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Sammanfattning 

Det föreligger en ökad risk för att utveckla bröst- och äggstockscancer om kvinnan 

bär på mutation i BRöstCAncergen1 eller BRöstCAncergen2. Kvinnan ställs inför 

svåra beslut som kommer att påverka hälsan över tid. Syftet var att genom en 

allmänlitteraturstudie undersöka kvinnors upplevelse av att leva med den ärftliga 

mutationen i BRöstCAncergen1 eller BRöstCAncergen2. Efter en systematisk 

litteratursökning framkom 15 resultatartiklar, i dessa identifierades två kategorier med 

tillhörande underkategorier, Osäkerhet: rädsla för cancer och förändrad 

kroppsuppfattning samt Hanterbarhet: tankar om framtiden, stöd och acceptans. 

Genom att bära på genmutationen upplever kvinnorna att de befinner sig i ett 

livshotande tillstånd där den ökade risken för cancer skapar osäkerhet. Besluten är 

komplexa vilket ökar informationsbehovet hos kvinnorna, det framkom att 

informationen ansågs bristfällig. I denna process är det viktigt att sjuksköterskan ser 

kvinnan bakom genmutationen och tillämpar personcentrerad omvårdnad. Vidare 

forskning kring kvinnors upplevelse behövs, då behoven inte ansågs vara uppfyllda. 



Detta skulle ge förutsättningar för sjuksköterskor att erbjuda en mer personcentrerad 

omvårdnad.   
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Abstract 

There is an increased risk of developing breast- or ovarian cancer if a woman carries 

the deleterious mutation in BReastCAncer gene1 or BReastCAncer gene2. The 

woman faces severe decisions that will affect her health over time. The aim of this 

literature review was to investigate how women experience living with a genetic 

mutation in BReastCAncer gene1 or BReastCAncer gene2. After a systematic 

literature search, 15 results were found, in which two categories were identified with 

associated subcategories, uncertainty: fear of cancer and changed body perception, 

and manageability: thoughts about the future, support and acceptance. By carrying the 

genetic mutation women find themselves in a life-threatening condition where their 

increased risk of cancer creates uncertainty. The decisions are complex, which 

increases the information needs of the women. It was found that the information was 

considered to be insufficient. In this process it of great importance that the nurse sees 

the woman behind the genetic mutation and applies person-centered nursing. Further 

research on women's experience is required, since the needs were not considered to be 

met. This would provide better conditions for nurses to offer a person-centered care. 
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Inledning 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor världen över, varje år 

drabbas 1,5 miljoner kvinnor och år 2012 var bröstcancer den vanligaste 

cancerrelaterade dödsorsaken (Världshälsoorganisationen [WHO], 2018a). 

Äggstockscancer är den sjunde vanligaste cancerformen för kvinnor i världen, 239 

000 insjuknar varje år (WHO, 2014). 

I mitten av 1990-talet upptäcktes BRöstCAncergen1 (BRCA1) och 

BRöstCAncergen2 (BRCA2). En genetisk mutation i BRCA1 eller BRCA2 ökar 

risken för flera cancerformer, störst risk är det att drabbas av bröst- och 

äggstockscancer (Smith, 2012). Enligt Socialstyrelsen (2018) är medianåldern för att 

som BRCA1- eller BRCA2bärare drabbas av bröstcancer 45år och vid 

äggstockscancer är medianåldern 63år. Det föreligger även ökad risk för andra 

cancerformer så som melanom, pancreas- och prostatacancer, vilket innebär att även 

män kan bära på genmutationen (Smith, 2012). Generna kommer i föreliggande 

litteraturstudie inte att särskiljas, utan de kommer hädanefter benämnas som 

BRCA1/2. 

Idag finns det möjlighet att med hjälp av genetiska tester hitta och utreda ärftliga 

sjukdomar (Smith, 2012). I släkter med hög frekvens av bröst- och äggstockscancer 

föreligger en ökad risk för genmutationer, så som mutation i BRCA1/2. Därför har 

kvinnorna möjlighet att genomgå genetiska tester för att i ett tidigt skede ta reda på 

om de är bärare av genmutationen. Vårdcentraler eller genetiska rådgivare kan bistå 

med dessa tester samt informera om mutation i BRCA1/2 (Croster & Dickerson, 

2010). Genmutationen försätter kvinnorna i ett tillstånd som ger en ökad benägenhet 

att utveckla bröst- och eller äggstockscancer (Socialstyrelsen, 2018). De drabbade 

upplever att de förlorar kontrollen över sin hälsa och känner sig sårbara inför en 

tänkbar cancerdiagnos (Caiata-Zufferey, 2015). 

Bakgrund  

WHO (2018b) definierar hälsa som "fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och 

inte endast frånvaro av sjukdom eller skada". Enligt Eriksson (1996) påverkas hälsan 

bland annat av biologiska, psykologiska, kulturella och sociala faktorer. Individen är 

med och skapar sin egen hälsa genom aktiva vardagsbeslut (Wärnå-Furu, 2012). 

Besluten påverkas enligt Eriksson (1996) av rådande normer i samhället och vilka 

förväntningar som finns på individen. Wärnå-Furu (2012) menar vidare att 

vårdpersonal genom god kommunikation kan öka patientens förmåga till att göra 

hälsoval utifrån personliga förutsättningar. 

 

Hälsan består av sundhet, friskhet och välbefinnande och kan upplevas trots att 

individen bär på en sjukdom eller kroppslig defekt. Hälsa ur ett sundhetsperspektiv 

innebär att individen är klarsynt, lever hälsosamt och agerar konsekvensmedvetet 
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(Eriksson, 1996). En hög förmåga att hantera utmaningar i livet leder till att en högre 

sundhet upplevs (Wiklund, 2003). Enligt Eriksson (1996) innebär friskhet frånvaro av 

sjukdom, där kroppens organfunktion är uppfylld och inga avvikande parametrar kan 

mätas. Välbefinnandet syftar till en inre subjektiv upplevelse av hälsa, motsatsen till 

välbefinnande är när ohälsa upplevs. 

 

Individen kan befinna sig i olika hälsopositioner vilket Eriksson (1996) gestaltar 

genom hälsokorset (se bild 1, s.2). I position A upplever individen hälsa trots 

objektiva tecken på dysfunktion. Individen i denna position är medveten om 

dysfunktionen men den är accepterad, då upplevs välbefinnande. Inom position B 

upplevs välbefinnande och kroppen visar inga tecken på dysfunktion. Individen som 

befinner sig i position C uppsöker ofta sjukvården då närvaro av sjukdom upplevs 

trots att ingen objektiv dysfunktion kan konstateras. I position D har individen både 

objektiva och subjektiva tecken på dysfunktion, individen upplever och har ohälsa. De 

rådande omständigheterna i individens liv påverkar den upplevda hälsan och därför 

varierar individens position i hälsokorset över tid.   

  

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Hälsokorset enligt Eriksson (1996). 

Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad är ett förhållningssätt inom vården som grundar sig på 

den enskildes rätt till självbestämmande, ömsesidig respekt och förståelse (McCance 

& McCormack, 2013). Målet med personcentrerad omvårdnad är att se hela 

människan, förstå den andres livssituation och upptäcka hens resurser (McCormack et 

al., 2010). Genom en ömsesidig respekt och förståelse för patientens hälsoval och 

värderingar ges enligt McCormack och McCance (2006) förutsättningar för att uppnå 

välbefinnande trots ohälsa och sjukdom. För att nå en personcentrerad omvårdnad 

utvecklades ett ramverk som innefattar fyra aspekter som kan bistå vårdpersonalen att 

Position A 

Individen upplever hälsa 

trots dysfunktionella tecken 

Position B 

Individen upplever 

välbefinnande och hälsa. 

Uppvisar inga tecken på 

dysfunktion  

Position C 

Individen upplever ohälsa 

och känner illabefinnande 

trots att ingen dysfunktion 

kan hittas 

Position D 

Individen upplever ohälsa 

och har dysfunktionella 

tecken. 
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uppnå personcentrerad omvårdnad. Den första aspekten är förutsättningar som 

fokuserar på sjuksköterskan kompetens, kommunikativa egenskaper och förmåga till 

självinsikt. Den andra aspekten innefattar omvårdnadens miljö med den 

organisatoriska utformningen i centrum, som underlättar patientens medverkan i 

beslutsfattandet. Den tredje aspekten fokuserar på att upptäcka patientens egna 

värderingar och mål, för att tillsammans med patienten kunna utforma omvårdnaden 

därefter. Den sista och fjärde aspekten innefattar resultatet av den personcentrerade 

omvårdnaden. Om samtliga aspekter uppnås förväntas det ge tillfredsställelse, 

välbefinnande och ett ökat deltagande i omvårdnaden (McCormack och McCance, 

2006). 

BRCA1 eller BRCA2 mutation 

Enligt Smith (2012) har det konstaterats att ca 5-10% av alla bröst- och 

äggstockscancerfall beror på ärftliga genmutationer. Vid bröst- och äggstockscancer 

är det vanligast med mutationer i BRCA1/2. För bärarna av mutation i BRCA1/2 är 

risken att drabbas av bröstcancer 56-84% vilket kan jämföras med 12 % risk för 

kvinnor som inte bär på genmutationerna. Den näst vanligaste cancerformen relaterat 

till genmutationen är äggstockscancer, där risken att drabbas är 10-46%. Detta kan 

jämföras med kvinnor som inte bär på genmutationerna som har 1,4% risk att någon 

gång i livet drabbas av äggstockscancer. Risken att biologiska barn ärver 

genmutationen är 50 % (Smith, 2012). Enligt Statens medicinsk-etiska råd (2012) 

finns det möjlighet att genom preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) 

kontrollera och sortera bort de befruktade ägg som bär på genmutationer. På så sätt 

kan risken att föra genmutationen vidare förhindras, det krävs då att kvinnan 

genomgår in vitro-fertilisering(IVF). I den allmänna befolkningen finns mutation i 

BRCA1/2 hos 1 av 300 till 1 av 500 personer, medan i en särskild judisk 

befolkningsgrupp, Ashkenazi, finns genmutationen hos 1 av 40 personer (Smith, 

2012). 

Screening eller profylaktisk behandling 

Smith (2012) skriver att bärare av de muterade BRCA1/2 rekommenderas att 

genomgå kontroller som innebär regelbundna mammografier, magnetresonans (MR)-

undersökningar, vaginala ultraljud samt blodprov. Kvinnorna undervisas i att känna 

igen tecken och symptom på bröst- och äggstockscancer. I tillägg till 

screeningprogrammen erbjuds profylaktisk kirurgi för att minimera risken att utveckla 

cancer. Kvinnorna kan välja att operera bort livmodern, en så kallad hysterektomi, 

samt äggstockarna och äggledarna, en så kallad salpingo-ooforektomi. Operationen 

reducerar cancerrisken med upp till 96 % för äggstockscancer och 60 % för 

bröstcancer. Kvinnorna rekommenderas att genomgå operationen i 35-40års åldern, 

efter avslutad reproduktion då den innebär infertilitet. Genom att operera bort båda 

brösten, en så kallad bilateral mastektomi, minskar risken för bröstcancer med upp till 

90%. Efter operationen finns möjlighet att genomgå en återuppbyggnad av brösten. 
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Ett sista alternativ är en förebyggande peroral cellgiftsbehandling som kan minska 

risken för bröst- eller äggstockscancer med ungefär 45% (Smith, 2012).  

Omvårdnad vid bärandeskap av BRCA1/2 mutation 

Genom en grundläggande anamnes kan vårdpersonal uppmärksamma ärftlighet av 

bröst- och äggstockscancer. Detta skapar förutsättningar för att upptäcka bärare av 

mutation i BRCA1/2. Vårdpersonal har därefter en viktig roll i att informera dessa 

kvinnor om vad bärandeskapet innebär och vilka förutsättningar kvinnorna har inför 

framtiden (Croster & Dickerson, 2010; Smith, 2012). Trots att bröst och- 

äggstockscancer är vanligt hos kvinnor finns kunskapsluckor om BRCA1/2 hos 

vårdpersonal och informationen som ges är knapphändig och varierande. Därför 

tvingas kvinnor att söka information på egen hand, det kan dock vara svårt att hitta 

pålitliga källor på internet och i media. Vårdpersonal har därmed ett ansvar i att 

tillgodose kvinnors informationsbehov och förse dem med korrekt och 

individanpassad information. (Koruo, Dean, Scherr, Clements & Ross, 2017). 

Problemformulering 

Litteraturgenomgången visar att kvinnor med BRCA1/2 lever med en ständig väntan 

på en cancerdiagnos. Kvinnorna ställs inför svåra beslut som påverkar den psykiska, 

fysiska och sociala hälsan, detta leder till ett stort behov av stöd och individanpassad 

information. Därför behövs det ytterligare kunskap om personcentrerad omvårdnad 

och hur sjuksköterskan på bästa sätt kan stötta kvinnorna med BRCA1/2 mutation i 

den svåra situation de befinner sig i. 

Syfte 

Syftet var att undersöka kvinnors upplevelse av att bära på den ärftliga mutationen i 

BRCA1/2. 

Metod 

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie med en induktiv ansats. Genom 

analys och bearbetning av resultatartiklarna sammanställdes det aktuella 

kunskapsläget inom valt område (Forsberg & Wengström, 2015). För att säkerställa 

den vetenskapliga kvaliteten i resultatartiklarna användes Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall för kvalitativa studier, där samtliga resultatartiklar granskades två 

gånger. De vetenskapliga resultatartiklarna bedömdes genom kvalitetsgraderingen I-

III, där grad I visar på hög kvalitet och grad III var den lägre graden av kvalitet. 

Datainsamling 

Inledningsvis hämtades information om de tillgängliga databaserna med hjälp av 

Forsberg och Wengström (2015) och Östlundh (2017). Databaserna som valdes var: 

Academic Search Elite, Cinahl, PsycINFO och PubMed. Academic Search Elite är en 
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tvärvetenskaplig databas som är relevant för vårdvetenskap (Östlundh, 2017). Cinahl 

är en databas som är specialiserad på omvårdnadsforskning. PsycINFO fokuserar på 

psykologisk forskning inom omvårdnad, medicin och andra närliggande områden. 

PubMed är inriktad på medicin, omvårdnadsforskning och odontologi (Forsberg & 

Wengström, 2015). I enlighet med Östlundhs (2017) inledande 

informationssökningsfas påbörjades sökarbetet genom övergripande och 

experimentella litteratursökningar på de valda databaserna. Detta för att skapa 

bekantskap med sökmotorerna och bilda en uppfattning om det valda ämnet och hur 

relevanta avgränsningar i sökningarna skulle uppnås. Efter ett omfattande sökarbete, 

där olika sökord och sökordskombinationer utforskats valdes nyckelord från syftet ut.  

Detta för att skapa en bred sökning inom området. Synonymer ger bredd till 

sökningen, därför utforskades synonymer både på svenska och engelska för att inte gå 

miste om relevanta sökord (Östlundh, 2017). De experimentella sökningarna 

redovisas inte.  

 

De systematiska sökningarna i samtliga databaser utgick från nyckelorden, BRCA 

gen, upplevelse, genetisk, mutation och kvinna. De översattes till BRCA gene, 

experience, genetic, mutation och woman/female, bilaga A, tabell 1. BRCA gene 

gjordes till ämnesord i samtliga databaser, detta för att rikta fokus på bärandet av 

genmutationen (Östlundh, 2017). I Cinahl och PubMed användes också BRCA gene 

som major topic och i PsycINFO valdes all subjects & indexing. Denna möjlighet 

fanns inte i Academic Search Elite, därför valdes enbart ämnesord. För att inkludera 

alla böjningar av sökorden användes trunkering med hjälp av en asterisk,*, i 

fritextsökordet: experience*, genetic*, mutation* och female*. Fritextsökordet woman 

användes också som plural, women, för att inte missa relevanta sökträffar. För att 

utforska synonymer översattes ärftlighet också till hereditary och familial. Detta 

ledde till irrelevanta sökträffar som handlade om andra ärftliga sjukdomar, därför 

valdes de sökorden bort. I samtliga sökningar användes de booelska operatorerna 

AND och OR. AND sammanbinder två sökord, vilket avgränsar sökningen. OR 

används för att inte utesluta ett sökord, vilket leder till en bredare sökning (Östlundh, 

2017). Sökhistoriken redovisas i bilaga B, tabell 2. 

Inklusions- och exlusionskriterier 

För att säkerställa att sökningarna var relevanta och svarade mot syftet valdes 

inklusionskriterier ut (Forsberg & Wengström, 2015). Artiklarna skulle handla om 

kvinnor över 18 år med känd genmutation i BRCA1/2, innefatta kvinnors upplevelse 

av att bära på genmutationen, vara av kvalitativ metod med vetenskaplig kvalitétsgrad 

I eller II enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. De skulle vara 

publicerade mellan åren 2013-2018 och skrivna på engelska. För att säkerställa att 

artiklarna var publicerade i en vetenskaplig tidskrift användes "peer review" på Cinahl 

och PsycINFO samt motsvarande term på Academic Search Elite "scholarly (peer 

reviewed) journal" (Östlundh, 2017) resultatartiklarna från PubMed kontrollerades 

manuellt. Samtliga artiklar skulle vara godkända av en etisk kommitté. 
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Exklusionskriterier som valdes var att artiklar inriktade på upplevelsen kring en typ 

av profylaktisk kirurgi exkluderades. Detta för att inte tappa fokus från det valda 

syftet och belysa bredden av upplevelsen av att bära på BRCA1/2 mutation. 

Cinahl 

Via Cinahl headings valdes Genes, BRCA som ämnesord samt major topic. I fritext 

skrevs AND experience* AND genetic* OR mutation* AND woman OR woman OR 

female*. (MM "Genes, BRCA") AND experience* AND ( genetic* OR mutation* ) 

AND ( woman OR women OR female* ). Detta resulterade i 30 sökträffar. Av titeln 

framgick det att sex artiklar inte motsvarade valt ämne eller syfte, de sorterades därför 

bort direkt. Antal abstrakt som lästes var 24, totalt 10 artiklar lästes i fulltext och 

kvalitetsgranskades. Samtliga artiklar bedömdes hålla god vetenskaplig kvalitet enligt 

Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. Artiklar som ansågs vara relevanta till 

syftet var nio och inkluderades därför till resultatet.  

Academic Search Elite 

Via subject terms valdes BRCA genes som ämnesord. I fritext skrevs AND 

experience* AND genetic* OR mutation* AND woman OR woman OR female*. DE 

"BRCA genes" AND experience* AND ( genetic* OR mutation* ) AND ( woman OR 

women OR female* ). Detta resulterade i 25 sökträffar. Av titeln framgick det att sex 

artiklar inte motsvarade valt ämne eller syfte, de sorterades därför bort direkt. Antal 

abstrakts som lästes var 19, totalt nio artiklar lästes i fulltext och kvalitetsgranskades. 

Samtliga artiklar bedömdes hålla god vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson & Eimans 

(2003) granskningsmall. Artiklar som ansågs relevanta till syftet var åtta och 

inkluderades därför till resultatet. Av dessa var fem dubbletter från databasen Cinahl. 

PubMed 

Via advanced search valdes Genes, BRCA1 OR Genes, BRCA2 som ämnesord och 

major topic. Övriga sökord i fritext var AND experience* AND genetic* OR 

mutation* AND woman OR women OR female*. ((((Genes, BRCA1 OR Genes, 

BRCA2[MeSH Major Topic])) AND experience*) AND (genetic* OR mutation*)) 

AND (woman OR women OR female*). Detta resulterade i 80 sökträffar. Av titeln 

framgick det att 47 inte motsvarade valt ämne eller syfte, de sorterades därför bort 

direkt. Antal abstrakt som lästes var 33, totalt 10 artiklar lästes i fulltext och 

kvalitetsgranskades. Samtliga artiklar bedömdes hålla god vetenskaplig kvalitet enligt 

Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. Artiklar som ansågs vara relevanta till 

syftet var nio artiklar, de inkluderades därför i resultatet. Av dessa nio artiklar 

framkom sex av dem även i sökningen på Cinahl, fyra av dem framkom i sökningen 

sökningen i Academic Search Elite. I en artikel som ansågs vara relevant till syftet 

framgick det inte om en etisk kommitté godkänt studien, därav valdes den bort. 



 

 7 

PsycINFO 

Via advanced search valdes Genes, brca1 OR Genes, brca2 som All subjects & 

indexing su. Övriga sökord i fritext var AND experience* AND genetic* OR 

mutation* AND woman OR women OR female*. Su(genes, brca1 OR genes, brca2) 

AND experience* AND (genetic* OR mutation*) AND (woman OR women OR 

female*) Detta resulterade i 15 sökträffar. Då det inte framkom några nya 

resultatartiklar redovisas denna sökning inte i tabell.  

Sekundärsökning 

I enighet med Östlundh (2017) utforskades referenslistor i resultatartiklarna där 

samma författarnamn var återkommande. En sekundärsökning på denna författare 

resulterade i 17 artiklar som var publicerade av henne, efter en genomgång av dessa 

ansågs en artikel vara relevant till syftet och uppfylla inklusionskriterierna. Därefter 

kvalitetsgranskades artikeln enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för 

att sedan inkluderas i resultatet. 

Databearbetning 

I den inledande databearbetningen gjordes en artikelöversikt som återfinns i bilaga C, 

tabell 3. Detta för att få en översikt och förtydliga resultatartiklarnas syfte, metod och 

resultat. Innehållsanalys gjordes i enighet med Forsberg och Wengströms (2015) 

beskrivning av innehållsanalys. Artiklarna lästes självständigt igenom ett flertal 

gånger för att bli väl bekanta med innehållet. Efter att meningsbärande enheter som 

motsvarade syftets delar tagits ut, diskuterades materialets likheter och skillnader. 

Individuellt kodades artiklarnas resultat för att sedan gemensamt sammansmälta 

koderna till underkategorier och kategorier. Dessa underkategorier och kategorier 

bearbetades under arbetets gång för att säkerhetsställa att litteraturstudiens teman var 

tydligt avgränsade och motsvarade syftet. Efter att resultatet sammanställts kodades 

artiklarna individuellt ytterligare en gång, för att inte undgå väsentligt innehåll.  

En viss förförståelse om ämnet förekommer hos litteraturstudiens författare då bärare 

av genmutationen finns i vänskapskretsen. Förförståelsen har diskuterats under 

processens gång, för att minska risken att resultatet påverkas (Henricson, 2017).   

Forskningsetiska överväganden 

Inom all vetenskaplig forskning ska forskningsetik finnas med (Forsberg & 

Wengström, 2015). Det är av särskild vikt att bevara människornas grundläggande 

värden och rättigheter, så som självbestämmande, samtycke och säkerhet. En annan 

grund i forskningsetiken är att visa respekt för människan, hens olikheter, vilja och 

åsikter. Det är främst två lagar som styr forskningsetiken i Sverige (Kjellström, 2017). 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460), innebär att 

deltagare i forskningsprojektet ska skyddas och att människovärdet skall respekteras. 

Den andra lagen är Personuppgiftslagen (1998:204), där framförallt personlig 
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integritet lyfts fram och hur hantering av personuppgifter skall behandlas på ett säkert 

sätt (SFS 1998:204). Helsingforsdeklarationen är en internationell riktlinje med en 

stor inverkan i medicinsk klinisk forskning (Kjellström, 2017). Enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013) ska kunskapsbehovet ställas i relation till deltagarnas 

hälsa och behov. För att säkerställa att forskningen är etiskt korrekt bör alltid nyttan 

med forskningen vägas mot riskerna den innebär (Kjellström, 2017). Samtliga artiklar 

som inkluderades i studien var godkända av en etisk kommitté. 

Resultat 

Litteraturstudiens syfte var att undersöka kvinnors upplevelse av att bära på den 

ärftliga genmutationen i BRCA1/2. I studiens resultat framkom två kategorier med 

följande underkategorier: Osäkerhet: Rädsla för cancer och Förändrad 

kroppsuppfattning samt Hanterbarhet: Tankar om framtiden, Behov av stöd och 

Acceptans.  

Osäkerhet 

Rädsla för cancer 

Beskedet om att kvinnorna bar på ärftlig mutation i BRCA1/2 upplevdes traumatiskt 

och överväldigande vilket utlöste en känslomässig berg- och dalbana. Starka känslor 

så som osäkerhet, rädsla (Dean & Rauscher, 2017; Leonarczyk & Mawn, 2015) 

sårbarhet (Leonarczyk & Mawn, 2015; Samson et al., 2014), ensamhet (Leonarczyk 

& Mawn, 2015), ängslan och maktlöshet infann sig (DiMillo et al., 2013; Mahat-

Shamir & Possick, 2017; Navarro de Souza, Groleau, Loiselle, Foulkes & Wong, 

2014; Samson et al., 2014). Kvinnorna upplevde beskedet om att de bar på 

genmutation i BRCA1/2 som att de fått en cancerdiagnos och att de befann sig i ett 

livshotande tillstånd (Hesse-Biber, 2014; Leonarczyk & Mawn, 2015; Navarro de 

Souza et al., 2014; Samson et al., 2014; Young et al., 2017). En del kvinnor jämförde 

bärandeskapet med att leva med en kronisk sjukdom (Mahat-Shamir & Possick, 2017; 

Young et al., 2017), att bära på genmutationen upplevdes även som en ständig väntan 

på att få en cancerdiagnos (Brunstrom, Murray & McAllister, 2016; Dean, 2016; 

DiMillo et al., 2013; Hesse-Biber, 2014; Jeffers, Morrison, McCaughan & 

Fitzsimons, 2014; Leonarczyk & Mawn, 2015; Mahat-Shamir & Possick, 2017; 

Navarro de Souza et al., 2014; Samson et al., 2014; Underhill & Croster, 2014; Young 

et al., 2017). Flera kvinnor väntade sig att någon gång drabbas av bröst- och 

äggstockscancer, då sjukdomarna ständigt var återkommande i släkten (Brunstrom et 

al., 2016; Caiata-Zufferey et al., 2015; Dean, 2016; Donnelly et al., 2013 Hesse-

Biber, 2014; Jeffers et al., 2014; Leonarczyk & Mawn., 2015; Mahat-Shamir & 

Possick, 2017; Navarro de Souza et al., 2014; Underhill & Croster, 2014; Young et 

al., 2017). Detta skapade en stor ängslan och rädsla (Brunstrom et al., 2016; Dean., 

2016; Hesse-Biber, 2014; Leonarczyk & Mawn, 2015; Mahat-Shamir & Possick, 

2017; Navarro de Souza et al., 2014; Young et al., 2017). Inför varje undersökning 

ökade kvinnornas oro och rädsla över att cancern skulle upptäckas (Caiata-Zufferey et 
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al., 2015; Dean, 2016; DiMillo et al., 2013; Young et al., 2017).  Den ökade oron 

ledde till en sänkt livskvalitet, psykisk ohälsa, ångest (DiMillo et al., 2013; Samson et 

al., 2014) och en känsla av utanförskap (Samson et al., 2014). Osäkerheten späddes på 

ytterligare då kvinnor som tidigare inte diagnostiserats med cancer inte prioriterades 

och upplevde därför en längre väntan på kontroller och testresultat (Caiata-Zufferey et 

al., 2015). Unga bärare av genmutationen i Storbritannien upplevde sig utlämnade och 

hjälplösa då de inte fick genomgå kontroller förrän de fyllt 30 år, trots att 

bärandeskapet var känt. Hos dessa kvinnor ökade rädslan för cancer då de kände sig 

maktlösa inför situationen (Brunstrom et al., 2016). Andra kvinnor kände en 

ambivalens över cancerrisken då det trots BRCA1/2 inte var säkert att kvinnan någon 

gång i livet skulle drabbas av cancer (Caiata-Zufferey et al., 2015). De kvinnor som 

hade barn bar på en stor oro och skuld över att barnen kanske ärvt genmutationen 

(Dean, 2016; Dean & Rauscher, 2017; DiMillo et al., 2013; Donnelly et al., 2013; 

Hamilton, Innella & Bounds, 2016; Jeffers et al., 2014; Mahat-Shamir & Possick, 

2017; Navarro de Souza et al., 2014) och funderade mycket på om och när de skulle 

berätta om BRCA1/2 mutationen för barnen (DiMillo et al., 2013; Jeffers et al., 2014; 

Navarro de Souza et al., 2014). Rädslan för att framtida barn skulle få cancer var för 

en del kvinnor så påtaglig att de avstod från att bilda familj för att inte föra genen 

vidare (Donnelly et al., 2013). 

Förändrad kroppsuppfattning 

Profylaktisk kirurgi påverkade kvinnornas liv på många plan där rädslan över att 

förlora kvinnligheten var påtaglig (DiMillo et al., 2013; Leonarczyk & Mawn, 2015; 

Mahat-Shamir & Possick, 2017; Jeffers et al., 2014; Underhill & Croster, 2014). Att 

operera bort brösten ansågs av en del av kvinnorna som mycket svårt att förlika sig 

med då de sågs som en central del i att vara kvinna (DiMillo et al., 2013; Hamilton et 

al., 2016; Jeffers et al., 2014; Leonarczyk & Mawn, 2015; Mahat-Shamir & Possick, 

2017) därför valde flera kvinnor att rekonstruera brösten (Mahat-Shamir & Possick, 

2017). Kvinnans självbild påverkades av sociala och kulturella normer samt hur 

skönhetsidealen bestämde vad som är kvinnligt eller okvinnligt. Dessutom beskrevs 

två sidor av att operera bort äggstockar, äggledare och livmoder. För en del kvinnor 

upplevdes det enklare än bröstkirurgin då organen inte syntes på utsidan, medans det 

för några representerade kvinnligheten och möjligheten att bli mamma (Mahat-Shamir 

& Possick, 2017). En del kvinnor uttryckte även att brösten var en del av deras 

sexualitet och de kände sig oattraktiva utan bröst (Jeffers et al., 2014; Underhill & 

Croster, 2014), samtidigt var flera kvinnor rädda för att kirurgin skulle påverka deras 

sexuella relationer och att sexlusten skulle minska (Leonarczyk & Mawn, 2015; 

Underhill & Croster, 2014). Att operera bort brösten och äggstockarna och därmed 

genomgå en tidig menopaus upplevdes av en del kvinnor som mer skrämmande än att 

drabbas av cancer (DiMillo et al., 2013). 
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Hanterbarhet 

Tankar om framtiden 

Beskedet om genmutationen var starten på en resa mot överlevnad, där kvinnorna 

tvingades fatta otaliga beslut om framtiden (Dean & Rauscher, 2017; DiMillo et al., 

2013; Donnelly et al., 2013; Hamilton et al., 2016; Leonarczyk & Mawn, 2015; 

Samson et al., 2014; Underhill & Croster, 2014; Young et al., 2017). Besluten var 

komplexa och skulle på ett eller annat vis påverka dem resten av livet (Caiata-

Zufferey et al., 2015; DiMillo et al., 2013; Leonarczyk & Mawn, 2015; Underhill & 

Croster, 2014), en del kvinnor föreställde sig hur deras liv skulle se ut när de fick 

cancer (Caiata-Zufferey et al., 2015; DiMillo et al., 2013). Då varje situation var 

individuell såg handlingsalternativen och vad som passade varje enskild kvinnas liv 

olika ut (Leonarczyk & Mawn, 2015; Underhill & Croster, 2014). Flera faktorer 

påverkade besluten såsom ålder, familjelängtan (Dean & Rauscher, 2017; DiMillo et 

al., 2013; Donnelly et al., 2013; Hamilton et al., 2016; Jeffers et al.,2014; Leonarczyk 

& Mawn, 2015; Underhill & Croster, 2014), relationsstatus (Hamilton et al., 2016; 

Underhill & Croster, 2014), självkänsla (Hamilton et al., 2016), förtroendet för vården 

(Underhill & Croster, 2014) samt skyldighet gentemot familjen att hålla sig friska 

(Caiata-Zufferey et al., 2015). Flera kvinnor kände sig pressade av vårdpersonal att 

tidigt genomgå profylaktisk kirurgi (Caiata-Zufferey et al., 2015; Dean & Rauscher, 

2017; Hamilton et al., 2016) då vårdpersonalen såg kvinnorna som oansvarsfulla om 

de inte följde rekommendationerna (Caiata-Zufferey et al., 2015; Dean & Rauscher, 

2017) och upplevde att vårdpersonalen inte godtog deras önskan om att avstå kirurgin 

(Caiata-Zufferey et al., 2015).  

Flera kvinnor försökte skapa en balans mellan att hantera cancerrisken och önskan om 

att bilda familj (Dean, 2016; Dean & Rauscher, 2017; DiMillo et al., 2013; Donnelly 

et al., 2013; Hamilton et al., 2016; Hesse-Biber, 2014; Jeffers et al., 2014; Leonarczyk 

& Mawn, 2015; Underhill & Croster, 2014; Young et al., 2017). En del kvinnor 

upplevde en stor stress över att skaffa barn före profylaktisk kirurgi och kände sig 

tvingade att skaffa barn tidigare än planerat, därför valde de att skjuta på kirurgin och 

istället gå på kontroller (Brunstrom et al., 2016; Dean & Rauscher, 2017; DiMillo et 

al., 2013; Donnelly et al., 2013; Hamilton et al., 2016; Hesse-Biber, 2014; 

Leonarczyk & Mawn, 2015; Underhill & Croster, 2014; Young et al., 2017). En 

önskan om att amma framtida barn var för några kvinnor så stark att de trots risken att 

drabbas av cancer valde att skjuta på bröstkirurgin (Caiata-Zufferey et al., 2015; 

Donnelly et al., 2013; Leonarczyk & Mawn, 2015). Andra kvinnor prioriterade att 

genomgå profylaktisk kirurgi före de bildade familj (Dean & Rauscher, 2017; Young 

et al., 2017), en sorg väcktes hos några kvinnor då möjligheten att amma förlorats 

(Hamilton et al., 2016). Beslutet om den profylaktiska kirurgi beskrevs som enklare 

för kvinnorna som redan hade familj (Dean, 2016; Donnelly et al., 2013; Hesse-Biber, 

2014; Jeffers et al., 2014; Leonarczyk & Mawn, 2015; Underhill & Croster, 2014) 

eller för de kvinnor som inte hade en önskan om att bilda familj (Underhill & Croster, 

2014). En anledning var att de inte ville att barnen skulle se dem kämpa mot cancer 
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och kände ett ansvar över att finnas där för dem (Caiata-Zufferey et al., 2015; Dean, 

2016; Jeffers et al., 2014; Leonarczyk & Mawn, 2015; Underhill & Croster, 2014) på 

så sätt skapades en ökad kontroll över den framtida hälsan (Mahat-Shamir & Possick, 

2017). Kvinnor utan partner upplevde stress och ett ouppnåeligt krav över att skaffa 

barn inom de närmsta åren, då de rekommenderades att inom en snar framtid 

genomgå riskreducerande kirurgi (Donnelly et al., 2013; Hamilton et al., 2016: 

Leonarczyk & Mawn, 2015). Samtidigt frågade en del kvinnor sig om det var rätt att 

skaffa barn då ärftligheten för genmutationen var stor (Dean & Rauscher, 2017; 

DiMillo et al., 2013; Donnelly et al., 2013; Jeffers et al., 2014; Navarro de Souza et 

al., 2014). Trots att det för kvinnliga bärare av BRCA1/2 fanns möjlighet att genomgå 

PGD var det många av kvinnorna som ändå valde att skaffa barn på naturlig väg. De 

hoppades att forskningen skulle utvecklas och att det i framtiden skulle finnas andra 

alternativ för deras barn att hantera ett eventuellt bärandeskap av genmutationen 

(Dean & Rauscher, 2017; Donnelly et al., 2013). Kvinnor som redan drabbats av 

cancer tenderade att genomgå profylaktisk kirurgi och på så sätt minska risken för 

ytterligare en cancerdiagnos och cellgiftsbehandlingar (Hesse-Biber, 2014; Jeffers et 

al. 2014). Oavsett hur de valde att hantera cancerrisken upplevde kvinnorna att de fick 

betala ett högt pris. Antingen fick de leva med ständiga läkarbesök och väntan på 

testresultat eller så fick de leva med kroppsliga komplikationer till följd av den 

riskreducerande kirurgin (Underhill & Croster, 2014). En del kvinnor hanterade 

bärandeskapet genom att leva i förnekelse och undvek kontroller och beslut om 

profylaktiska alternativ (Samson et al., 2014). Att minimera cancerrisken genom 

aktiva hälsoval ansågs av en del kvinnor som omöjligt och de fortsatte leva som 

vanligt (Brunstrom et al., 2016; DiMillo et al., 2013; Navarro de Souza et al., 2014). 

Några kvinnor försökte minimera risken för cancer genom att leva hälsosamt, träna, 

äta sunt, gå ner i vikt och sluta röka (Brunstrom et al., 2016).  

Behov av stöd 

För att hantera den nya situationen behövde kvinnorna information, stöd och 

vägledning (Brunstrom et al., 2016; Caiata-Zufferey et al., 2015; Jeffers et al., 2014; 

Leonarczyk & Mawn, 2015, Underhill & Croster, 2014). Många av kvinnorna ville ha 

mer information om tillståndet än det som erbjöds vilket gjorde att de sökte 

information på egen hand (Leonarczyk & Mawn, 2015; Samson et al., 2014). Behovet 

av information varierade beroende på vilken fas i livet kvinnorna befann sig i 

(Brunstrom et al., 2016; Leonarczyk & Mawn, 2015; Underhill & Croster, 2014). 

Kvinnorna som erbjöds genetisk rådgivning var tillfredsställda med informationen 

och upplevde därmed stöd och en minskad oro (Brunstrom et al., 2016; Underhill & 

Croster, 2014). Många kvinnor upplevde däremot att det var svårt att fatta 

livsavgörande beslut och kände sig utlämnade då de inte fick tillräckligt med 

information från vårdpersonalen (Caiata-Zufferey et al., 2015; Jeffers et al., 2014; 

Leonarczyk & Mawn, 2015; Underhill & Croster, 2014), en anledning var att trots att 

kvinnorna bar på genmutationen hade de inte fått en cancerdiagnos och därför ansågs 

de vara kapabla till att själva fatta beslut om hälsan (Caiata-Zufferey et al., 2015) en 
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annan var att kvinnorna upplevde att vårdpersonalen hade svårt att se hela kvinnan 

och fokuserade enbart på en del i taget, antingen på äggstockarna eller på brösten 

(Leonarczyk & Mawn, 2015). En del kvinnor upplevde frustration över att 

informationen och rådgivningen var inkonsekvent (Caiata-Zufferey et al., 2015; 

Leonarczyk & Mawn, 2015), medan andra upplevde att för mycket information 

bidrog till att beslutsfattandet blev mer komplicerat och att informationen ibland 

skrämde dem (Underhill & Croster, 2014). 

Delar av de kvinnliga bärarna av mutation i BRCA1/2 upplevde sig stigmatiserade 

och missförstådda av omgivningen vilket skapade ett behov av stöd (Samson et al., 

2014). Källan till stöd varierade och kunde finnas hos familjen, vännerna (Hesse-

Biber, 2017; Leonarczyk & Mawn, 2015; Samson et al., 2014; Underhill & Croster, 

2014) vårdpersonalen (Brunstrom et al., 2016; Hesse Biber, 2014; Navarro de Souza 

et al., 2014; Samson et al., 2014; Underhill & Croster, 2014) och andra bärare av 

genmutationen via stödorganisationer eller patientgrupper (Hamilton et al., 2016; 

Hesse-Biber, 2014; Leonarczyk & Mawn, 2015; Samson et al., 2014; Underhill & 

Croster, 2014). Upplevelsen ansågs av några kvinnor som personlig vilket gjorde det 

svårt att identifiera sig med andra bärare av genmutationen (Caiata-Zufferey et al., 

2015; Leonarczyk & Mawn, 2015). Det framkom att några kvinnor ville dölja 

bärandeskapet för vänner, eftersom kvinnorna upplevde att det fanns en förväntan i 

deras omgivning i att vara positiv, därför höll kvinnorna bärandeskapet för sig själva. 

I samma studie beskrevs det av Ashkenazi Judinnor däremot en öppenhet om 

BRCA1/2 mutationen inom gruppen och de såg det som ett systerskap (Navarro de 

Souza et al., 2014). 

Acceptans 

Med tiden kände en del kvinnor tacksamhet inför att veta om deras genetiska 

predisposition och möjligheten att göra lämpliga medicinska val och därmed minska 

risken för cancer (Brunstrom et al., 2016; Hamilton et al., 2016; Hesse-Biber, 2014; 

Jeffers et al., 2014; Navarro de Souza et al., 2014; Samson et al., 2014). Många av 

kvinnorna försökte leva i nuet och se positivt på framtiden, de skapade därmed en ny 

syn på livet (Donnelly et al., 2013; Hamilton et al., 2016; Jeffers et al., 2014; Samson 

et al., 2014; Young et al., 2017). Kvinnorna kände en tacksamhet över möjligheten att 

genomgå täta kontroller (Brunstrom et al., 2016; Hesse-Biber, 2014; Jeffers et al., 

2014; Navarro de Souza et al., 2014; Samson et al., 2014) och genom att veta om 

bärandeskapet var flera kvinnor mer observanta på brösten (Brunstrom et al., 2016; 

Jeffers et al., 2014). Med tiden upplevde en del kvinnor att det fanns värre gener att 

bära på (Jeffers et al., 2014), bärandeskapet blev en del av vardagen och en acceptans 

gentemot cancerrisken uppstod (Donnelly et al., 2013; Hamilton et al., 2016; Jeffers 

et al., 2014; Samson et al., 2014; Young et al., 2017). De kvinnor som genom 

profylaktisk kirurgi reducerat cancerrisken kände sig lyckligt lottade då de upplevde 

en ökad kontroll över genmutationen och en minskad rädsla för en möjlig 

cancerdiagnos (Navarro de Souza et al., 2014; Young et al., 2017). Ett fåtal kvinnor 
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såg fram emot operationen, då det inte bara skulle reducera cancerrisken utan även 

göra att de blev av med menstruation och premenstruella syndrom. I samma studie 

beskrevs det att kvinnor som från början inte var nöjda med sina bröst kunde se 

bröstkirurgin som något positivt och som en välkommen förändring (Underhill & 

Croster, 2014). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Datainsamlingen utgick från databaserna Cinahl, Academic Search Elite, PubMed och 

PsycINFO som alla är relevanta för det valda ämnet. Att söka i flera olika databaser 

som fokuserar på omvårdnadsforskning ökar trovärdigheten (Henricsson, 2017). 

Inledningsvis genomfördes experimentella sökningar med flera olika sökord och 

sökordskombinationer i samtliga databaser. Sökningarna gjordes för att skapa en 

uppfattning om ämnet och vilken forskning som var publicerad (Östlundh, 2017). 

Detta kan ses som en styrka då det bidrog till en bred kunskapsgrund inför den 

egentliga informationssökningen. Till de slutgiltiga sökningarna valdes nyckelord från 

syftet med tillhörande synonymer. Systematiska sökningar genomfördes i samtliga 

databaser. Då engelska inte var modersmål för någon av litteraturstudiens författare 

kan det inte garanteras att alla möjliga synonymer till sökorden utforskats, detta kan 

ses som en möjlig svaghet då relevanta sökningar kan missats. Enligt Östlundh (2017) 

är det en styrka att både ämnesord och trunkering användes, då huvudfokus i 

artiklarna fångas samt att böjningar av ord inte undgår sökningen. De booleska 

operatorerna AND och OR har använts i samtliga sökningar vilket både avgränsar 

sökningarna och gör dem bredare, detta ökar sannolikheten att relevanta 

resultatartiklar framkommer (Östlundh, 2017). Att artiklar publicerade mellan 2013-

2018 valdes som inklusionskriterie kan ses som en styrka då forskningen som 

framkommit i hög grad är aktuell, å andra sidan kan det vara en nackdel då det kan 

antas att kvinnors upplevelse inte förändrats över tid och därför kunde ett bredare 

tidsintervall valts. Artiklar som enbart fokuserade på en typ av profylaktisk kirurgi 

exkluderades manuellt då de ansågs vara för smala i sin forskning. Detta kan ha 

påverkat resultatet då dessa artiklar möjligen beskriver djupet av en viss upplevelse på 

ett mer tillfredsställande sätt än artiklar som belyser flera dimensioner av 

bärandeskapet av genmutationen. Anledningen till att sökningar i tre databaser 

redovisas i tabell var att i sökningen i PsycINFO endast resulterade i dubbletter. 

Samtliga artiklar var av kvalitativ metod, detta för att belysa upplevelsen av ett 

fenomen (Forsberg & Wengström, 2015).  

Tillförlitligheten ökade genom att resultatartiklarna kvalitetsgranskades gemensamt 

(Henricson, 2017). För att säkerställa att bedömningen var tillförlitlig granskades 

artiklarna ytterligare en gång vid ett senare tillfälle dock uteslöts ingen artikel på 

grund av för låg kvalitets grad trots att de granskats vid två tillfällen. Tolkning är 

individuell, därmed kan artiklarna bedömts ha en annan vetenskaplig kvalitet än den 

som framkom i aktuell litteraturstudie. Enligt Henricson (2017) är det en styrka att 



 

 14 

databearbetningen först skedde individuellt för att sedan diskuteras gemensamt. Det 

kan ses som en svaghet att det finns personer i föreliggande litteraturstudies 

författares närhet som bär på mutation i BRCA1/2. Det kan ha påverkat tolkningen av 

resultatartiklarna och litteraturstudiens pålitlighet, samtidigt kan förförståelsen ha ökat 

insikten i ämnet. Under dataanalysens gång diskuterades förförståelsen kontinuerligt 

för att resultatet inte skulle påverkas, detta kan dock inte uteslutas (Henricson, 2017).  

I litteraturstudien finns flera faktorer som kan påverkat överförbarheten negativt. 

Resultatartiklarnas forskning genomfördes i fem olika länder: Israel, Kanada, 

Schweiz, Storbritannien och USA. Det kan ses som en brist att ingen av 

resultatartiklarnas forskning var utförd i Sverige (Henricson, 2017). Då 

sjukvårdssystem skiljer sig åt världen över, är det inte säkert att resultatet kan 

appliceras till svenska förhållanden. I Storbritannien gentestas kvinnor tidigt, men 

trots bärandeskap får kvinnorna inte genomgå kontroller förrän de fyllt 30 år 

(National institute for health and care excellence, 2017). Kvinnliga bärare av mutation 

i BRCA1/2 i Sverige erbjuds däremot att gå på mammografi och MR-undersökning 

från 25 års ålder (Socialstyrelsen, 2018). Kvinnor som tillhör Ashkenazi populationen 

har en speciell upplevelse av att bära på genen då de tidigt blir medvetna om sin 

ökade benägenhet för cancer. Förklaringen kan kanske ses i att giftermål inom 

gruppen är vanligt och på så sätt ökar benägenheten att genmutationen föras vidare i 

flera generationer. Detta kan vara anledningen till att genmutationen är vanligare i 

denna befolkningsgrupp och på så sätt kan upplevelsen se annorlunda ut gentemot den 

allmänna befolkningen i Sverige.   

Samtliga artiklar var godkända av en etisk kommitté. Det kan ses som en svaghet att 

en studie erbjöd deltagarna 25 US-dollar som kompensation för att de tagit ledigt från 

arbetet, eller för transport. Kjellström (2017) menar att yttre påtryckningar inte får 

förekomma. Trots detta inkluderades artikeln i litteraturstudien då den ansågs vara 

relevant för litteraturstudiens resultat och var godkänd av en etisk kommitté. 

Resultatdiskussion 

I studiens resultat framkom två kategorier med följande underkategorier: Osäkerhet; 

Rädsla för cancer och Förändrad kroppsuppfattning samt Hanterbarhet: Tankar om 

framtiden, Behov av stöd och Acceptans.  

Kvinnor som levde med mutation i BRCA1/2 bar på en livslång osäkerhet om de 

skulle drabbas av cancer eller inte (Brunstrom et al., 2016; Dean, 2016; DiMillo et al., 

2013; Hesse-Biber, 2014; Jeffers et al., 2014; Leonarczyk & Mawn, 2015; Mahat-

Shamir & Possick, 2017; Navarro de Souza et al., 2014; Samson et al., 2014; 

Underhill & Croster., 2014; Young et al., 2017). Detta styrks av flera författare 

(Caiata-Zufferey, 2015; Koruo et al., 2017) som menar att trots att kvinnorna var 

friska och hälsosamma påmindes de ständigt om den förhöjda cancerrisken, vilket 

ledde till en ökad sårbarhet och osäkerhet. Kvinnor upplevde bärandeskapet av 
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genmutationen som en cancerdiagnos (Hesse-Biber, 2014; Leonarczyk & Mawn, 

2015; Navarro De Souza et al., 2014; Samson et al., 2014; Young et al., 2017) eller 

som att de bar på en kronisk sjukdom (Mahat-Shamir & Possick, 2017; Young et al., 

2017). Eriksson (1996) menar att det biologiska arvet påverkar hälsotillståndet och att 

välbefinnandet är en subjektiv upplevelse av hälsan. Utifrån detta kunde kvinnorna 

placeras i Position D på hälsokorset då de upplevde sig sjuka och en dysfunktion i 

BRCA1/2 kunde ses på gentesterna (se bild 1, s.2). Detta väcker frågor kring ifall 

kvinnan upplevt en högre känsla av hälsa ifall hon varit ”lyckligt ovetande” om 

bärandeskapet av mutation i BRCA1/2 och den markant ökade cancerrisken som 

följer. 

Genmutationen tvingade kvinnorna att fatta svåra beslut. Stressen över att genomgå 

profylaktisk kirurgi och dess påverkan på möjligheten att skaffa barn försvårade 

besluten om framtiden (Brunstrom et al., 2016; Dean, 2016; Dean & Rauscher, 2017; 

DiMillo et al., 2013; Donnelly et al., 2013; Hamilton et al., 2016; Hesse-Biber, 2014; 

Jeffers et al., 2014; Leonarczyk & Mawn, 2015; Samson et al., 2014; Underhill & 

Croster, 2014; Young et al., 2017). Detta lyfter också Werner-Lin, Hoskins, Doyle & 

Green (2012) där kvinnor kände en stress över att bilda familj innan de genomgick 

profylaktisk kirurgi, då de bar på en förväntan om att tidigt drabbas av cancer. Paren 

försattes i en pressad situation, då varken kvinnan eller mannen egentligen var redo 

att skaffa barn men tvingades göra det tidigare än planerat för att kvinnan skulle 

kunna reducera sin cancerrisk. Enligt flera studier (Caiata-Zufferey et al., 2015; Dean 

& Rauscher, 2017; Hamilton et al., 2016) anses profylaktisk kirurgi vara det mest 

effektiva sättet att reducera cancerrisken. Kvinnorna ansågs vara dumdristiga om de 

inte följde rekommendationerna, därav upplevdes en press från vårdpersonalen att 

genomgå profylaktisk kirurgi. Att som vårdpersonal ta över beslutsfattandet går enligt 

McCormack och McCance (2006) emot den personcentrerade omvårdnaden där 

vårdpersonalen måste se till att de egna värderingarna inte påverkar kvinnornas 

beslutsfattande. Fokus skall alltid ligga på kvinnornas egna önskningar och 

värderingar (McCormack & McCance, 2006). Det är viktigt att som vårdpersonal vara 

tydlig och presentera sanningsenligfakta, detta skapar förutsättningar för kvinnan att 

noga väga för- och nackdelar mot varandra. Chansen att kvinnan då känner sig 

delaktig i vården ökar och på sätt kan en trygghet i beslutsfattandet uppnås. Flera 

författare (Brunstrom et al., 2016; Caiata- Zufferey et al., 2015; Jeffers et al., 2014; 

Leonarczyk & Mawn, 2015; Underhill & Croster, 2014) påpekar att behovet av stöd i 

form av information från vårdpersonalen inte upplevdes tillgodosett, detta skapade en 

känsla av ensamhet. Detta belyser också Myklebust, Gjengedal & Strømsvik (2016) 

som menar att informationen kvinnorna fick från vårdpersonalen inte var trovärdig 

och att det upplevdes som att information undanhölls för att skydda dem från 

smärtsamma tankar och att beslutsfattandet försvårades. Dean och Davidson (2016) 

menar vidare att om vårdpersonalen engagerade sig i kvinnan och försökte sätta sig in 

i hennes situation ökade tryggheten, på så sätt gavs kvinnan möjlighet till ett delat 

beslutsfattande. Detta kan likställas med den personcentrerade omvårdnaden som 
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belyser vikten av att se patienten som en hel person och den unika livssituationen hon 

lever i (McCormack et al., 2010). För att nå en personcentrerad omvårdnad är det 

viktigt att sjuksköterskan är medveten om kvinnans värderingar för att på så sätt 

kunna anpassa informationen och stötta henne i beslutsfattandet (McCormack & 

McCance, 2006). Det framkom att flera kvinnor fann värdefullt stöd i patientgrupper 

eller andra typer av stödorganisationer där erfarenheter delas med andra drabbade 

(Hamilton et al., 2016; Hesse-Biber, 2014; Leonarczyk & Mawn, 2015; Samson et al., 

2014; Underhill & Croster, 2014). Detta belyses också i flera studier (Croster & 

Dickerson, 2010; Koruo et al., 2017; Myklebust et al., 2016) där det upplevdes 

positivt att prata med andra kvinnliga bärare om genmutationen. Det gavs då 

möjlighet att dela erfarenheter, vilket bidrog till en mer sanningsenlig bild av hur det 

är att leva med genmutationen och på så sätt underlättades beslutsfattandet. Enligt 

Underhill och Croster (2014) ansågs för mycket information försvåra beslutsfattandet. 

Detta lyfts också av Croster och Dickersons (2010) där kvinnorna tyckte att den 

lättillgängliga informationen på internet ständigt påminde dem om hur besluten kunde 

hanteras. Caiata-Zufferey et al. (2015) lyfter fram att upplevelsen var individuell och 

inte möjlig att dela med andra bärare av genmutationen. Det kan tolkas som att det 

alltid fanns flera sidor av situationen, därför är det som hälso- och sjukvårdspersonal 

viktigt att inte generalisera, utan se till varje kvinnas unika situation och därmed 

erbjuda personcentrerad omvårdad. 

Den höga risken för att föra genmutationen vidare till barnen väckte känslor av skuld 

(Dean & Rauscher, 2017; DiMillo et al., 2013; Donnelly et al., 2013; Jeffers et al., 

2014; Mahat-Shamir & Possick, 2017; Navarro de Souza et al., 2014), kvinnor utan 

barn frågade sig om det var etisk försvarbart att överhuvudtaget skaffa barn (Dean & 

Rauscher, 2017; DiMillo et al., 2013; Donnelly et al., 2013; Jeffers et al., 2014; 

Navarro de Souza et al., 2014). Idag finns möjlighet att genom PGD sortera bort ett 

visst sjukdomsanlag eller genmutation redan i embryostadiet, vilket ger en möjlighet 

för kvinnorna att skaffa barn utan att föra genmutationen vidare (Ogilvie, Braude & 

Scriven, 2005; Ormondroyd et al., 2012). Statens medicinsk-etiska råd (2012) 

problematiserar detta och ifrågasätter vilka sjukdomar som ska få sorteras bort och 

hur synen på de som bär på skadliga gener i så fall förändras. Tekniken gör det 

möjligt att bestämma vilka arvsanlag som skall få leva vidare och vilka som skall 

sorteras bort. Vi kan se både för- och nackdelar med detta. Risken är att det i 

framtiden skapas ett rasbiologiskt tänk, vart skall gränsen dras? Genom denna teknik 

finns möjlighet att bestämma egenskaper och utseende på framtida barn, något som 

hade hämmat samhällets mångfald. Däremot kan det ses som en stor möjlighet att 

utrota allvarliga tillstånd och sjukdomar som påverkar vår hälsa negativt.   

Hur hälsan väljer att hanteras påverkas enligt Eriksson (1996) av samhällets normer. 

Dessa normer påverkade kvinnornas självbild och bestämde vad som ansågs vara 

kvinnligt eller okvinnligt, det ledde till att beslutet angående den profylaktiska 

kirurgin försvårades ytterligare (Mahat-Shamir & Possick, 2017). Hos kvinnorna 
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fanns en rädsla över att förlora kvinnligheten efter bröstkirurgin (DiMillo et al., 2013; 

Hamilton et al., 2016; Jeffers et al., 2014; Leonarczyk & Mawn, 2015), då de såg 

brösten som en stor del av deras sexualitet (Leonarczyk & Mawn, 2015; Jeffers et al., 

2014; Underhill & Croster, 2014). Detta framkommer även i McQuirter, Castiglia, 

Loiselle och Wongs (2010) studie som menar att brösten var en stor del av 

sexualiteten och påverkade hur kvinnan sågs i samhället. Sammantaget kan det ses 

som att kontexten kvinnan lever i påverkar hennes syn på hälsan och vilka 

förutsättningar hon har att hantera den. Media är också en bidragande faktor till att 

besluten försvåras då bilden av hur en kvinna förväntas vara och se ut leder till att 

kvinnor ställer ouppnåeliga krav på sig själva. Detta bidrar till en ökad osäkerhet och 

oro då kvinnan inte bara ska leva upp till de krav hon har på sig själv, utan även leva 

upp till kraven media och samhället ställer på henne. Hur bärandeskapet av 

genmutationen upplevs kan därav skilja sig åt beroende på de rådande normerna i 

olika samhällen och vilka förutsättningar kvinnan har för att hantera situationen hon 

befinner sig i. 

Succesivt utvecklade kvinnorna en acceptans och tacksamhet gentemot det kända 

bärandeskapet av genmutationen då det gav dem möjlighet att tidigt hantera 

cancerrisken (Brunstrom et al., 2016; Hamilton et al., 2016; Hesse-Biber, 2014; 

Jeffers et al., 2014; Navarro de Souza et al., 2014; Samson et al., 2014). Enligt flera 

författare (Navarro de Souza et al., 2014; Young et al., 2017) upplevde kvinnorna som 

valt att genomgå riskreducerande kirurgi en större kontroll över framtiden. Kvinnorna 

förflyttades då till position A på Erikssons (1996) hälsokors (se bild 1, s.2), då de trots 

bärandeskapet kunde uppleva hälsa och en styrka i möjligheten att påverka 

cancerrisken. Denna förflyttning på hälsokorset sker kontinuerligt beroende på hur 

kvinnorna upplever den rådande situationen. Enligt Eriksson (1996) främjas 

sundheten när en individ väljer att agera konsekvensmedvetet. Detta kan ses hos 

kvinnorna som genomgått profylaktisk kirurgi för att minska risken för att drabbas av 

cancer. Känslan av sundhet ledde till att kvinnorna kände sig stärkta inför framtiden. 

Detta styrks även av Wiklund (2003) som menar att kvinnorna som lyckats hantera 

svårigheter upplever en högre grad av sundhet. Vi kan se det som att kvinnorna 

återtagit makten över sina liv för att kunna känna sig stärkta av sitt handlande och 

uppleva ett hopp inför framtiden.  

Konklusion 

Kvinnorna med mutation i BRCA1/2 upplevde en ständig oro och osäkerhet inför 

framtiden, det upplevdes ofta som att de drabbats av en cancerdiagnos eller en kronisk 

sjukdom. Kvinnorna tvingades att ta ställning till profylaktiska åtgärder för att minska 

cancerrisken, dessa val skapade en rädsla för att förlora kvinnligheten och 

möjligheten att bilda familj. Det väcktes ett behov av stöd och information från 

vårdpersonal, familjemedlemmar och andra bärare av genmutationen. Informationen 

från vårdpersonalen ansågs vara bristfällig vad gäller kunskap och förståelse för 

kvinnan. Efter hand utvecklades en acceptans och tacksamhet gentemot 
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bärandeskapet då det gav kvinnorna möjlighet att gå på täta kontroller, genomgå 

profylaktisk kirurgi och därmed minska risken för en cancerdiagnos. 

 

Implikation 

I litteraturstudien framkommer det att upplevelsen av att leva med den ärftliga 

genmutationen i BRCA1/2 är unik för varje kvinna. I flera aspekter av bärandeskapet 

kunde likheter i kvinnornas upplevelse ses, samtidigt som andra var skilda. 

Sjuksköterskan möter de här kvinnorna i flera olika kontexter så som på vårdcentraler, 

onkogenetiska mottagningar, kirurgavdelningar/mottagningar, gynekologiska 

avdelningar/mottagningar och bröstmottagningar. Många kvinnor upplever 

informationsbrist i mötet med vården och informationen anses vara otillräcklig och 

skiftande beroende på vem kvinnan talar med, vilket ökar osäkerheten över vad de bär 

på. Många kvinnor med mutation i BRCA1/2 känner sig inte sedda som en hel person 

med individuella värderingar och erfarenheter. Målet med all omvårdnad är att 

patienten trots sitt tillstånd ska uppleva hälsa. Genom personcentrerad omvårdnad och 

enhetlig information skapas bättre förutsättningar för kvinnan att hantera den nya 

livssituationen och därmed uppleva ett ökat välbefinnande. Det krävs därför mer 

forskning om kvinnans upplevelse och hur sjuksköterskan på bästa sätt tillgodoser 

dessa kvinnors behov. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Academic Search Elite Cinahl PubMed 

BRCA, gen BRCA, Genes Genes, BRCA 
Genes, BRCA1, Genes, 

BRCA2 

Upplevelse* Experience* Experience* Experience* 

Genetisk* Genetic* Genetic* Genetic* 

Mutation* Mutation* Mutation* Mutation* 

Kvinna/kvinnor* Woman, women, female* Woman, women, female* Woman, women, female* 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Booleska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

180305 Cinahl 

(MM "Genes, BRCA") AND 

experience* AND ( genetic* OR 

mutation* ) AND ( woman OR 

women OR female* ), english, 

2013-2018, peer reviewed 30 24 10 9 

180305 

Academic 

Search Elite 

DE "BRCA genes" AND 

experience* AND ( genetic* OR 

mutation* ) AND ( woman OR 

women OR female* ), english, 

2013-2018, scholarly (peer 

reviewed) journal 25 19 9 3(8*) 

180305 PubMed 

((((Genes, BRCA1 OR Genes, 

BRCA2[MeSH Major Topic])) 

AND experience*) AND (genetic* 

OR mutation*)) AND (woman OR 

women OR female*) English, 

2013-2018 80 33 10 2(7*) 

180305 

Sekundär- 

Sökning 

Cinahl AU Werner-Lin 17 10 1 1 

  Totalt: 199 77 30 15  



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

Referens Brunstrom, K., Murray, A., & McAllister, M. (2016). Experience of women who underwent 

predictive BRCA1/2 mutation testing before the age of 30. Journal of Genetic Counseling, 25(1), 

90-100. doi: 10.1007/s10897-015-9845-5   

Land  

Databas 

Storbritannien 

Cinahl och PubMed 

Syfte Syftet var att få en ökad förståelse för hur kvinnorna känner inför och under gentestet (1) den 

psykosociala påverkan unga kvinnor upplever inför det förutsedda svaret (2),  fördelarna och 

nackdelarna inför att genomgå testet i ung ålder (3). 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Tvärsnittsstudie 

Urval Sju engelsktalande kvinnor mellan 18-30år, med genmutation i BRCA1 och/eller BRCA2 utan 

tidigare cancerdiagnos.   

Datainsamling Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer och utfördes av författaren i 

kvinnornas hem. Materialet spelades in. 

Dataanalys Det insamlade materialet transkriberades, kodades och tematiserades. Analysen fokuserade på 

deltagarnas upplevelse. 

Bortfall 30%. 

Slutsats Genom att vara medveten om genmutationen kände kvinnorna att de kunde göra något åt den 

ökade cancerrisken, då de fick möjlighet att gå på tätare kontroller. Många kvinnor var tacksamma 

och nöjda över den genetiska rådgivningen, informationen behövde anpassas beroende på vart i 

livet kvinnan befann sig. Deltagarna upplevde sig stressade över valet att skaffa familj eller att 

genomgå profylaktisk kirurgi. Osäkerheten över en eventuell cancerdiagnos uppstod när 

bärandeskapet blev känt, det präglades av tidigare erfarenheter av cancer i släkten. Några av 

kvinnorna beskrev att de var fast mellan beskedet och screening, då de inte fick gå på kontroller 

förrän de fyllt 30år. Kvinnorna kände sig tvungna att försöka skaffa barn tidigare än planerat. 

Genmutationen ledde till en osäkerhet inför framtiden. Deltagarna hade olika syn på om de kunde 

påverka sin hälsa. En del kvinnor gjorde aktiva hälsoval medan några kvinnor inte hade någon tro 

på att de själva skulle kunna påverka sin hälsa. En önskan om stöd och vägledning fanns hos 

kvinnorna. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier, 81%. 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Caiata-Zufferey, M., Pagani, O., Cina, V., Membrez, V., Taborelli, M., Unger, S... & Chappui, O. 

P. (2015) Challenges in managing genetic cancer risk: a long-term qualitative study of unaffected 

women carrying BRCA1/BRCA2 mutations. Genetics in Medicine, 9(17), 726-

732. doi: 10.1038/gim.2014.183  

Land  

Databas 

Schweiz 

PubMed 

Syfte Syftet var att utforska de utmaningar gällande riskhantering som kvinnor med BRCA1/2 mutation 

står inför över tid, samt att belysa den psykosociala processen bakom dessa utmaningar.   

Metod:  

Design 

 

Grounded Theory 

Utforskande 

Urval 32 stycken kvinnor med BRCA1 eller BRCA2 mutation, 26-60år deltog i intervjuer 2011-2013. 

Datainsamling Kvinnorna intervjuades vid ett eller två tillfällen, intervjuerna varade i totalt ca 

tre timmar. Intervjuerna kodades induktivt och koder sammansmältes till större kategorier. 

Datainsamling och dataanalys fortsatte tills saturation uppnåddes. Intervjuerna kodades 

systematisk och diskuterades regelbundet mellan författarna.    

Dataanalys Retrospektiv dataanalys 

Bortfall 60% 

Slutsats Oron triggades inför varje undersökning och kvinnorna som sedan tidigare inte diagnostiserats med 

cancer upplevde att de fick vänta längre på kontroller och testresultat. Kvinnorna föreställde sig 

hur livet skulle se ut med en cancerdiagnos. Flera kvinnor kände sig ensamma och utlämnade, de 

saknade information, stöd och vägledning. Hur bärandeskapet upplevdes var individuellt och några 

av kvinnorna tyckte det var svårt att känna igen sig i andras upplevelser. De upplevde press från 

familj och vårdpersonal över att ta tag i riskhanteringen och på så sätt öka möjligheten att hålla sig 

friska. Flera påverkades av minnen av cancer i släkten, eller att de ville finnas där för sina barn, de 

var därför mer benägna att välja profylaktisk kirurgi. Några kvinnor valde att senarelägga kirurgin 

till dess att de bildat familj och haft möjlighet att amma. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier, 85%. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Dean, M. (2016). "It´s not if I get cancer, it`s when I get cancer": BRCA-positive 

patients’(un)certain health experiences regarding hereditary breast and ovarian cancer risk. Social 

Science & Medicine, 163, 21-27. doi: 10.1016/j.socscimed.2016.06.039  

Land  

Databas 

USA 

Cinahl, Academic Search Elite och PubMed 

Syfte Syftet var att förstå hur BRCA-positiva patienter upplevde osäkerheten i relation till ärftlig bröst- 

och äggstockscancer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Beskrivande 

Urval 34 stycken BRCA positiva kvinnor 27-67år, utan tidigare cancerdiagnos. 

Datainsamling Datainsamling pågick mellan februari och april 2014. Semistrukturerade intervjuer över telefon 

genomfördes. De varade mellan 22-53 minuter. Datainsamlingen pågick tills saturation 

uppnåddes. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades. Brashers` osäkerhetsteori användes för att strukturera 

materialet. Materialet analyserades och kategoriserades utifrån ett osäkerhetsperspektiv. Efter 

sammanställningen av datamaterialet utfördes en öppen kodning för att sedan gruppera och 

tematisera koderna. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Kvinnorna kände osäkerhet inför framtiden och levde med en ständig rädsla för cancer vilket 

ökade inför varje kontroll. De kände att skuld och oro ifall de fört genmutationen vidare till 

barnen. Tidigare cancer i familjen ökade osäkerheten inför en cancerdiagnos. Flera faktorer 

påverkade kvinnornas beslut om riskhantering, så som minnen av cancer i släkten och 

ansvarskänsla som mamma. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier, 83%. 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

Referens Dean, M. & Rauscher, A. E. (2017). It was an Emotional Baby: Previvors’ Family Planning 

Decision-Making Styles about Hereditary Breast and Ovarian Cancer Risk. Journal of 

Genetic Counseling (26)6. 1301-1313. doi: 10.1007/s10897-017-0069-8  

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka hur kvinnor med BRCA1 eller BRCA2 mutation fattar beslut om 

familjeplanering. 

Metod:  

Design 

Grounded theory 

Utforskande 

Urval 20 stycken kvinnor med BRCA1 eller BRCA2 mutation rekryterades från en årlig konferens för 

ärftlig cancer. 

Datainsamling Djupgående semistrukturerade intervjuer som varade mellan 24-68 minuter. 

Intervjuer genomfördes till saturation uppnåddes (15 intervjuer), därefter genomfördes ytterligare 

fem intervjuer till för att säkerställa att ingen ny data framkom. Totalt genomfördes 20 intervjuer. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades. Gemensamt kodades därefter innehållet och koderna 

sammansmältes till kategorier. 

Dataanalys Dataanalysen genomfördes i flera steg där datamaterialet kodades flera gånger, koderna 

sammansmältes till kategorier, omvärdering av kategorier och teman gjordes för att säkerhetsställa 

att viktig information inte fallit bort. Slutligen använde författarna en verifieringskedja för att 

säkerställa pålitlighet, överförbarhet och struktur.  

Bortfall 0% 

Slutsats En del kvinnor kände skuld över att barnen kan ha ärvt genmutationen, några av kvinnorna var 

inte säkra på om de ville skaffa barn efter de fått redan på att de bar på den ärftliga genmutationen, 

andra kände sig stressade över att skaffa barn tidigare än de planerat.  Kvinnorna upplevde att 

vårdpersonalen pressade dem till att genomgå profylaktisk kirurgi. Flera aspekter av den 

profylaktiska kirurgin påverkade kvinnorna, så som önskan om att skaffa barn och kunna amma. 

Dock var det inte alla kvinnor som sköt på kirurgin till efter de skaffat barn. Trots tillgång till 

PGD, valde de flesta kvinnorna att skaffa barn på naturlig väg och hoppades att den medicinska 

utvecklingen skulle gå framåt tills deras barn växt upp och eventuellt behövde hantera sitt 

bärandeskap.  Kvinnorna upplevde att de ställdes inför mycket svåra val som på ett eller annat sätt 

skulle påverka dem resten av livet, de var hela tiden tvungna att väga fördelar mot nackdelar. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier, 85%. 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens DiMillo, J., Samson, A., Thèriault, A., Lowry, S., Corsini, L., Verma, S., & Tomiak, E. (2013). 

Living with the BRCA genetic mutation: An uncertain conclusion to an unending process. 

Psychology, Health & Medicine, 18(2), 125-134. doi: 10.1080/13548506.2013.779729  

Land  

Databas 

Kanada 

Cinahl och Academic Search Elite 

Syfte Syftet var att undersöka sex unga kvinnor i reproduktionsålderns (<45år) upplevelse av att bära på 

mutation i BRCA1 eller BRCA2 genen.   

Metod:  

Design 

Grounded Theory 

Utforskande 

Urval Sex kvinnor som talade engelska eller franska och hade för minst sex månader sedan fått besked 

om mutation i BRCA1 eller BRCA2. Alla deltagare hade en släkthistoria av bröst- och/eller 

äggstockscancer. De hade minst en familjemedlem som också var känd bärare av mutation i 

BRCA1 eller BRCA2.   

Datainsamling Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer på kliniken. Intervjuerna pågick 

under ca 70 minuter. Efter varje intervju transkriberades materialet. Datainsamling och analys 

gjordes samtidigt. Intervjufrågorna utformades i takt med att intervjuerna genomfördes.    

Dataanalys Datainsamling och analys gjordes samtidigt i linje med grounded theory. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Kvinnorna levde med en livslång osäkerhet och en konstant rädsla för cancer. Kvinnorna 

föreställde sig hur en cancerdiagnos skulle påverka dem. Kvinnligheten påverkade deltagarnas 

beslut om att genomgå profylaktisk kirurgi eller inte. De upplevde oro inför varje undersökning. 

Tankar på klimakteriet och en tidig menopaus till följd av förebyggande operationer skrämde en 

kvinna. Kvinnorna upplevde maktlöshet inför cancerrisken, de kunde inte påverka den. Kvinnorna 

upplevde en oro och skuld över om barnen ärvt genmutationen, detta väckte tveksamheter kring 

rätten att skaffa barn. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier, 85%. 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Donnelly, L. S., Watson, M., Moynihan, C., Bancroft, E., Evans, D.G.R., Eeles, R... 

& Ormondroyd, E. (2013). Reproductive decision-making in young female carriers of 

a BRCA mutation. Psychology and Counseling, 4(28), 1006-1012. doi: 10.1093/humrep/des441  

Land  

Databas 

Storbritannien 

Academic Search Elite 

Syfte Syftet var att undersöka hur kvinnor som identifierats som BRCA 1 eller BRCA 2 positiva innan 

de fått barn såg på beslut om reproduktion och hur de ställde sig till genetiska tester i förhållande 

till reproduktionen.   

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Utforskande 

Urval 25 stycken BRCA1 eller BRCA2 positiva kvinnor, 18-45år. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Kvinnorna rekryterades 

2007-2010 och intervjuades i 30-120 minuter. 

Dataanalys En induktiv innehållsanalys genomfördes. För att säkerställa trovärdigheten analyserade 

författarna materialet individuellt, därefter diskuterades och utvecklades kategorier och teman.    

Bortfall 42% 

Slutsats Flera kvinnor kände skuld över att de kunde ha fört genmutationen vidare till barnen och att det 

var deras fel ifall barnen skulle drabbas av cancer. Detta gjorde att några kvinnor avstod från att 

skaffa barn. Kvinnorna såg beslutsfattandet de stod inför som svårt och livsavgörande och det 

styrdes bland annat erfarenheter av cancer i släkten och av önskan om att skaffa barn. Många av 

kvinnorna valde att skjuta på den profylaktiska kirurgin för att behålla möjligheten att skaffa barn, 

däremot upplevdes det enklare för kvinnor som redan hade barn att fatta beslut om kirurgin. 

Kvinnorna hoppades att den medicinska utvecklingen skulle gå framåt och därmed ge fler 

möjligheter för barnen att hantera deras eventuella bärandeskap. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier, 85%. 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Hamilton, J.R., Innella, A.N. & Bounds, T.J. (2016). Living with genetic vulnerability: a life 

course perspective. Journal of Genetic Counselors, 25, 49-61. doi: 10.1007/s10897-015-9877-x 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet var att utforska hur kvinnor upplever sitt bärandeskap av BRCA1 eller BRCA2 mutation 

över tid.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Utforskande 

Urval 16 stycken BRCA1 eller BRCA2 positiva kvinnor rekryterades från två tidigare studier. 

Datainsamling Intervjuerna spelades in och transkriberades. 

Dataanalys Materialet från de första två studierna analyserades och kodades om i samband med den aktuella 

studien. Materialet från den senaste studien analyserades och delades in i koder och subkoder med 

fokus på att se upplevelserna över tid. 

Bortfall 64% 

Slutsats Kvinnorna ställdes inför svåra beslut om framtiden. De försökte skapa en balans mellan att hantera 

cancerrisken och önskan om att bilda familj, de som inte hade barn valde att vänta med 

profylaktisk kirurgi. Kvinnor som hade barn bar på en stor oro och skuld över att de kanske fört 

genmutationen vidare till barnen. Brösten sågs som en del av kvinnligheten, de som genomgått 

bröstoperation bar på en stor sorg över att inte kunna amma. Kvinnorna fann stöd hos andra bärare 

av genmutationen. Några av kvinnorna försökte leva i nuet och se positivt på livet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier, 85%. 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Hesse-Biber, S. (2014). The genetic testing experience of BRCA-positive women: Deciding 

between surveillance and surgery. Qualitative health research, 24(6), 773-

789. doi: 10.1177/1049732314529666 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl och Academic Search Elite 

Syfte Syftet var att undersöka hur kvinnor med BRCA1/2 mutation hanterade bärandeskapet och dess 

risker efter att de fått veta att de bär på genmutationen. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Utforskande feministisk ståndpunktsteori 

Urval 64 stycken BRCA positiva kvinnor, 23-66 år rekryterades via webbaserades stödgrupper för 

kvinnor med genmutationen.   

Datainsamling Intervjuerna bestod av öppna frågor och varade mellan 60-90 minuter. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 

Dataanalys Varje intervju sammanfattades och kodades, under analysprocessen identifierades teman som 

jämfördes med övriga intervjuer. Analysen genomfördes upprepade gånger. 

Bortfall Ej angivit 

Slutsats Beskedet om att kvinnorna bar på mutation i BRCA1/2 upplevdes både som att vänta på en och 

som att de fått en cancerdiagnos. Flera av kvinnorna hade släktingar som drabbats av cancer vilket 

skapade ängslan och rädsla, detta var en av de bidragande orsakerna till att de valde att genomgå 

profylaktisk kirurgi, även kvinnor med barn upplevde beslutet lättare att ta. Flera kvinnor valde att 

senarelägga kirurgin till efter de skaffat barn. Det var viktigt med stöd i processen, detta hittades i 

familjemedlemmar, vänner och andra bärare av genmutationen. En tacksamhet inför möjligheterna 

att hantera cancerrisken växte med tiden fram hos flera av kvinnorna.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier, 90%. 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

Referens Jeffers, L., Morrison, J., McCaughan, E. & Fritzsimons, D. (2014). Maximising survival: The 

main concern of women with hereditary breast and ovarian cancer who undergo genetic testing for 

BRCA1/ 2. European Journal of Oncology Nursing, 18(4), 411-418. doi: 

10.1016/j.ejon.2014.03.007 

Land  

Databas 

Storbritannien 

Cinahl och PubMed 

Syfte Syftet var att definiera upplevelsen hos kvinnor med en ärftlig bröstcancer som testats positivt för 

BRCA över tid. 

Metod:  

Design 

Grounded Theory 

Beskrivande 

Urval Totalt 33 deltagare, 26 kvinnor med BRCA1/2 mutation, tre släktingar till kvinnorna och fyra 

vårdpersonal. Vårdpersonalen och släktingarna rekryterades längs studiens gång, det redovisas 

inte hur. Enbart engelsktalande deltagare 

Datainsamling Pågick från december 2006 till mars 2010. Intervjuerna varade 30-60 minuter. Alla kvinnorna 

intervjuades minst en gång under en tvåårsperiod, några av kvinnorna intervjuades upp till fyra 

gånger. Några kvinnor uppmanades att föra en reflektiv dagbok de första sex månaderna efter 

beskedet. Syftet med dagboken var att fånga känslor och upplevelser i stunden de uppstod. 

Anhöriga och vårdpersonal intervjuades en gång efter att analysen av de första intervjuerna gjorts. 

De anhöriga och vårdpersonalen användes för att utveckla och förfina ämnesgrupperna. Detta för 

att bekräfta och skapa tydliga mönster i kvinnornas upplevelser.    

Dataanalys Materialet ifrån intervjuerna och dagböckerna delades in i ämnesgrupper. Efter att materialet lästs 

igenom flera gånger kodade forskarna materialet. Delarna jämfördes, likheter och olikheter togs 

fram. Huvudforskaren genomförde analysen och diskuterade regelbundet med de övriga i 

forskarteamet.   

Bortfall 24% 

Slutsats Flera kvinnor upplevde oro över det faktum att bärandeskapet var genetisk vilket gjorde att hela 

familjen kunde vara bärare mutation i BRCA1/2. Beslutsfattandet angående riskhantering 

påverkades av ålder, familj och önskan om att skaffa barn. En del kvinnor kände skuld och för att 

de kanske överfört genmutationen till barnen. Kvinnorna upplevde bärarskapet av genmutationen 

som positivt då det gav möjlighet till tätare kontroller samt att genmutation i familjen kunde 

upptäckas. Kvinnorna kände sig utlämnade, visste inte hos vem de skulle söka information och 

stöd. Profylaktisk kirurgi valdes mer frekvent hos kvinnor med barn då de ville finnas där för 

barnen. Profylaktisk kirurgi påverkade identiteten. Kvinnorna accepterade bärandeskapet och 

skapade sig ett nytt perspektiv på livet, de såg möjligheter med bärandeskapet. Upplevde 

framtiden som osäker, de väntade sig en cancerdiagnos. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier, 90%. 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

  

Referens Leonarczyk. J, T & Mawn. E, B. (2015). Cancer risk management decision making for BRCA+ 

women. Western Journal of Nursing Research, 37(1), 66-85. doi: 10.1177/0193945913519870 

Land  

Databas 

USA och Kanada 

Academic Search Elite och PubMed 

Syfte Att undersöka upplevelsen av att hantera beslutsfattandet kring cancerrisk hos kvinnor som bär på 

BRCA mutationen men inte drabbats av cancer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Utforskande 

Urval 15 stycken kvinnor, 21-63 år. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna spelades in och varade mellan 25-60 minuter.   

Dataanalys I det inspelade materialet började forskarna med att identifiera budskap som var relevanta för 

studien. Budskap med liknande innebörd sammanfördes och bildade teman. Genom att hitta 

innebörden av budskapen och på så sätt hitta den upplevda erfarenheten hos kvinnorna nådde 

forskarna till slut resultatet. 

Bortfall Efter 15 intervjuer ansåg forskarna att ingen ny information framkom och därför nöjde de sig med 

15 kvinnor för studien. Därav förekom inget bortfall i studien. 

Slutsats Kvinnorna upplevde initialt starka känslor, kände en stor stress över att ta beslut om förebyggande 

åtgärder. Upplevde bärandeskapet som en cancerdiagnos eller väntan på det. Vilka profylaktiska 

åtgärder som skulle tas påverkades av olika faktorer såsom tidigare minnen av cancer i släkten och 

åldern. Profylaktisk kirurgi påverkade många delar bland annat fertiliteten, kroppsuppfattningen 

och intima relationer. Smärtsamma minnen av cancer i släkten skapade en stor ängslan inför en 

framtida cancerdiagnos. Individuella faktorer påverkade kvinnornas handlingsplan. 

Vårdpersonalen upplevdes ha kunskapsbrister och information uteblev. Kvinnorna upplevde sig 

aldrig bli sedda som en hel person. En del kvinnor upplevde att informationen och rådgivningen 

som gavs skiljde sig åt beroende på vilken vårdgivare de talade med, beroende på vart i livet de 

befann sig såg informationsbehoven olika ut. Kvinnorna var i behov av stöd vilket de fann i 

familjen och hos andra bärare av genmutationen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier, 85%. 



BILAGA C  

 

 

Artikel 11 

 

  

Referens Mahat-Shamir, M. & Possick, C. (2017) The experience of women carriers of BRCA mutations 

following risk-reducing surgery: A cultural perspective. Health Care for Women International, 

38(4), 344-360. doi: 10.1080/07399332.2016.1267182 

Land  

Databas 

Israel 

Cinahl, Academic Search Elite och PubMed 

Syfte Syftet var att utforska hur judiska israeliska kvinnor med BRCA1 eller BRCA2 mutation upplevde 

sig själva efter profylaktisk kirurgi, i kontext av den israeliska kulturen.   

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Utforskande 

Urval 13 kvinnor, 37-57år som genomgått profylaktisk kirurgi minst sex månader innan intervjutillfället 

rekryterades via en bröstklinik och en israelisk BRCA organisation. 

Datainsamling Djupgående semistrukturerade intervjuer som varade 90-120 minuter. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades.   

Dataanalys Materialet analyserades med ett holistiskt synsätt. Innehållet lästes flera gånger av varje författare 

där mönster och olikheter eftersöktes. Slutligen delades innehållet upp i tre olika teman. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Bärandeskapet skapade ängslan, rädsla och maktlöshet, en känsla av att leva med en kronisk 

sjukdom infann sig. Flera av kvinnorna kände att de väntade på en cancerdiagnos, då flera 

släktingar sedan tidigare var drabbade. En rädsla över att den profylaktiska kirurgin skulle göra att 

de förlorade sin kvinnlighet upplevdes. Samhället påverkade kvinnans självbild. Kvinnorna 

försökte genom profylaktisk kirurgi ta kontroll över den framtida hälsan för att finnas där för 

barnen. De upplevde skuld över att eventuellt fört över genmutationen till barnen och frågade sig 

om det var rätt att skaffa barn 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier, 98%. 



BILAGA C  

 

Artikel 12 

  

Referens Navarro de Souza, A., Groleau, D., Loiselle, G. C., Foulkes, G. W. & Wong, N. (2014). Cultural 

aspects of healthy BRCA carriers from two ethnocultural groups. Qualitative Health Research 

24(5), 665-681. doi: 10.1177/1049732314528756 

Land  

Databas 

Kanada 

Academic Search Elite 

Syfte Syftet var att utforska kvinnor från Ashkenazi populationen och franskkanadensiska kvinnors 

upplevelser av deras ärftliga risk för bröst- och äggstockscancer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Utforskande 

Urval 40 stycken kvinnor från Kanada, hälften av kvinnorna var Ashkenazi Judinnor och resterande var 

franskkanadensiska. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer ägde rum mellan Juni 2009 och Februari 2010. Intervjuerna varade i 

genomsnitt i 77 minuter. En av intervjuerna genomfördes via en internetbaserad videokonferens.  

Dataanalys Samtliga intervjuer spelades in, transkriberades och fördes in i ett kvalitativt dataanalysprogram 

för att kodas. Innehållsanalys genomfördes genom att använda teman och koder. Slutligen 

jämfördes och analyserades gruppernas datamaterial. 

Bortfall 18% 

Slutsats Kvinnorna upplevde bärandeskapet som en cancerdiagnos. Kvinnorna hade en stark historia av 

bröst- och äggstockscancer i släkten, därför fanns en slags förväntan om att drabbas. Kvinnorna 

kände oro över ifall barnen ärvt den muterade BRCA1/2 genen. Väntade på att få en 

cancerdiagnos. Flera kvinnor upplevde de tätare kontrollerna som en lättnad och de kände sig 

lyckligt lottade över denna möjlighet. Upplevde att genmutationen förde kvinnorna samman 

(Ashkenazi judinnorna). En del av kvinnorna ville inte dela med sig av bärandeskapet, då de 

förväntades vara positiva. Upplevde maktlöshet inför en cancerdiagnos. En del av kvinnorna 

kände sig mer sårbara inför faktorer som skulle kunna komma att påverka deras hälsa. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier, 88 %. 



BILAGA C  

 

Artikel 13 

  

Referens Samson, A., DiMillo, J., Thèriault, A., Lowry, S., Corsini, L., Verma, S. & Tomiak, E. (2014). 

Living with the BRCA1 and BRCA2 genetic mutation: Learning how to adapt to a virtual chronic 

illness. Psychology, Health and Medicine, 19(1), 103-114. doi: 10.1080/13548506.2013.779729 

Land  

Databas 

Kanada 

Cinahl, Academic Search Elite och PubMed 

Syfte Syftet var att identifiera och skapa en bättre förståelse för hur kvinnor anpassar sitt liv efter att de 

fått besked om att de bär på genetisk mutation i BRCA1 eller BRCA2. 

Metod:  

Design 

Grounded theory 

Utforskande/ Beskrivande 

Urval Sex stycken fransk och engelsktalande kvinnor. Kvinnorna skulle ha fått ett positivt testresultat för 

genmutation i BRCA1 eller BRCA2 minst sex månader före studien och valt att genomgå 

screening för bröstcancer. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer som varade minst 70 minuter. 

Dataanalys Genom att följa grounded theory gjordes dataanalysen i direkt samband med datainsamlingen. 

Detta formade följande intervjufrågor och guidade den resterande datainsamlingen för att skapa en 

bättre förståelse för deltagarnas upplevelser. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Att bära på den muterade BRCA1/2 upplevdes av kvinnorna som ett livshotande tillstånd, som att 

få eller vänta på en cancerdiagnos, detta utlöste känslor som ängslan, ångest, maktlöshet och 

utanförskap. Försökte skapa kontroll över situationen genom att söka information om vilka 

handlingsmöjligheter som fanns. Många kvinnor upplevde sig oförstådda av omgivningen. Det 

upplevdes en tacksamhet över möjligheterna som erbjöds, kvinnorna fick en ny syn på livet. 

Genom att tänka positivt skapades ett ökat välmående. Vissa kvinnor förnekade bärandeskapet och 

valde att inte gå på kontroller. Vetskapen om bärandeskapet blev med tiden en del av kvinnornas 

nya vardag. De försökte finna stöd hos familj, vänner, vårdpersonal och andra bärare av 

genmutationen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier, 85%. 



BILAGA C  

 

Artikel 14 

  

Referens Underhill. L, M., & Croster. B. C. (2014). Seeking balance: Decision support needs of women 

without cancer and a deleterious BRCA1 or BRCA2 mutation. Journal of Genetic Counseling, 

23(3), 350-362. doi: 10.1007/s10897-013-9667-2 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl och PubMed 

Syfte Syftet var att beskriva hälsokommunikationen och beslutsstödet friska kvinnor med BRCA1 eller 

BRCA2 mutation behöver. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Beskrivande 

Urval 22 kvinnor, 19-65 år från två områden i New York.   

Datainsamling Skedde genom 4 tidigare studier som genomförts mellan 2010-2013. Båda författarna i denna 

andra analys medverkade i de tidigare studierna. 

Dataanalys Innehållsanalys för att se meningsbärande enheter och livsupplevelser i datamaterialet, med fokus 

på kommunikation och behov av stöd. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Profylaktisk kirurgi var lättare för kvinnorna som hade barn. Kvinnorna försökte skapa en balans 

mellan att bilda familj och genomgå profylaktisk kirurgi. Handlingsalternativen påverkades av 

individuella faktorer, därmed behövde informationen anpassas. Upplevdes en oro om effekterna 

den profylaktisk kirurgi skulle innebära. Några av kvinnorna upplevde positiva kroppsliga effekter 

av den profylaktiska kirurgin. Kontrollerna gjorde att kvinnorna kände sig bundna och att en 

ständig väntan på testresultat var en del av vardagen vilket skapade oro. En del kvinnor tyckte att 

för mycket information skapade förvirring medans andra upplevde informationsbrist. Kvinnorna 

fann stöd hos familj, vänner och andra bärare av genmutationen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier, 85%. 



BILAGA C  

 

Artikel 15 

 

 

 

Referens Young, L. J., Werner-Lin, A., Mueller, R., Hoskins, L., Epstein, N. & Greene, H.G. (2017). 

Longitudinal cancer risk management trajectories of BRCA1/2 mutation-positive reproductive-age 

women. Journal of Psychosocial Oncology, 35(4), 393-408. doi: 

10.1080/07347332.2017.1292574 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl (Sekundärsökning) 

Syfte Att identifiera hur kvinnor med BRCA1 eller BRCA2 mutation har hanterat riskreduktion och 

familjeplanering sedan de första intervjuerna genomfördes och ta reda på vilka faktorer som 

eventuellt påverkat deras beslutsfattande.   

Metod:  

Design 

Grounded theory 

Utforskande 

Urval 12 engelsktalande kvinnor med BRCA1/2 mutation, 23-37 år deltog i de uppföljande intervjuer 

2011-2012. 

Datainsamling De första intervjuerna med 60 kvinnor gjordes 2009, ungefär tre år senare genomfördes en 

uppföljande intervju där 12 av dem deltog. Före den uppföljande intervjun läste författarna genom 

varje deltagares första intervju. Från de båda intervjuerna sammanställdes likheter och olikheter 

för att sedan kodas individuellt av varje författare samt tre forskare som utbildats i kvalitativ 

analys. Koderna diskuterades gemensamt i flera olika steg där de slutliga koderna sammanställdes. 

Fokus lades på hur förändringarna såg ut över tid. 

Dataanalys Longitudinell dataanalys, där datainsamling och analys genomfördes parallellt. 

Bortfall 80%. Anledningen var att det var uppföljande intervjuer som skulle genomföras. Antalet kvinnor 

som deltog i första intervjun var 60 kvinnor, av dem var det 12 kvinnor som ville göra uppföljande 

intervjuer. 

Slutsats Bärandeskapet upplevdes initialt som en cancerdiagnos. Kvinnornas oro över att cancer skulle 

upptäckas ökade inför varje kontroll. En förväntan om att drabbas av cancer fanns då kvinnorna 

sett nära släktningar fått en cancerdiagnos. I början skapades stor stress över beslut om 

profylaktisk kirurgi. Valen om profylaktisk kirurgi eller kontroller påverkades av individuella 

planer för framtiden. Kvinnorna upplevde en önskan om att hantera cancerrisken. 

De som genomgått profylaktisk kirurgi upplevde en lättnad efter att ha reducerat cancerrisken. 

Efter en tid skapades en acceptans mot cancerrisken och blev en naturlig del i vardagen, upplevde 

en ny syn på livet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier, 90%. 
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