Statistiken visar på att ungefär var 

tionde svensk kvinna kommer att utveckla bröstcancer före 75 års ålder. Varje år dör ca 1500 

kvinnor av bröstcancer i Sverige. Risken att drabbas ökar med stigande ålder, och två 

tredjedelar av dem som drabbas är över 60 år. Mindre än fem procent av de nya fallen 

inträffar hos kvinnor under 40 års ålder (Socialstyrelsen, 2009). Dunne och Steginga (2000) 

definierar yngre kvinnor enligt följande kriterier; kvinnan ska ha små barn alternativt inga 

barn och vara pre-menopausal/ i fertil ålder. De menar att det är svårt att sätta en specifik 

ålder på begreppet ung och har därför valt dessa kriterier istället. I vår litteraturstudie har vi 

valt att referera till denna grupp kvinnor som pre-meopausala då de fått sin diagnos innan 

genomgången menopaus. Dessa yngre kvinnor kan påverkas av sjukdomen på ett annat sätt än 

äldre kvinnor eftersom de befinner sig i ett annat stadium av livet. Många av dem är mitt uppe 

i sin karriär och har små barn, eller planerar att påbörja en karriär eller skaffa barn. De kan 

även drabbas av helt andra biverkningar av behandlingen såsom exempelvis tidigare 

menopaus, infertilitet och samlevnadsproblem i större utsträckning (Dunne & Steginga, 

2000).  

 Behoven hos denna grupp glöms ofta bort när man talar om behandlingen av sjukdomen 

och informationen kring denna. Enligt Thewes, Butow, Girgis och Pendelbury (2004) känner 

många kvinnor att informationen de fick under och efter sin behandling inte alltid var relevant 

för kvinnor i deras ålder.  
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De ville hellre ha information som var mer åldersrelaterad (Thewes et al., 2004). Wong-Kim 

och Bloom (2005) visar i sin studie att yngre kvinnor som drabbas av bröstcancer känner en 

högre grad av ängslan och har lägre grad av livskvalitet än äldre kvinnor. Detta kan enligt 

dem bero på att yngre kvinnor har mer ansvar när det gäller familjen och karriären och har 

således även högre förväntan att få ut mer av sina liv och har svårt att inse sin dödlighet.  

 

2.1 Bröstcancer 

Cancer är en sjukdom som drabbar cellerna och dess gener. Generna som styr avgörande 

livsprocesser muteras och när flera av dessa gener muteras kan det resultera i cancer. De 

mutationer som kan leda till cancerutveckling är; avvikelser i cellens tillväxt, celldelning och 

programmerad celldöd. Det kan ta flera år för bröstcancer att utvecklas och steget från en 

mutation till en etablerad tumör kan vara långt. Bröstcancer är en av de cancerformer där 

mutationsprocessen kan ta mer än tio år till en tumör har utvecklats (Bergh et al., 2007).  

 Kvinnliga könshormoner har en avgörande betydelse för utvecklingen av bröstcancer vilket 

är en förklaring till varför det är mycket ovanligt att män drabbas av denna sjukdom. De 

hormoner som har betydelse för en eventuell utveckling av bröstcancer är primärt samspelet 

mellan östrogen och progesteron (Jönsson, 2004). Att tillföra kroppen hormoner utifrån ökar 

också risken, exempelvis användning av p-piller och hormonersättning post-menopausalt. 

Andra riskfaktorer för att utveckla bröstcancer är den naturliga hormonstimulering som 

förekommer vid regelbundna menstruationscyklar, tidig menstruations debut, att vara äldre 

som förstföderska, många korta men regelbundna menstruationscyklar samt sen ålder vid 

menopaus. I dagens samhälle är förstföderskor äldre och äldre, de ammar kortare och föder 

färre barn vilka alla är faktorer som ökar risken för att utveckla bröstcancer (Foy & Blowers, 

2009).  

 

2.2 Diagnostik 

Det första och vanligaste symtomet på bröstcancer är en knöl i bröstet. Detta behöver dock 

inte innebära att alla knölar är cancer, utan de kan också vara normala förändringar i 

bröstvävnaden (Foy & Blowers, 2009).  
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I Sverige har vi ett screeningprogram som erbjuder regelbunden mammografi för alla kvinnor 

från 40 års ålder upp till 74 års ålder, detta för att upptäcka förändringar i brösten. Syftet är att 

minska dödligheten i bröstcancer, inte att minska antalet insjuknande kvinnor. Resultatet av 

screeningen är att man har hittat fler kvinnor med en begynnande bröstcancer och därför 

kunnat ingripa i ett tidigare stadium (Bergh et al., 2007). För de kvinnor som pre-menopausalt 

diagnostiseras med bröstcancer innebär det att man i de allra flesta fall känner oro och ångest 

över andra saker än de äldre kvinnorna som drabbas. Den största orsaken till ångest har visat 

sig vara oron att inte få se sina barn växa upp. Även tankar som att man känner sig för ung för 

diagnosen leder till mycket ängslan och många känner sig onormala och isolerade (Dunne & 

Steginga, 2000).  

 

2.3 Behandling 

Det finns tre olika behandlingsprinciper för bröstcancer; kirurgi, strålning och läkemedel. 

Oftast behandlas kvinnan primärt med kirurgi och därefter med antingen läkemedel eller 

strålning eller en kombination av dessa (Blowers & Foy, 2009). För drygt 90 % av dagens 

bröstcancerpatienter är kirurgi förstahandsvalet för behandling. Det finns två typer av 

kirurgiska ingrepp som genomförs; bröstbevarande kirurgi och mastektomi. Mastektomi 

innebär att hela bröstet tas bort och bröstbevarande kirurgi innebär, precis som det låter, att 

man bevarar bröstet och enbart tar bort tumören med god marginal till frisk vävnad. De 

faktorer som avgör vilken kirurgi som väljs är exempelvis storleken på tumören, om cancern 

är spridd eller om det finns flera tumörer i bröstet (Bergh et al., 2007; Blowers & Foy, 2009). 

 Strålbehandling används ofta som ett komplement till kirurgi efter det kirurgiska ingreppet. 

Strålningen används lokalt, och anpassas efter tumörens egenskaper och spridning. 

Majoriteten av de patienter som opererats med bröstbevarande kirurgi, samt de patienter som 

har en spridning till lymfkörtlar eller en större tumör behandlas med kompletterande 

strålbehandling (Bergh et al., 2007). Den läkemedelsbehandling som används vid bröstcancer 

kan utgöras av cellgifter, antihormoner och antikroppar. Detta i kombination med kirurgi och 

strålbehandling minskar risken för återfall, vilket ger en förbättrad överlevnad (a.a.). 
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2.4 Vanligt förekommande biverkningar 

Cellgiftsbehandling förknippas ofta med illamående, kräkningar, hårförlust och ett försvagat 

immunförsvar. Håravfall är vanligt förekommande, och i princip all cytostatika som används 

vid behandling av bröstcancer leder till en totalförlust av hår hos patienten (Blowers & Foy, 

2009). Detta kan för många kvinnor upplevas mycket traumatiskt, och det är därför viktigt att 

informera patienten om att hårförlusten i nästan alla fall bara är temporär (Bergh et al., 2007; 

Blowers & Foy, 2009). 

  Behandling med cellgifter leder i de allra flesta fall till en tidigarelagd menopaus. Kvinnor 

över 45 år drabbas i princip alltid av menopaus, medan kvinnor under 45 år ibland kan få 

tillbaka sin menstruation efter avslutad behandling med cellgifter. Kvinnor under 35 år får i 

princip alltid tillbaka sin menstruation, men har en försämrad fertilitet. Att förlora sin 

menstruation på grund av denna typ av behandling upplevs av många kvinnor som psykiskt 

påfrestande (Bergh et al., 2007). Många kvinnor sörjer sin fertilitet och känner en stor tomhet. 

Yngre, fertila kvinnor bör därför innan påbörjad behandling få information om att exempelvis 

spara ägg för framtida användning (Bergh et al., 2007; Blumenfeld, 2007). 

 Kirurgisk behandling leder sällan till några direkta fysiologiska biverkningar, men för de 

allra flesta kvinnor är det känslomässigt påfrestande, och påverkar deras psykiska 

välbefinnande. Vare sig kvinnorna genomgår bröstbevarande kirurgi eller mastektomi 

reagerar de allra flesta med psykisk stress, rädsla för återfall, minskad sexuell funktion och 

andra psykiska belastningar (Bergh et al., 2007). 

 

2.5 Sjuksköterskans funktion vid behandling och omv årdnad 

Nydiagnostiserade kvinnor står inför en mödosam behandling som kommer att pågå under en 

lång tid. Detta innebär för dessa kvinnor stora förändringar både psykiskt och fysiskt (Reitan 

& Schölberg, 2003). Sjuksköterskans uppgift i detta läge är att kunna se den drabbade 

kvinnans problematik samt att försöka underlätta för henne så att hon har möjlighet att hantera 

de problem som hon som cancerpatienten ställs inför. Det första viktiga beslutet som ska tas 

är vilken typ av behandling kvinnan ska få, vilket avgörs i samråd med en läkare. Som 

sjuksköterska är det viktigt att vara tillgänglig när detta beslut tas för att kunna stötta och 

förstå kvinnan i sin behandling (Burnet, Chapman, Wishart & Purushothoam, 2004).  De allra 

flesta kvinnor behandlas med någon typ av kirurgi, vilket resulterar i en förlust av antingen 

delar av bröstet eller hela bröstet (Reitan & Schölberg, 2003). 
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Efter en sådan operation kan kvinnan uppleva en stor sorg och saknad av sitt bortopererade 

bröst. Sorgen kan också innefatta förlusten av kvinnans identitet och kvinnlighet (Reitan & 

Schölberg, 2003).  

 Reitan och Schölberg (2003) menar vidare att de möten som sker mellan patienten, hennes 

läkare och sjuksköterskan, samt eventuellt kvinnans partner i möjligaste mån ska ske under 

lugna förhållanden där den drabbade kvinnan tillåts att tala om och visa sina känslor.  

Den kris kvinnan går igenom och den sorg hon känner, samt hennes oro och ångest inför 

framtiden, är naturliga reaktioner (Reitan & Schölberg, 2003). Burnet et al. (2004) menar att 

sjuksköterskans främsta uppgift i denna fas är att vara tillgänglig, lyssna, vara mottaglig för 

kvinnans känslor och vara noga med att den information som ges till patienten verkligen når 

fram.  

 

2.6 Definition av livskvalitet 

 
WHO definierar begreppet livskvalitet enligt följande;  

 

“Individuals’ perception of their position in life in the context of the culture and 
value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, 
standards and concerns. It is a broad ranging concept affected in a complex way 
by the person's physical health, psychological state, level of independence, social 
relationships, personal beliefs and their relationship to salient features of their 
environment” (WHO, 1997). 
 

Det vi ser som väsentligt i WHO:s definition av livskvalitet är att livskvalitet är något som 

hela tiden står i relation till var en människa befinner sig i livet, detta gällande exempelvis 

mål och förväntningar. Vi tyckte det var viktigt att använda oss av en definition där det 

uttryckligen visas att begreppet livskvalitet innefattar både en persons hälsa och psykosociala 

status. Detta med tanke på den typ av patienter vi valt att studera och deras situation gällande 

hälsa och psykosociala förutsättningar.  

Nordenfelt (2004) beskriver livskvalitet som något som går att koppla samman med 

begreppen välfärd och välbefinnande. Nordenfelt menar att begreppet välfärd innefattar 

människans yttre miljö såväl som hennes inre miljö och var i livet hon befinner sig.  
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Dessa företeelser kan påverka hennes välbefinnande och på så sätt utgöra en grund för 

livskvalitet. Liss och Nordenfelt (1991) menar att upplevelsen av livskvalitet inte är något vi 

kan ”besitta” utan istället är något som uppnås genom ett ständigt arbete.  

 Det är inte heller möjligt att sammanställa en generell lista med vilka faktorer som utgör 

livskvalitet eftersom livskvalitet upplevs subjektivt. Vilka faktorer som spelar in beror helt på 

vad individen har för tidigare preferenser i livet och var i livet hon befinner sig (Liss & 

Nordenfelt, 1991). Liss och Nordenfeldt (1991) tydliggör i sin definition det som WHO vill 

förmedla, det vill säga att upplevelsen av livskvalitet inte kan fastställas genom bestämda 

faktorer utan är beroende av individens subjektiva livssituation samt yttre faktorer som 

samhälle, kultur och värdesystem. 

 Det är viktigt att tydliggöra att det finns en skillnad mellan definitioner av begreppet 

livskvalitet och upplevelsen av fenomenet livskvalitet. Vi valde att använda oss av de olika 

definitionerna då de förstärker varandra i sina försök att klargöra begreppet och samtidigt 

lägger tyngden på att upplevelsen av livskvalitet alltid är subjektiv.  

 

3 Problemformulering 

Studier visar att yngre kvinnor som drabbas av bröstcancer ofta råkar ut för andra problem än 

de äldre kvinnorna såsom tidig menopaus, infertilitet, förändrad kroppsbild och 

komplikationer i samlivet med sin partner (Thewes et al., 2004). Några av de sakfrågor som 

ofta bekymrar denna patientgrupp är oron för att inte kunna se sina barn växa upp, tanken att 

man är för ung för att få bröstcancer och att de känner sig annorlunda gentemot andra kvinnor 

i sin ålder. För många innebär bröstcancer också förlusten av valet kring att skaffa barn 

(Dunne & Steginga, 2000).  

 Enligt Reitan och Schölberg (2003) är det inte bara den fysiska hälsan som ska stå i fokus, 

utan arbetet handlar även om att fokusera på individernas livskvalitet och hur denna kan 

förbättras. Oavsett hur en människas situation och framtidsutsikter ser ut finns det alltid något 

man kan göra för att höja livskvaliteten.  

 Denna litteraturstudie behövs för att belysa den subjektiva upplevelsen livskvalitet, 

speciellt för yngre bröstcancerpatienter. Detta för att visa att upplevelsen av livskvalitet kan 

ha olika innebörd under olika faser i livet, och att alla bröstcancerpatienter inte har samma 

preferenser. 

 



  
 

7(27) 
 

 

3.1 Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på hur den yngre patientkategorin av bröstcancerpatienter 

upplever sin livskvalitet, samt vilka faktorer som påverkar deras livskvalitet. 

 

4 Teoretisk referensram 

Vi har valt att använda oss av teorin ”The Human Becoming” av omvårdnadsteoretikern 

Rosemarie Rizzo Parse. Målet med den här teorin, då det gäller livskvalitet, är att utgå från 

den enskilda människans perspektiv. Eftersom uppfattningen av livskvalitet skiljer sig från 

individ till individ, så menar Parse i sin teori, att man ska respektera en individs syn på 

livskvalitet och inte försöka anpassa den till någon annans (Parse, 1995). 

Enligt Parse hänger hälsa och livskvalitet ihop och hälsan är livskvaliteten som den upplevs 

av den enskilda människan, men som skapas tillsammans med andra människor i situationer 

hon upplever (Parse, 1998).  

 Nedan följer några av de antaganden om det mänskliga blivandet som Rizzo Parse 

använder i sin teori om ”Human Becoming”. 

 

• Människan är en öppen varelse som fritt väljer meningen i situationer, och bär 

ansvaret för valen hon gör.  

• Blivandet är en öppen process som upplevs av människan. 

• Blivandet är människans mönster för att relatera till värdefulla prioriteringar.  

• Blivandet är en intersubjektiv process av att transcendera med möjligheterna. 

• Blivandet är mänskligt utvecklande. 

 

Med dessa antaganden menar Parse att människan i en situation väljer hur hon vill vara och är 

sedan ansvarig för valen hon gör oberoende av konsekvenserna. För varje val hon gör öppnas 

nya dörrar och möjligheter för fler val, medan andra stängs. Genom dessa val människan gör, 

skapar hon möjligheter för vad hon kan bli och utvecklas till. Parse menar också att blivandet 

och utvecklandet är en ständig process i människans liv och att situationer, möjligheter och 

val formar henne under livets gång (Parse, 1998).  
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Teorin om ”The Human Becoming” kan tolkas som ett samspel mellan människor i olika 

situationer. Det handlar om de val människan gör för att komma vidare och utvecklas, att 

”bli” som Parse kallar det och detta kan tolkas som en ständigt pågående process. I sitt 

ständiga utvecklande skapar människan mening i olika situationer och kan därför också känna 

livskvalitet oberoende av sin fysiska hälsa. Varje individ upplever situationer olika och skapar 

därför en subjektiv mening i varje situation, därför är också upplevelsen av livskvalitet 

personlig. Dessa grundpelare i Parses omvårdnadsteori tilltalade oss, dels för att vi anser att 

upplevelsen av livskvalitet är individuell, och även att upplevelsen och innebörden av 

begreppet kan variera vid olika faser i livet. 

 

5 Metod 

Uppsatsen bygger på en systematisk litteraturstudie. Enligt Forsberg och Wengström (2003) 

innebär detta att man sammanställer och tolkar redan befintliga forskningsresultat genom att 

systematisk söka och kritisk granska de resultat man hittar från tidigare studier inom det valda 

ämnet. Det är viktigt att fokusera på ny och aktuell forskning inom området, samt att 

inkludera så mycket som möjligt av den redan förekommande forskningen som finns. 

Litteraturstudien ska utgöras av flera komponenter; en problemformulering där det motiveras 

till varför studien görs, formulering av frågeställningar som är relevanta och möjliga att 

besvara, planering och avgörande av vilka sökord som ska användas för att få fram så aktuellt 

material som möjligt. Därefter söks och identifieras relevant material i form av vetenskapliga 

artiklar och rapporter. Dessa kvalitetsbedöms dessa utifrån ett kritiskt förhållningssätt. Efter 

detta väljs det definitiva materialet ut och diskuteras och analyseras för att komma fram till 

slutsatser och resultat. Slutligen sammanställs allt material och eventuella slutsatser dras av 

författarna (Forsberg & Wengström, 2003).  

 Den metod vi har valt att använda oss av för att analysera materialet i vår litteraturstudie är 

manifest innehållsanalys. Manifest innehållsanalys en är analysmetod som innebär att man 

organiserar den data som framkommer ur den valda litteraturen genom att dela in den i olika 

kategorier som framkommer om det valda ämnet. För att få fram dessa kategorier väljer man 

ut så kallade meningsbärande enheter från den litteratur som studeras. De meningsbärande 

enheterna kortas sedan ner till koder, vilket innebär att man tar fram den konkreta betydelsen i 

enheterna. När sedan koderna är klara kan man börja sortera in dessa i kategorier av de olika 

fenomen som framkommer (Forsberg & Wengström, 2003). 
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5.1 Datainsamling 

Vi har använt oss av artikel- och litteraturdatabaserna CINAHL, PubMed samt Academic 

Search Elite. Följande sökord har använts: young, women, younger women, breast cancer, 

experience, body image samt quality of life. Det urval vi gjorde redovisas i en matris i  

Bilaga 1. 

 

5.2 Urval 

Utifrån relevanta träffar valde vi ut artiklar som vi anser berör ämnet livskvalitet och dess 

olika komponenter på ett eller annat sätt. Detta gjordes genom att läsa titel och 

sammanfattning på samtliga artiklar som vid första anblick kändes mest lämpade. Därefter 

läste vi igenom dessa artiklar och gjorde vidare ett urval där de mest relevanta behölls och 

kom till användning i den slutgiltiga uppsatsen. Många av de artiklar vi valde tog uttryckligen 

upp livskvalitet i sina titlar, men inte alla. De artiklar som ändå valdes ut, trots att de inte 

explicit avhandlade livskvalitet i sina titlar, valdes på grund av att deras helhet ändå belyste 

kvinnornas upplevelse av just livskvalitet. För att begränsa oss ytterligare i vårt urval och för 

att få så aktuell litteratur som möjligt valde vi att inte använda oss av artiklar publicerade före 

år 2000 i resultatet. Sammanlagt valde vi ut tolv artiklar till vårt resultat och dessa redovisas i 

en matris i Bilaga 2. 

 

5.3 Analys 

När de slutgiltiga artiklarna valts ut lästes de igenom noggrant och intressanta och angelägna 

stycken markerades. Därefter kategoriserades de olika artiklarna utifrån vilket område de 

fokuserade på, så som sexualitet, fertilitet och andra delar som belyser ämnet livskvalitet för 

denna patientgrupp. Detta gjordes genom att meningsbärande enheter valdes ut i respektive 

artikel vilka sedan kodades för att korta ner innehållet samt att belysa fenomenet. Därefter 

delades de olika koderna in i kategorier (Forsberg & Wengström, 2003).  

 

5.4 Forskningsetiska överväganden 

Samtliga artiklar som använts i uppsatsen är skrivna på engelska och har sedan översatts och 

tolkats vari risk för felöversättning av originaltexten kan föreligga. Vi har dock använt oss av 

ordböcker för att få fram så korrekt översättning som möjligt.  
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Vi har i möjligaste mån försökt att hålla oss objektiva under hela arbetets gång och i de fall 

där vi lagt in egna åsikter och värderingar framkommer detta tydligt.  

 Samtliga artiklar som använts har också publicerats i vetenskapliga tidskrifter vilket 

förutsätter att de blivit vetenskapligt granskade. Under arbetets gång har vi använt oss av 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och tagit hänsyn till forskarens etiska ansvar för att se till att 

forskningen håller god kvalitet samt är moraliskt acceptabel, detta enligt Codex (2009).  

 

6 Resultat 

Efter genomgången analys kom vi fram till ett resultat som delas in i följande kategorier; 

Fertilitet och menopaus, information, sexualitet, kroppsuppfattning, samt upplevelsen av 

behandlingsmetoder och biverkningar. Dessa kategorier belyser på ett eller annat sätt 

fenomenet livskvalitet specifikt för pre-menopausala bröstcancerpatienter.  

 

6.1 Fertilitet och menopaus 

En studie publicerad 2004 av Avis, Crawford och Manuel visar att unga kvinnor som 

diagnosticeras med bröstcancer innan de fyllt 50 år upplevde för tidig menopaus och 

fertilitetsproblem som deras största farhåga.  

  
”The chemotherapy I received caused premature menopause. It has been difficult 
to deal with the loss of my fertility and I don’t think I’ve really allowed myself to 
completely feel this loss yet.”(Avis et al., 2004, s. 301) 

 

Många av kvinnorna i studien upplevde även frustration över att mista kontrollen över sin 

egen fertilitet och att inte längre själva kunna bestämma när/hur/om man önskade att skaffa 

barn (Avis et al., 2004). 

 
“I am angry that I could not gracefully enter my menopausal years in a natural, 
gradual manner. Although I never planned to become pregnant after my only 
daughter’s…, birth…,I wanted to be in control of that option until nature decided 
it was time to end my reproductive years.” (Avis et al., 2004, s. 301) 

 
De kvinnor som drabbades av för tidig menopaus påverkades inte enbart fertilitetsmässigt 

utan detta förde även med sig andra problem som sänkte deras livskvalitet. Dessa problem 

innebar vallningar, benskörhet, smärta vid samlag, koncentrationssvårigheter och 

sömnsvårigheter (Schultz, Klein, Beck, Stava & Sellin, 2005).  
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Det betonas i studien att bröstcancer och menopaus kan ses som två separata problem som 

båda påverkar en kvinnas livskvalitet. Författarna menar vidare att menopausen i sig är svår 

att uppleva, med eller utan en underliggande bröstcancerdiagnos (a.a.). I motsats till att befara 

infertilitet upplevde ett antal av kvinnorna en ökad ångest/oro inför att bli gravida efter 

genomgången behandling. En graviditet kan, på grund av den naturliga hormonstimuleringen, 

påverka sjukdomen negativt i form av återfall (Connell, Patterson & Newman, 2006). 

  
”I was 36 when diagnosed and would like to have another child. So far we have 
been unsuccessful but at the same time I’m scared to death that if I do become 
pregnant it will somehow bring the cancer back.” (Avis et al., 2004, s. 301) 

 

6.2 Sexualitet 

I en studie av Beckjord och Compas (2007) framkommer det att sexuell livskvalitet är ett stort 

problem, framför allt bland yngre kvinnor med bröstcancer. I enlighet med författarnas 

förväntningar på resultatet visar studien att kvinnor som behandlats med kemoterapi och/eller 

kirurgi upplevde en signifikant lägre sexuell livskvalitet. De kvinnor som påverkades mest 

tillhörde även den yngre ålderskategorin i studien. De ovannämnda behandlingsmetoderna 

bidrog till att dessa yngre kvinnor kände sig mindre sexuellt attraktiva (a.a.).  

Det framkom även i studien att påverkan på den sexuella livskvaliteten hos dessa kvinnor 

utgjorde en större del än påverkan på något annat inom området. Det fanns även ett 

signifikant samband mellan sexuell livskvalitet, ålder, stadium av bröstcancer och depressiva 

symtom hos patienterna. Yngre kvinnor, med en allvarligare sjukdomsbild, samt depressiva 

symtom, löpte, enligt studien, en större risk för försämrad sexuell livskvalitet (Beckjord & 

Compas, 2007). 

 I en annan studie av Fobair et al. (2006) undersöktes 549 kvinnor i åldrarna 22-50 år. Av 

dessa var 360 sexuellt aktiva och belyste de sexuella problem som de upplevde i relation till 

sin sjukdom och behandlingen av denna. De sexuellt aktiva kvinnorna tog upp problem 

såsom; brist på sexuell lust, svårigheter att bli sexuellt upphetsad, oförmåga att slappna av och 

njuta av sex, samt svårigheter att nå orgasm. Andra aspekter som enligt dessa kvinnor 

påverkade deras sexualitet var; torra slemhinnor i underlivet, sämre mental hälsa, en partners 

oförmåga att förstå den drabbade kvinnans känslor och allmänna problem med 

kroppsuppfattning. Yngre kvinnor som överlevt bröstcancer var enligt studien mindre sexuellt 

aktiva och hade fler problem med sexualitet i relation till friska kvinnor i samma åldersgrupp. 
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Fobair et al. (2006) menar att dessa problem var relaterade till både biverkningar av 

behandling och kvinnornas mentala hälsa. 

 

”Going into premature menopause has been the worst. We were pursuing having 
children prior to the diagnosis, so at some points it seems like why bother having 
sex or continue to be married. The discomfort, decline and dissatisfaction (lack of 
drive) are really hard for me to accept and deal with.” (Avis et al., 2004, s. 302)
  
 

Avis et al. (2004) pekar i sin studie på sambandet mellan försämrad sexuell livskvalitet och 

för tidig menopaus. Några av de tidigare nämnda sexuella hindrena som exempelvis torra 

slemhinnor, men även värmevallningar, påverkade den sexuella funktionen hos de drabbade 

kvinnorna. 

 
6.3 Kroppsuppfattning 

Det finns forskningsresultat som visar att kroppsuppfattningen förändras och påverkas 

beroende på vilken behandlingsform en kvinna genomgår (King, Kenny, Schiell, Hall & 

Boyages, 2000; Avis et al., 2004). King et al. (2000), samt Avis et al. (2004) kom i sina 

studier fram till att de kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi kände sig mer tillfreds 

med sin kropp än kvinnor som genomgått total mastektomi. De kvinnor som genomgått en 

total mastektomi uttryckte en känsla av att inte ha varit lika delaktiga i beslutet kring sin 

behandling, samt hade i större utsträckning en försämrad livskvalitet, relaterat till sin 

kroppsuppfattning (a.a.). 

 King et al. (2000) menar vidare att delaktigheten i beslutet kring behandling har en positiv 

inverkan på kroppsuppfattningen hos dessa kvinnor, oberoende av vilken behandlingsmetod 

som valts. Det fanns också en skillnad mellan de yngre och de äldre kvinnorna som deltagit i 

studien då de yngre kvinnorna drabbats av en förändrad kroppsuppfattning i större 

utsträckning oberoende av behandling (a.a.). 

 Viktökning och förlust av håret var andra orsaker till att kvinnornas kroppsuppfattning 

förändrades (Avis et al., 2004). Många kvinnor uttryckte att förekomsten av detta bekymrade 

dem mer än exempelvis ärr efter operation. Detta eftersom viktökning och håravfall visade sig 

mer uppenbart för omgivningen. 
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”Dealing with losing my hair has been even more difficult than dealing with 
losing my breast. The hair loss was a constant reminder that I had cancer.” (Avis 
et al., 2004, s. 301.) 

 

Enligt Fobair et al. (2006) hade kvinnor som överlevt bröstcancer fler problem med 

kroppsuppfattning i relation till friska kvinnor i samma åldersgrupp. King et al. (2000) visar 

däremot att livskvaliteten i förhållande till kroppsuppfattningen förbättras över tid. Ett år efter 

genomgången behandling skiljde sig de cancerdrabbade kvinnornas kroppsuppfattning inte 

nämnvärt ifrån tidigare friska kvinnor i samma åldersgrupp. 

  

6.4 Upplevelsen av behandling och biverkningar 

Enligt Schreier och Williams (2004) studie förbättrades livskvaliteten hos bröstcancersjuka 

kvinnor under det första året efter behandling. Det fanns dock skillnader i livskvaliteten hos 

kvinnorna beroende på vilken behandlingsmetod de genomgått. De kvinnor som hade 

genomgått strålbehandling rankade sin livskvalitet högre än de kvinnor som genomgått 

cellgiftsbehandling. De kvinnor som behandlats med cellgifter rapporterade en högre nivå av 

ångest och oro under sin behandling. Nivån av oro och ångest var fortsatta hög ett år efter 

avslutad behandling. Det visade sig även att gruppen av cellgiftsbehandlade kvinnor i större 

utsträckning utgjordes av yngre kvinnor, vilket kan ha påverkat studiens resultat (Schreier & 

Williams, 2004). Författarna menar att detta kan peka på att behandlingsmetoden är mindre 

avgörande när det gäller oro och ångest hos patienterna. Studien visar snarare på att yngre 

kvinnor i större utsträckning känner oro och ångest när de drabbas av bröstcancer (a.a.). 

 I motsats till detta visar en studie av Casso, Buist och Taplin (2004) att kvinnor som 

genomgått cellgiftsbehandling upplever en lägre livskvalitet oavsett ålder. I deras studie på 

kvinnor i åldrarna 40-49 år framkommer även att kvinnor, som genomgått mastektomi, löper 

en större risk att drabbas av lägre livskvalitet än kvinnor som genomgått bröstbevarande 

kirurgi (a.a.). Andra faktorer som påverkade livskvaliteten under behandling var biverkningar, 

såsom fatigue (uttalad trötthet), sömnsvårigheter, smärta i bröst och arm. Dessa biverkningar 

påverkade enligt studien främst de kvinnor som genomgått strålbehandling (Janz et al., 2007). 
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6.5 Information 

Informationsbehovet hos kvinnor med bröstcancer är stort, men ofta bristfälligt tillfredsställt 

(Thewes, Meiser, Rickard & Friedlander, 2003; Aranda et al., 2005). Många kvinnor har 

uttryckt en stor brist på information och ett ständigt eget sökande för att finna den önskvärda 

informationen på egen hand. Enligt kvinnorna i studien uppträdde ofta vårdpersonalen stressat 

och sade att andra patienters frågor var viktigare. Det lämnades sällan tid över för frågor efter 

samtal med läkare eller sjuksköterska. Många kvinnor uttryckte även en stress över valet av 

behandling som hade kunnat underlättas om informationen varit tillräcklig och 

tillfredsställande (Thewes et al., 2003). Enligt Aranda et al. (2005) var oron hos de drabbade 

kvinnorna störst gällande rädsla för spridd cancer och rädsla för återfall. Kvinnorna 

uppfattade det som att mer information kring dessa områden hade kunnat hjälpa dem.   

 Utbildnings- och informationsgrupper för kvinnor som genomgått bröstcancerbehandling 

har visat sig positivt påverka deras livskvalitet på flera plan. Att tillsammans med andra få 

information om sin sjukdom har visat sig vara värdefullt för att bättre kunna bearbeta sin 

situation (Dow Meneses et al., 2007). Målet med studien var att mäta kvinnornas livskvalitet 

gällande fysisk, psykisk, social, samt spirituell livskvalitet. Resultaten visade att den psykiska 

och sociala livskvaliteten hos dessa kvinnor var mycket bättre jämförelsevis med de kvinnor 

som inte gått i utbildningsgrupp (a.a.). Dow Meneses et al. (2007) kom även fram till att 

sjuksköterskor som arbetar inom onkologi har en unik möjlighet att ge kvinnorna rätt 

information och stöd för att underlätta för deras välbefinnande.  

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Metoden vi använde oss av tjänade vårt syfte väldigt bra då vi var intresserade av att belysa 

olika komponenter i begreppet livskvalitet för yngre kvinnor med bröstcancer. En 

litteraturstudie kan vara begränsad då man är hänvisad till att enbart använda sig av vad andra 

forskare har kommit fram till. Endast en litteraturstudie gör det svårt att söka svar på de nya 

frågor som kommer upp men kan fungera bra som bakgrund för vidare forskning inom 

området. Vi har stött på en hel del hinder när vi sökt litteratur i artikeldatabaser då många av 

de artiklar vi velat komma åt inte gått att få tag på i fulltext.  
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Speciellt har detta varit i de fall då nya frågor dykt upp som vi velat ha svar på men inte 

kunnat få då aktuella artiklar ej varit tillgängliga. 

  Ett annat problem som uppkommer vid en litteraturstudie är risken för feltolkningar då 

man söker svar på frågor i andra forskares resultat. Resultatet har blivit tolkat en gång av 

författarna till studien och risker förekommer när det tolkas igen. Därför har vi i största mån 

försökt att inte tolka resultatet för att undvika just detta. En annan aspekt på att använda sig av 

artiklar och resultat som redan blivit tolkade av författaren är risken att de på grund av detta 

kan vara vinklade till författarnas fördel.   

Vi fann det svårt att kategorisera artiklarna var för sig till specifika kategorier då det i de 

flesta artiklarna fanns inslag av flera kategorier. Olika delar av artiklarna kategoriserades 

olika och återfinns ibland under mer än en kategori i resultatet. I de flesta artiklar har vi funnit 

stöd i det vi redan uppfattat, det vill säga att de kategorier vi kommit fram till alla utgör en del 

i begreppet livskvalitet för den här gruppen av yngre bröstcancerpatienter.  

 Vi gjorde ett val i början av arbetet att inte använda oss av material publicerat före år 2000. 

Hade vi valt att använda oss av äldre artiklar hade vi kunna fylla ut arbetet ytterligare men vi 

ansåg inte det vara relevant, eftersom vi valde att begränsa projektet. Vi står fast vid vårt 

beslut och anser att det resultat vi kommit fram till är mer aktuellt tack vare detta.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Livskvalitet relaterat till fertilitet, samt livskvalitet relaterat till behovet av information var de 

kategorier vi uppfattade som mest uttalade i de forskningsresultat vi studerat. Detta gällande 

specifikt de yngre bröstcancerpatienterna. Avis et al. (2004) och King et al.(2000) visade i 

sina studier på att yngre kvinnor hade större problem att anpassa sig till sin 

bröstcancerdiagnos och därmed upplevde en sämre livskvalitet än äldre kvinnor. Precis som 

resultatet har visat, kände många yngre kvinnor att information kring behandling och hur 

behandlingen påverkade deras livskvalitet var av stor vikt (Thewes et al., 2003). Ett ökat 

informationsflöde och en ökad tillgänglighet till relevant information kunde enligt kvinnorna i 

ett flertal studier inge trygghet och känsla av ökad delaktighet (Aranda et al., 2005; Dow 

Meneses et al., 2007; Thewes et al., 2003). Thewes et al. (2004) tar upp att yngre kvinnor 

hade ett annat informationsbehov än äldre kvinnor. Detta gjorde det svårt för dem att hitta 

information som var anpassad till dem och deras särskilda behov.  
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Resultatet som vi har fått fram stärker resonemanget att informationen borde göras mer 

individuell, och därmed mer lättillgänglig.  

 Det stora informationsbehovet hos de kvinnor som deltog i de olika studierna var 

genomgående i ett flertal av artiklarna. Detta är något som uppenbart har påverkat kvinnornas 

livskvalitet negativt. Kvinnorna kände sig oinformerade och därmed mindre delaktiga i sin 

egen behandling. Parse (1998) menar att delaktighet är en del av utvecklingen av en 

människas subjektiva ”blivande”. Genom att inte ha tillgång till information hindrades dessa 

kvinnor från att se vidare möjligheter gällande sin behandling och livskvalitet och kunde 

därmed inte heller uppnå önskad livskvalitet. De blev begränsade i sitt ”blivande”.  

En individ utvecklas och ”blir” genom att hela tiden försöka att se sina subjektiva möjligheter 

i varje situation som uppstår. För att uppnå högre livskvalitet behövs en subjektiv 

uppskattning av vad en individ saknar och vilka möjligheter som finns att tillgå för att 

åstadkomma detta (Parse, 1998). 

 Fenomenet fertilitet utgjorde en viktig del i många yngre kvinnors liv, vilket många av 

studierna pekar på. Därför var det viktigt att informera de yngre kvinnor som drabbats av 

bröstcancer om hur deras behandling kunde påverka deras framtida fertilitet. Information om 

hur denna fertilitet kunde bevaras på bästa sätt visade sig vara önskvärt (Dunn & Steginga, 

2000; Bergh et al., 2007). Detta kan exempelvis ske i form av nedfrysning av den sjuka 

kvinnans ägg innan behandling inleds (Bergh et al., 2007; Blumenfeld, 2007). Att bevara sin 

fertilitet handlade inte endast om att kunna föda ett barn eller att bära ett barn, utan kunde 

också innebära ett hopp inför framtiden (Dunn & Steginga, 2000). 

 Att exempelvis erbjudas en möjlighet att bevara fertilitet kanske inte verkar avgörande i 

behandlingens inledande skede. Däremot, för att applicera Parses (1998) teori, kan dessa 

möjligheter med tidens gång och människans erfarenheter forma nya behov hos henne. Den 

fertilitet som hon kanske aldrig reflekterat över innan blir efter en tid avgörande för hennes 

framtid och hennes ”blivande”, och därmed hennes livskvalitet.  

 Kategorierna sexualitet och kroppsuppfattning hade ett uppenbart samband i de artiklar vi 

fann. Sexualitet hade även i sin tur ett samband med för tidig menopaus, delvis på grund av de 

symtom/biverkningar som en för tidig menopaus innebar (Avis et al., 2004). 

Kroppsuppfattningen hos patienterna verkade inte bara påverkas av de uppenbara 

biverkningarna av sjukdomen, såsom ärr efter operation.  
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Biverkningarna av behandling påverkade i vissa fall mer än själva behandlingen, exempelvis i 

form av håravfall. Ett ärr kunde enligt kvinnorna täckas med kläder, medan håravfall blev 

uppenbart för alla (a.a.). 

 Det vi tyckte oss se gällande sexualitet var att vid försämrad hälsa är sexualiteten något av 

det första som påverkas på ett negativt sätt. Detta, enligt vårt resultat, började visa sig innan 

eventuella menopausala symtom inträtt. De sexuella problemen startade oftast med andra 

symtom såsom trötthet och smärta, men förvärrades genom inträde i menopaus eller på grund 

av andra biverkningar (Bloom, Stuart, Chang & Banks, 2004). 

 Resultatet gällande upplevelsen av biverkningar och behandling visade på att det fanns 

små, men betydande, skillnader i livskvalitet mellan kvinnor som genomgått olika typer av 

behandling (Schreier & Williams, 2004). 

Däremot var det svårt att avgöra om skillnaderna i livskvalitet enbart var påverkade av 

behandlingsmetod. Resultat visade att lägre ålder på de behandlade kvinnorna, samt deras 

individuella situationer var av större betydelse (Schreier & Williams, 2004). Vår uppfattning 

av detta var att livskvalitet hos yngre kvinnor var mer beroende av deras psykiska hälsa och 

privata situation än livskvalitet hos äldre kvinnor.  

 Schreier och Williams (2004) menade att det hos de äldre kvinnorna var enklare att hänvisa 

skillnaderna i livskvalitet till den behandlingsmetod de genomgått. Dunn och Steginga (2000) 

visade i sin studie att unga kvinnor har andra områden att känna oro och försämrad 

livskvalitet kring än bara vilken typ av behandling de utsätts för. Denna oro, som exempelvis 

kunde baseras på tankar kring att vara för ung för bröstcancer eller att man som yngre drabbad 

kvinna är onormal, kunde sänka livskvaliteten ytterligare. 

 Parse (1998) betonar något som hon kallar ”cocreating”, vilket innebär att en individ kan 

skapa värderingar och upplevelser tillsammans med andra individer. Trots att en individs 

subjektiva upplevelse aldrig kan mätas eller jämföras med en annan individs upplevelse, så är 

det enligt Parse möjligt att exempelvis skapa förutsättningar och normer för livskvalitet 

tillsammans. Detta kan en individ göra med de närmaste i sin omgivning, men även med hjälp 

av sjukvårdspersonal som är väl förtrogna med patienten och dennes individuella situation. 

 De behov vi fann hos den yngre kategorin av bröstcancerpatienter verkade både ha 

uppkommit genom att individerna själva skapat dessa behov och uppfattningar, men också 

genom att samhället runt omkring dem och deras närmaste skapat detta tillsammans med dem.  
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Parse (1998) menar att normer kan påverka ”cocreating”, och därmed kan bli till subjektiva 

behov hos en enskild individ. Ett exempel på detta kan vara samhällets normer och värdering 

när det gäller bröstcancer. Vi upplever att det finns en stigmatisering kring unga kvinnor som 

drabbas av bröstcancer vilket i sin tur kan leda till en ökad känsla av utanförskap och därmed 

försämrad livskvalitet hos dessa unga sjuka kvinnor.   

 Vidare har vi sett att livskvalitet har visat sig variera över tid, och den har visat sig vara 

lägst under det första året efter diagnostisering. Däremot, ju längre tid som passerar efter 

diagnos och behandling, desto mer ökar livskvaliteten (Bloom et al., 2004). Detta innebär, 

precis som Liss och Nordenfelt (1991) och Nordenfelt (2004) beskrivit, att det inte är möjligt 

att konstant besitta upplevelsen av livskvalitet, eftersom livskvalitet inte är beständigt. För att 

kunna uppnå och uppleva livskvalitet krävs arbete och anpassning till var man befinner sig i 

livet. 

   

8 Konklusion 

Genom de kategorier vi fick fram i vårt arbete, fick vi mer förståelse för att inte bara 

åldersgrupper skiljer sig från varandra gällande behov, upplevelser och livskvalitet. Vi fick 

även upp ögonen för hur individuellt en sjukdom drabbar en patient, och vilka funderingar 

och behov som dominerar hos varje individ. Informationsbehovet var något som var 

återkommande i flertalet av artiklarna, och vi anser att det är inom det området som en 

utveckling främst måste ske. Om informationsmöjligheterna förbättras menar vi att den totala 

livskvaliteten inom alla kategorier kan förbättras för de yngre bröstcancerpatienterna. 

 Vår studie är gjord ur ett patientperspektiv, men vi har genom detta ändå fått fram hur vi 

som sjuksköterskor på bästa sätt skulle kunna bemöta och vårda dessa patienter. Genom att se 

livskvalitet som en mer individuell och subjektiv företeelse, kan vi också som sjuksköterskor 

inrikta oss på att se alla som olika individer. Att även vara medveten om att behoven skiljer 

sig mellan yngre och äldre kvinnor som drabbas av bröstcancer menar vi är en viktig aspekt 

för att kunna ge god omvårdnad.   
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Bilaga 1Bilaga 1Bilaga 1Bilaga 1    

Sökschema för artiklar i resultatet. 

 

Databas Sökord Träffar Urval 

Cinahl Breast cancer younger women 58 2 

Cinahl Younger women breast cancer 

experience 

14 1 

Cinahl Younger women breast cancer 

body image 

2 1 

Cinahl Quality of life breast cancer 421 4 

Academic Search 

Elite 

Quality of life breast cancer 363 2 

* Pubmed Quality of life breast cancer 3595 1 

* Pubmed Younger women breast cancer 2378 1 

 

*= De artiklar som är funna i Pubmed är uppsökta med hjälp av sökord och författarnamn. 

Detta för att vi funnit dem som referenser i andra artiklar vi använt oss av och tyckte att de 

verkade intressanta. 
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Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 2222    

Matris över slutligt urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land och 

tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 
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Yates, P., 
Milne, D., 
Faulkner, R., 
& Woudouris, 
N. 

Mapping the 
quality of life 
and unmet 
needs of urban 
women with 
metastatic 
breast cancer. 

(2005). 
Australien.  
European 
Journal of 
Cancer Care. 

Att undersöka 
livskvaliteten och 
behovet av stöd och 
information hos 
kvinnor i storstäder 
med framskriden 
bröstcancer. 

Kvalitativ, 
livskvalitetsenkäter 
(QLQ c-30). 
 
105 kvinnor deltog i 
studien. Ålder > 18 år. 
 
Dataanalys: Statistisk 
analys av 
enkätmaterialet. 

De flesta 
kvinnorna i 
studien kände en 
försämrad hälsa, 
både fysiskt och 
psykiskt. Det 
största 
otillfredsställda 
behovet berörde 
psykisk hälsa och 
områden kring 
detta.  

Avis, N.E., 
Crawford, S & 
Manuel, J. 

Psychosocial 
problems 
among 
younger 
women with 
breast cancer.  

(2004). USA 
Psycho-
Oncology. 

Att undersöka vilka 
problem yngre 
kvinnor med 
bröstcancer 
upplever.  

Kvalitativ Enkäter och 
intervjuer.  
 
220 kvinnor deltog, 
varav 190 fyllde i enkät 
och 30 via telefon. 
Ålder < 50 år vid 
diagnostillfälle. 
 
Dataanalys: Materialet 
granskades både 
kvalitativt och 
kvantitativt för att få 
fram så relevanta svar 
som möjligt.  

Sammanfattningsv
is visar resultaten 
att vilken typ av 
kirurgi som 
används påverkar 
kroppsuppfattning
en samt att 
cellgiftsbehandlin
g påverkar den 
sexuella 
funktionen. Detta 
utgör i högre grad 
ett problem bland 
de yngre 
kvinnorna. 

Beckjord, E., 
& Compas, 
B.E. 

Sexual quality 
of life in 
women with 
newly 
diagnosed 
breast cancer. 

(2007). USA. 
Journal of 
psychosocial 
oncology.  

Att undersöka de 
huvudsakliga 
effekterna av och 
interaktionen 
emellan de variabler 
som relateras till 
sexuell livskvalitet 
hos bröstcancer 
överlevare.  

Kvalitativ 
Enkäter vid två 
tillfällen med 7 veckors 
mellanrum. 
 
191 kvinnor deltog. 
Ingen specifik 
ålderspreferens. 
 
Dataanalys: Alla data 
analyserades med hjälp 
av SPSS version 13.0.  
Samt korrelationer och 
variabler för att få fram 
statistik.  

Sexuell 
livskvalitet var  
lägre 
jämförelsevis med 
fysisk, medicinsk, 
psykosocial och 
äktenskaplig 
livskvalitet. Den 
sexuella 
livskvaliteten 
kunde relateras till 
ålder, stadium av 
bröstcancer och 
depressionssymto
m. Kvinnor som 
genomgick 
cellgiftsbehandlin
g hade i större 
utsträckning lägre 
sexuell livskvalitet 
än andra.  
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Casso, D., 
Buist, D.SM., 
& Taplin, S.  

Quality of life 
of 5 – 10 year 
breast cancer 
survivors 
diagnosed 
between age 
40 and 49.  

(2004). USA. 
Health and 
quality of life 
outcomes.  

Att utvärdera 
livskvalitet hos en 
väldefinierad 
befolkningsgrupp av 
yngre  
långtidsöverlevande 
kvinnor med 
bröstcancer mellan 
40 och 49 år, 5 till 
10 år efter diagnos. 

Kvalitativ 
Enkätstudie 
 
216 kvinnor deltog. 
Ålder 40-49 år vid 
diagnostillfälle. 
 
 
Dataanalys: Materialet 
granskades statistiskt 
och med hjälp av olika 
livskvalitets instrument 
och skalor. 

Yngre 
långtidsöverlevand
e kvinnor upplever 
en hög 
livskvalitet.  
Långsiktiga 
konsekvenser av 
adjuvant 
behandling och att 
under en lång 
period leva med 
bröstrelaterade 
symtom är två 
viktiga områden 
när det gäller 
långsiktig 
livskvalitet. 
  

Connell, S., 
Patterson, C., 
& Newman, 
B. 

A qualitative 
analysis of 
reproductive 
issues raised 
by young 
Australian 
women with 
breast cancer.  

(2006). 
Australien. 
Health care for 
women 
international.  

Att bättre förstå 
kvinnor som 
diagnostiserats med 
bröstcancer före 41 
samt deras behov 
och problem.  

Kvalitativ  
Intervjuer i tre 
omgångar som gjordes 
under en 12-18 
månaders period. 
 
35 kvinnor deltog i 
första urvalet, varav 13 
valdes ut i det 
slutgiltiga resultatet.  
Ålder < 40 år vid 
diagnostillfälle. 
 
Dataanalys: En 
huvudsaklig granskare 
analyserade allt 
material. Allt 
ljudupptaget 
intervjumaterial 
transkriberades av en 
utomstående objektiv 
part före granskning.  

Fertilitet är ett 
stort problem för 
yngre kvinnor med 
bröstcancer. 
Diagnosen innebär 
inte bara potentiell 
infertilitet relaterat 
till behandling 
utan innebär även 
en osäkerhet kring 
fertilitetsstatus 
gällande säker och 
pålitlig 
befruktning, 
graviditet och 
amning.  

Dow Meneses, 
K., McNees, 
P., W Loerzel 
, V., Su, X., 
Zhang, Y., & 
A Hassey, L. 

Transition 
from treatment 
to 
survivorship: 
Effects of a 
psychoeducati
onal 
intervention 
on quality of 
life in breast 
cancer 
survivors.  

(2007). USA. 
Oncology 
Nursing Forum.  

Att undersöka 
effektiviteten av 
psykologiskt 
inriktad utbildning 
och dess inverkan på 
livskvalitet hos 
bröstcancer 
överlevande, efter 
avslutad behandling.  

Kvalitativ  
Slumpmässigt utvalda 
kvinnor. Tre 
intervjusessioner samt 
fem uppföljningar varav 
tre via telefon och två 
med personlig intervju.   
 
256 kvinnor deltog i 
studien. De var indelade 
i två grupper, en 
kontrollgrupp samt en 
undersökningsgrupp. 
Ålder > 21 år vid 
diagnostillfälle. 
  
 

Inga skillnader i 
livskvalitet i 
ursprungsvärdena 
kunde påvisas 
mellan 
kontrollgrupp och 
undersökningsgru
pp. Efter tre 
månader hade 
undersökningsgru
ppen en betydligt 
högre livskvalitet 
än 
kontrollgruppen 
och efter 
ytterligare tre 
månader hade 
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Dataanalys: 
Ursprungsvärdena 
jämfördes för varje 
gång med de 
longitudinella värdena 
för att får fram 
förändringarna av 
livskvalitet över tid.  
Undersökningsgruppens 
resultat jämfördes med 
kontrollgruppens 
resultat.  
 

undersökningsgru
ppen fortfarande 
en ökad 
livskvalitet. Trots 
att 
kontrollgruppen 
rapporterade en 
bättre livskvalitet 
efter sex månader 
fanns det 
signifikanta 
skillnader mellan 
de båda grupperna 
som visar att 
psykologiskt 
inriktad utbildning 
efter 
genomgången 
behandling ger 
gott resultat.  

Fobair, P., L 
Stewart, S., 
Chang, S., 
D’onofrio, C., 
J Banks, P., & 
R Bloom, J.  

Body image 
and sexual 
problems in 
young women 
with breast 
cancer.  

(2006). USA. 
Psycho-
Oncology. 

Att avgöra 
förekomsten av 
sexuella problem 
och förändrad 
kroppsuppfattning 
under de första 
månaderna efter 
genomgången 
behandling bland 
kvinnor som 
diagnostiserats med 
bröstcancer vid 50 
års ålder eller yngre.  

Kvalitativ 
Intervju inom sju 
månader efter diagnos.  
 
549 kvinnor år deltog i 
undersökningen. 
Ålder 22-50 år. 
Kraven var att de skulle 
var gifta eller i ett 
stadigt förhållande. 
 
Dataanalys: Alla 
variabler mättes 
statistiskt i förhållande 
till varandra för att få 
fram resultatet vad som 
är avgörande för 
kroppsuppfattning och 
sexuella problem.  

Förändrad 
kroppsuppfattning 
och sexuella 
problem 
upplevdes av en 
stor del av 
kvinnorna under 
de första 
månaderna efter 
att de fått sin 
diagnos. Hälften 
av kvinnorna 
upplevde två eller 
fler problem med 
kroppsuppfattning
en en del av tiden, 
eller ett problem 
under en stor del 
av tiden, detta var 
vanligare bland 
sexuellt aktiva 
kvinnor.  

Janz, N K., 
Mujahid, M., 
Chung, L K.,  
Lantz, P M.,  
Hawley, S T., 
Morrow, M., 
Schwartz, K., 
& Katz, S J. 

Symptom 
experience 
and quality of 
life of women 
following 
breast cancer 
treatment. 

(2007). USA. 
Journal of 
women’s health.  

Att undersöka 
korrelationerna 
mellan bröstcancer 
symtom som 
kvarstår efter 
behandling samt att 
avgöra relationen 
mellan symtom och 
livskvalitet.  

Kvalitativ 
Enkäter och 
livskvalitets formulär. 
 
1372 kvinnor, med 
cancer i stadium 0 – II, 
deltog i studien. 
Ålder < 79 år.  
 
Dataanalys: Fysiska 
symtom och 
livskvalitetsskalor 
mättes statistiskt mot 
varandra för att få fram 
korrelationer dem 

Yngre ålder och 
sämre 
hälsotillstånd vid 
tiden för diagnos 
associerades med 
värre symtom. 
Trötthet var det 
som hade störst 
inverkan på 
livskvalitet. 
Genom att 
fokusera på att 
minska de 
behandlingsrelater
ade symtomen och 
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emellan.  sjukdomsupplevel
sen kan man öka 
livskvaliteten 
bland kvinnor med 
bröstcancer.  

King, M.T., 
Kenny, P., 
Shiell, A., 
Hull, J., & 
Boyages, J. 

Quality of life 
three months 
and one year 
after first 
treatment for 
early stage 
breast cancer: 
Influence of 
treatment and 
patient 
characteristics.  

(2000). 
Australien. 
Quality of life 
research.  

Att visa 
livskvaliteten hos 
australiensiska 
kvinnor först tre 
månader sedan ett år 
efter kirurgisk 
behandling hos 
kvinnor med 
bröstcancer i ett 
tidigt stadium.  

Kvalitativ 
Enkäter samt 
livskvalitetsformulär 
först tre månader och 
sedan ett år efter 
kirurgisk behandling.  
 
307 kvinnor deltog i 
studien.  
Ingen specifik 
ålderspreferens. 
 
Dataanalys: Formulär 
och enkäter 
analyserades separat 
och man tog hänsyn till 
socialt status, 
relationsstatus samt 
behandlings metod för 
att få fram skillnader i 
livskvalitet.  
 

De flesta 
symtomen 
minskade under 
tiden från tre 
månader till ett år 
efter behandling. 
Symtom i armar så 
som smärtor samt 
menopausala 
symtom kvarstod 
ett år efter 
avslutad 
behandling.  
Studien visade 
även att yngre 
kvinnor hade en 
större tendens att 
oroa sig över sin 
livskvalitet.  

Schreier, A 
M.,& 
Williams, S A. 

Anxiety and 
quality of life 
of women who 
receive 
radiation or 
chemotherapy 
for breast 
cancer. 

(2004). USA.  
Oncoloy 
Nursing Forum. 

Att undersöka 
livskvalitet och 
ångest bland en 
grupp av kvinnor 
som genomgår 
strålning och 
cellgiftsbehandling 
för bröstcancer. 

Kvalitativ, enkäter (QLI 
och STAI). Först 4 
veckor och sedan 12 
veckor efter påbörjad 
behandling. 
 
48 kvinnor deltog, 
varav 17 fick strålning 
och 31 fick 
cellgiftsbehandling. 
Ålder > 18 år. 
 
Dataanalys: Statistisk 
analys. 
 
 

Livskvaliteten 
ökade signifikant 
hela tiden för de 
båda grupperna. 
Kvinnor som fick 
cellgiftsbehandlin
g hade i större 
utsträckning 
ångest under hela 
behandlingen.  

Schultz, P N., 
Klein, M J., 
Beck, M L., 
Stava, C., & 
Sellin, R V. 

Breast cancer: 
Relationship 
between 
menopausal 
symptoms, 
physiologic 
health effects 
of cancer 
treatment and 
physical 
constraints on 
quality of life 
in long term 
survivors. 

(2005). USA. 
Journal of 
Clinical 
Nursing. 

Att beskriva 
förhållandet mellan 
menopaussymtom, 
fysiska hälsoeffekter 
av cancerbehandling 
och fysiskt 
bidragande till 
livskvalitet bland 
långstidsöverlevande 
med bröstcancer. 

Kvalitativ, enkäter. 
 
291 kvinnor deltog. 
Ålder > 18 år vid 
diagnostillfälle. 
 
Dataanalys: Statistisk 
analys. 

De flesta 
kvinnorna menade 
att bröstcancern 
påverkade deras 
hälsa i helhet, 
samt att de led av 
menopausala 
symtom. Studien 
visar dock att 
bröstcancer och 
menopaus är två 
separata problem.    
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Thewes, B., 
Meiser, B., 
Richard, J., & 
Friedlander, 
M. 

The fertility- 
and 
menopause- 
related 
information 
needs of 
younger 
women with a 
diagnosis of 
breast cancer: 
A qualitative 
study.  

(2003). 
Australien. 
Psycho-
Oncology. 

Att identifiera 
behovet av 
fertilitets- och 
menopaus- relaterad 
information hos 
yngre kvinnor med 
bröstcancer i tidigt 
stadium.  

Kvalitativ 
Gruppintervju indelad i 
fyra fokusgrupper samt 
en intervjugrupp som 
intervjuades via telefon. 
Samtliga material 
spelades in på band.   
 
24 kvinnor deltog i 
studien. 
Ålder 26 -45 vid 
diagnostillfälle.  
 
Dataanalys: 
Intervjumaterialet 
transkriberades och 
analyserades enligt 
Miles & Hubermanns 
metod från 1994.  

Många kvinnor 
som deltog tyckte 
att den 
information de fått 
tidigare om 
infertilitet och 
menopaus var 
antingen bristfällig 
eller otillgänglig. 
Informationen 
skulle enligt 
kvinnorna 
framkommit före 
beslut angående 
behandlingsmetod. 
Fokus skulle ligga 
på hur man klarar 
av de fertilitets- 
och menopausala 
symtomen som 
uppkommer. 


