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Sammanfattning 

Bakgrund: Profylaktisk mastektomi är en behandling där brösten avlägsnas 

kirurgiskt i förebyggande syfte. Det finns olika indikationer till att profylaktisk 

mastektomi övervägs. Begreppet beslutsfattande kräver förståelse för att kunna 

beskriva kvinnors beslut vid profylaktisk kirurgi med anledning av att den 

individuella osäkerheten kring behandlingsval ska minska. Information och stöd är 

viktiga aspekter för en sjuksköterska att ge för att främja patientens integritet, 

självbestämmande och delaktighet. Syftet med litteraturstudien var att beskriva 

faktorer relaterade till beslutsfattandet hos kvinnor vid profylaktisk mastektomi. 

Metoden som användes var en allmän litteraturstudie med induktiv ansats där tio 

vetenskapliga artiklar med anknytning till aktuellt syfte valdes ut för att utforma ett 

resultat. Resultatet utmynnade i tre olika kategorier varav en med två underkategorier 

och en med tre underkategorier. Oro, föräldraskap, genmutation och upplevelse av 

information visade sig influera beslutsfattandet. Få skillnader i beslutsfattandet 

påvisades mellan kvinnor som var bärare och ickebärare av genmutation. 

Konklusion: Kvinnor som stod inför ett beslutsfattande vid profylaktisk mastektomi 

var alla egna individer och hade därmed olika preferenser i avseende behov av stöd, 

delaktighet i beslutsfattandet, mottagandet av information samt vad som influerat 

beslutet. Vårdprofessionella ska presentera adekvat, evidensbaserad samt enhällig 

information för att underlätta kvinnors beslutfattande. 
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Abstract 

Background: Prophylactic mastectomy is a treatment where the breasts are surgically 

removed for preventive purposes. There are various indications why prophylactic 

mastectomy is being considered. Understanding the concept of decision making is 

required to describe women’s decision about prophylactic surgery in order to reduce 

individual uncertainty about treatment choices. Information and support are important 

aspects for a nurse to provide in order to encourage patient integrity, self-

determination and participation. The aim of this literature study was to describe 

factors related to decision making among women regarding prophylactic mastectomy. 

The method was a literature study with an inductive approach. Ten scientific articles 

related to the current purpose were selected to form a result. The result emerged in to 

three different categories, one with two subcategories and one with three 

subcategories. Concerns, parenting, gene mutation and experience of information 

were found to influence the decision making. Few differences in decision making 

were detected between women who were carriers and non-carriers of gene mutation. 

Conclusion: Women who faced a decision making in prophylactic mastectomy were 

all individuals and there for had different preferences regarding need for support, 

participation in decision making, receiving information and what influenced the 

decision. Health care professionals should present adequat, evidence based and 

unanimous information to ease women’s decision making. 
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Inledning  

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor och antalet 

diagnostiserade bröstcancerfall i Sverige var 7558 år 2016 (Socialstyrelsen, 2018). 

Bröstcancer beräknas drabba 1 av 10 kvinnor innan de fyllt 75 år och medianåldern 

för insjuknandet är 66 år (Socialstyrelsen, 2018). Bray et al. (2018) skriver att det ur 

ett globalt perspektiv var över två miljoner kvinnor drabbade av bröstcancer 2018. 

Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen i 154 av 185 länder och även den 

vanligaste dödsorsaken relaterat till cancer i över 100 länder. Australien, Nya 

Zeeland, Norra Europa och Nordamerika är avvikande i denna statistik då lungcancer 

är överrepresenterat i cancerrelaterade dödsfall (Bray et al., 2018). Profylaktisk 

mastektomi är en behandlingsmetod som innebär borttagning av ett eller båda brösten 

i förebyggande syfte (Hafström, 1998). Enligt Rutqvist och Wallgren (1998) kan det 

finnas olika indikationer till att en profylaktisk mastektomi övervägs, metoden 

används dels vid genetiskt betingad bröstcancer men används även som profylax vid 

unilateral cancer. Att beskriva och därmed få större förståelse för 

beslutsfattandeprocessen hos dessa kvinnor blir därför en viktig kunskap för att främja 

omvårdnaden. Genom att förstå vilka faktorer som påverkar beslutet kan 

sjuksköterskor bli ett bättre stöd i beslutsprocessen och få kunskap om på vilket sätt 

stöd önskas (Reitan, 2003). Glimelius och Sjödén (1998) skriver att engagera 

patienten, att ha ett empatiskt förhållningssätt, att informera patienten och att 

möjliggöra för patienten att spela en aktiv roll i behandlingen ökar chansen för en 

effektiv behandling. Ett aktivt engagemang från patienten kan leda till mindre oro och 

en bättre livskvalité (Glimelius & Sjödén, 1998).  

Bakgrund  

Incidens och prevalens 

I USA introduceras mammografi som rutinundersökning hos kvinnor vid 40 års ålder. 

År 2007-2011 var den vanligaste behandlingsmetoden i genomsnitt vid ductal cancer 

in situ bröstbevarande kirurgi. I USA valde i genomsnitt 4% av kvinnorna ingen 

kirurgi, 69% bröstbevarande kirurgi, 19% unilateral mastektomi och 8 % bilateral 

mastektomi. Hos yngre kvinnor visade sig dock en betydligt högre andel välja 

bilateral mastektomi. Av kvinnorna i åldrarna 20-39 år valde 28% bilateral 

mastektomi och 25 % unilateral mastektomi (Ward et al., 2015). Enligt socialstyrelsen 

(2015) var bröstbevarande kirurgi som behandlingsmetod förhållandevis låg i Sverige 

jämfört med internationella uppgifter. Andelen kvinnor med bröstcancer som fått 

bröstbevarande kirurgi varierade dock mellan landsting och sjukhus. Socialstyrelsen 

(2014) ansåg att antalet kvinnor som erhållit multidisciplinär konferens (MDK) innan 

påbörjad behandling var relativt högt. Profylaktisk mastektomi som 

behandlingsmetod vid bärandeskap av BRöstCAncergen 1 (BRCA1) och 

BRöstCAncer 2 (BRCA2) används enligt Socialstyrelsen (2014) om tillståndet har 

stor svårighetsgrad och behandlingen ger stor effekt. Vidare är det viktigt att kvinnan 

har tagit del av information och att behandlingen efterfrågats av kvinnan. 
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Behandlingen ska ej tvingas på med anledning av att ingreppet kan påverka 

livskvaliten. 

Genetisk betingad bröstcancer och profylaktisk mastektomi 

Profylaktisk mastektomi är en kirurgisk behandling som används vid genetiskt 

betingad cancer, exempelvis vid bärandeskap av BRöstCAncergen typ 1 (BRCA1) 

eller BRöstCAncergen typ 2 (BRCA2) (Rutqvist & Wallgren, 1998). Vid bärande av 

någon av dessa genmutationer utförs en bilateral profylaktisk mastektomi (BPM) 

vilket kortfattat innebär borttagning av båda brösten i förebyggande syfte (Rutqvist & 

Wallgren, 1998). BRCA1 genen återfinns på den långa armen av kromosom 17 och 

ökar risken för kvinnliga bärare att drabbas av bröstcancer med 80 procent. Risken att 

utveckla en ovarial cancer vid bärandeskap av BRCA1 genen ökar (Rutqvist & 

Wallgren, 1998). Enligt Rutqvist och Wallgren (1998) är profylaktisk bilateral 

mastektomi en effektiv preventiv behandling för kvinnor med genmutationen. I den 

långa armen av kromosom 13 återfinns ytterligare en genmutation, denna benämns 

som BRCA2 och är även den genetiskt betingad. Uppskattningsvis står BRCA2 genen 

för en tredjedel av de genetiskt betingade bröstcancerfallen (Rutqvist & Wallgren, 

1998). Ett bärandeskap av BRCA1 eller BRCA2 genen ökar risken för insjuknande i 

bröstcancer med 50–80% och genetiska faktorer står för upp till 20% av 

cancertumörer lokaliserade i bröstet (Nilbert, 2013). 

Profylaktisk mastektomi kan även användas som profylax vid unilateral bröstcancer. 

Det benämns då som contralateral prophylactic mastectomy (CPM) och innebär 

borttagning av båda brösten trots ensidig bröstcancer. Ordet kontra betyder motsats 

och lateral är en angivelse av ett läge bort från kroppens mitt till sidan (Belfrage, 

2006). En ökning av CPM som behandlingsmetod har skett mellan åren 2004 och 

2014 (Jerome-D´Emilia, Kushary & Suplee, 2017). Vidare påvisar Jerome-D´Emilia 

et al. (2017) i artikelns resultat att yngre kvinnor, det vill säga 40 till 49 år i större 

utsträckning valde CPM. Kurian et al. (2014) fann i sin studie att CPM som 

behandlingsmetod för kvinnor med unilateral bröstcancer inte föreföll sig leda till en 

lägre dödlighet än hos de kvinnor som behandlades med bröstbevarande kirurgi och 

strålning. Det behövs ytterligare forskning för att säkerställa evidensen för CPM. Yao, 

Winchester, Czechura och Huo (2013) påvisar i sin studie att CPM vid unilateral 

bröstcancer har mycket liten påverkan på överlevnadschansen.  

Beslutsfattande som begrepp 

För att kunna beskriva kvinnors beslutsfattande vid profylaktisk mastektomi krävs en 

förståelse för beslutsfattande som begrepp. Enligt Svensk ordbok utgiven av Svenska 

Akademien (2009) definieras beslutsfattande som ”verksamheten att fatta beslut i mer 

eller mindre organiserad form”. När ett beslut skall fattas av en patient kan detta leda 

till en beslutskonflikt. En beslutskonflikt beskrivs enligt NANDA International (2015) 

som ”osäkerheten om vilken handling som är bäst när valet mellan konkurrerande 

handlingar involverar risker, förluster eller en utmaning mot livsvärden och 
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uppfattningar”. Sedan år 2002 är NANDA inte längre en akronym för ”North 

American Nursing Diagnosis Association”, NANDA är numera namnet på 

organisationen (NANDA international, 2015). Beslutsfattande vid profylaktisk 

mastektomi för kvinnor kan involvera både risker, förlust samt en utmaning mot 

livsvärden och uppfattningar (Greener, Baurle Bass & Lepore, 2018). Relaterade 

faktorer till en beslutskonflikt kan exempelvis vara brist på relevant information, 

bristande stödsystem, ett flertal informationskällor eller olika information samt 

moralisk skyldighet att agera eller att inte agera (NANDA International, 2015). 

Samtliga av dessa faktorer är viktiga för vårdprofessionella att uppmärksamma i sitt 

omvårdnadsarbete så information samt stöd kan ges på ett optimalt vis och där med 

underlätta beslutsfattandet (Greener et al., 2018). Patient lagen styrker hur viktiga 

ovanstående faktorer är för att bevara patientens autonomi, rätten till 

självbestämmande. Syftet med patient lagen är att stärka och klargöra patientens 

ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet (SFS 

2014:821).  

Patientens rätt till beslutsfattande  

Patient lagen syftar till att bevara patientens autonomi (SFS 2014:821). Att fatta 

beslut är en del av patientens självbestämmande, vilket innefattar rätten att göra ett 

val. Beslutsfattande är en del i patient lagen som avser rätten till att välja det 

alternativ av behandling som patienten föredrar och som är kopplat till beprövad 

erfarenhet och vetenskaplig grund (SFS 2014:821). Aseidu, Ridgeway, Carroll, Jatoi 

och Radecki Breitkopf (2018) belyser att patienten har sista ordet i 

beslutsfattandeprocessen, i denna artikel i relation till ovarial cancer. I Laidsaar-

Powell et al. (2016) framkom det att patientens önskemål och patientens rätt till ett 

eget beslut var av största vikt i processen då det är patientens kropp som påverkas. 

Asiedu et al. (2018) skriver att somliga patienters beslut tog form tillsammans med 

familj, vänner och stöd av patientansvarig läkare. Andra patienter ansåg att det hade 

negativa konsekvenser att involvera familj i beslutsfattandeprocessen då det kunde 

leda till tvivel kring beslutet (Asiedu et al., 2018). En patients beslutsfattande var ofta 

baserat på en läkares information och dennes kunskap kring fördelar och nackdelar 

kring beslutet. Läkarens rekommendation av behandling formar patientens beslut 

(Asiedu et al., 2018). En maktrelation mellan vårdpersonal och patient uppstår då 

vårdpersonalen besitter medicinsk kunskap och expertis som patienten saknar. Denna 

maktrelation visar sig tydligast initialt i behandlingen då patientens kunskap gällande 

diagnosen är begränsad. Patienten utvecklar sedan över tid en bättre kunskap och ett 

bättre självförtroende vilket hjälper beslutsfattandet och viljan att ta kontroll över 

behandlingsvalet (Shih et al., 2018). Enligt Bires, Franklin, Nichols och Cagle (2018) 

grundas beslut på information, på vilket sätt den ges och hur patienten tar emot 

informationen. Adekvat information ger patienten trygghet och kunskap i sitt val och 

är den centrala delen i beslutsfattandet (Bires et al., 2018). När patienter står för ett 

stort beslut använder de sig av sina tidigare erfarenheter, medicinsk kunskap eller 
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andra specifika livserfarenheter för att kunna ta ett autonomt beslut (Asiedu et al., 

2018).  

Omvårdnadsteori 

Schmieding (1993) skrev att Ida Jean Orlando var en psykiatrisjuksköterska med 

fokus på omvårdnadsteori under 50- och 60-talet. Orlando utvecklade en 

omvårdnadsteori baserad på patientens behov och interaktioner mellan sjuksköterska 

och patient genom sjuksköterskors handlingar. Omvårdnadsteorin handlade om att 

individualisera omvårdnaden genom anpassning, lyhördhet och samspel med 

patienten. Syftet med detta var att tillgodose patientens behov. En viktig del i 

omvårdnadsteorin var kommunikation och att se patienten som delaktig i 

omvårdnaden. Det innefattade att undersöka patientens reaktioner på uppfyllda behov 

utefter sjuksköterskans handlingar i omvårdnadsarbetet. Detta ledde till möjligheten 

att uppnå konkreta mål som var accepterade av patienten. I omvårdnadsprofessionen 

styr sjuksköterskans tolkningar och reflektioner hur väl uppgiften genomförs i 

förhållande till hur patientens behov blir uppfyllda. Den bärande delen av Orlandos 

teori var att framhäva patientens verbala och ickeverbala beteende då detta kunde 

förbättra vårdandet av patienten. Om patientens behov ej mötts eller tillfredsställts 

förbättrades inte hälsotillståndet. Att som sjuksköterska försöka hitta lösningar på vad 

hon tolkade som patientens problem var enligt Orlando ineffektivt (Schmieding, 

1993). 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska hälso- och sjukvårdspersonal 

bedriva arbete på vetenskaplig basis och med beprövad erfarenhet och vården ska så 

långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska 

visas omtanke och respekt. Leksell & Lepp (2013) skriver att personcentrerad vård är 

en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Vidare skriver Bergbom (2013) att 

personcentrerad vård innebär att en persons psykiska, sociala och existentiella behov 

skall tillgodoses i lika stor utsträckning som de fysiska behoven. Den subjektiva 

upplevelsen av hälsa för patienten skall främjas samt att patientens tolkning av vad 

ohälsa och sjukdom innebär för dem skall respekteras (Bergbom, 2013). Ekman et al. 

(2011) beskriver i Bergbom (2013) målet med personcentrerad vård. Ändamålet med 

denna kärnkompetens är att bilda en förtroendefull relation mellan sjuksköterska och 

patient. Denna relation möjliggör att de gemensamma målen uppfylls (Bergbom, 

2013). Berlin (2013) skriver att teamarbete är, likt personcentrerad vård, en av 

sjuksköterskans sex kärnkompetenser. För att tillgodose patientens behov samt främja 

hälsa ingår sjuksköterskor i ett team med andra professioner. De olika professionerna 

i gruppen avser att erhålla patienten mångsidig kunskap och erfarenhet. Teamarbete 

har flera potentialer men även utmaningar för att det skall bedrivas på ett bra sätt, det 

vill säga att kunna ge god omvårdnad. Information samt informationsspridning är en 

viktig del för att ett teamarbete skall vara välfungerande (Berlin, 2013). Som ovan 

nämnts kan relaterade faktorer till en beslutskonflikt exempelvis vara brist på relevant 
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information, ett flertal informationskällor eller olika information (NANDA 

International, 2015). Detta kan ge en indikation på vikten av ett välfungerande 

teamarbete i avseende att underlätta ett beslutsfattande för en patient. Willman (2013) 

skriver att evidensbaserad omvårdnad syftar till att utforma vården efter individens 

behov. Detta skall göras baserat på en vetenskaplig grund samt beprövad erfarenhet. I 

kärnkompetensen evidensbaserad omvårdnad påvisas vikten av att applicera aktuell 

evidens som underlag för vårdbeslut. Med anledning av en högre utbildningsnivå 

samt lättillgänglig information via internet ökar benägenheten för att patienter eller 

dess anhöriga vill ha delaktighet i vårdbeslut (Willman, 2013). 

Problemformulering 

Inom sjukvården finns många situationer där patienten står inför olika val, patienten 

måste fatta ett beslut. Att beskriva kvinnors beslutsfattande vid profylaktisk 

mastektomi kan ge större förståelse för vilka faktorer som påverkar beslutet. 

Beskrivning av beslutsfattandeprocessen och dess faktorer kan medföra viktig 

kunskap. Denna kunskap kan förvaltas till att ge en bättre omvårdnad samt ge en mer 

personcentrerad vård till berörda kvinnor. 

Syfte 

Syftet var att beskriva faktorer relaterade till beslutsfattandet hos kvinnor vid 

profylaktisk mastektomi. 

Metod 

En allmän litteraturstudie gjordes med induktiv ansats. Genom att noggrant bearbeta 

artikelsökningarna kunde ett urval av resultatartiklar sammanställas utefter relaterade 

faktorer till kvinnors beslutsfattande vid profylaktisk mastektomi (Forsberg & 

Wengström, 2016). 

Datainsamling 

Enligt Östlundh (2017) introduceras informationssökning i två delar, den inledande 

och den definitiva informationssökningen. Den första inledande sökningen görs för att 

se om det finns forskning i det ämne som är tänkt att söka information om. Den andra 

informationssökningen som är den definitiva informationssökningen där arbetet kring 

sökning av artiklar sker systematiskt för att orientera sig i den litteratur som var tänkt 

att forska om (Östlundh, 2017). Databaserna som användes i sökningarna valdes 

utefter område, vilket var omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2015). Den inledande 

delen i informationssökningen gjordes med fritext och valet av sökord diskuterades 

för att säkerställa sambandet till studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2015). 

Sökorden som påbörjade sökandet av artiklar var mastectomy (mastektomi), 

prophylactic (profylaktisk) och decision making (beslutsfattande). En 

sammanställning av de slutliga sökorden återfinns i tabell 1, bilaga A. Boolesk 
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söklogik användes för att betona och sammanställa sökord som var utsedda för 

ändamålet. Sökoperatorn AND användes i den inledande sökningen för att para ihop 

två söktermer, vilket gjorde att databasen begränsade sökningen till artiklar som är 

relaterade till dessa termer (Forsberg & Wengström, 2015). Definitiva 

informationssökningen gjordes med ämnesord och booleska sökoperatorn OR 

användes för att sökningarna skulle innefatta antingen en term eller båda i 

ämnesorden, vilket inkluderar ett individuellt ord eller söktermerna tillsammans 

(Forsberg & Wengström, 2015). Den booleska sökoperatorn OR kan användas när 

termer ej förmår att trunkeras samt för att fånga upp termens synonymer (Östlund, 

2017). NOT användes för att exkludera en term (Forsberg & Wengström, 2015). 

Inklusionskriterier i datainsamlingen för studien var att artiklarna skulle vara 

publicerade 2009-2019 för att de skulle innehålla aktuell forskning, att de skulle vara 

skrivna på engelska samt uppnå grad ett i Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall. Med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall graderas 

artiklars kvalitet efter grad ett till tre. Grad ett är den högsta och där med den mest 

önskvärda graden. Resultatartiklarnas kvalité skulle uppnå grad ett, det vill säga 80% 

eller högre. När artiklarna sedan granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall föll sex artiklar bort då de var av låg kvalité. Efter sista sökningen 

hittades tre resultatartiklar till som även de granskades och hade hög kvalité som 

sedan inkluderades i det sammanlagda resultatet som blev tio artiklar med kvalitén 

grad I (Carlsson & Eiman, 2003).  

CINAHL 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) är en databas 

som är koncentrerad på forskning i omvårdnad men även fysioterapi och arbetsterapi 

(Forsberg & Wengström, 2015). En strukturerad fritextsökning påbörjades med 

söksträngen Mastectomy AND Decision making AND prophylactic NOT review då 

dessa sökord svarade till syftet. Publikationerna begränsades till en tio års period, 

2009-2019. Totalt resulterade sökningen i 63 artiklar. Alla titlar lästes och 49 abstrakt, 

varav 25 granskades i fulltext och 13 potentiella resultatartiklar valdes ut. Fjorton 

abstrakt valdes att inte läsas, då de saknades eller titeln var irrelevant till studiens 

syfte. Den booleska operatorn AND användes för artikelsökningar för att resultera i 

en mer detaljerad sökradie (Östlundh, 2017). Artiklarna graderades efter kriterierna i 

Carlsson och Eimans granskningsmall (2003). Kvalitén på artiklarna i studien skulle 

hålla grad I, vilket gjorde att sex artiklar förkastades på grund av för låg kvalité. Den 

sista sökningen gjordes med ämnesord för att undersöka ämnesområden som 

potentiellt var relevanta i relation till syftet. Genom att använda subject heading som 

är synonymt med ämnesordlista arrangeras ämnesorden till ett samband (Östlundh, 

2017). Den andra delen i artikelsökningen bestod av mastectomy som major heading 

(ämnesord), Prophylactic mastectomy (major heading), Decision making som fritext, 

patient (fritext) och NOT review för att utesluta reviewartiklar. Booleska operatorn 

OR vidgade sökningen genom att hitta synonymer till sökorden. Ovanstående sökning 

gav 195 träffar där samtliga titlar lästes. Sextio abstrakt lästes och 38 granskades i 
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fulltext. Av de valdes en artikel ut som enligt Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall höll kvalitétsgrad I. Fem dubbletter från föregående sökning 

inkluderades i ej lästa abstrakt. Totalt antal lästa titlar i CINAHL blev 258 stycken. 

PubMed 

Public Medline (PubMed) har ett omfattande utbud av artiklar med vetenskaplig 

grund och innehåller artiklar inom medicin, omvårdnad och odontologi (Forsberg & 

Wengström, 2015). Sökningen i PubMed genomfördes med Medical Subject 

Headings (MeSH) där artikelsökningen utgår från en ämnesordlista och ger ett mer 

specifikt resultat mot sökningen (Forsberg & Wengström, 2015). För att möta syftet i 

studien söktes artiklarna efter samma ämnesord som föregående sökning, vilka var 

mastectomy (MeSH), prophylactic mastectomy (MeSH), decision making (fritext), 

patient (fritext) och NOT review med publikation 2009-2019 och skrivna på engelska. 

Det resulterade i 401 artiklar, där alla titlar lästes och 107 abstrakt. Fyrtiotvå 

granskade artiklar och därefter valdes två artiklar ut till resultatet. Det stora antalet 

artiklar som inte lästes berodde på att sökningen gav en stor mängd med forskning om 

kirurgers beslut, shared decision making (delat beslutsfattande), bröstrekonstruktion 

och kvinnors upplevelser av postoperativa mastektomier, vilket inte var passande för 

studiens syfte. Det uppdagades även i den här sökningen fem dubbletter från 

sökningen som gjordes på CINAHL. De två resultatartiklar som valdes ut, höll grad I 

i Carlsson och Eimans granskningsmall (2003).  

Databearbetning 

Databearbetningen initierades med att utforma artikelöversikter som påträffas i Tabell 

3, bilaga C. Artikelöversikten användes till att få en helhetssyn över resultatartiklarna 

som tagits fram. Databearbetningen utfördes systematiskt och i enighet med Forsberg 

och Wengströms (2015) beskrivning av en innehållsanalys. Resultatartiklarna lästes 

och granskades individuellt ett flertal gånger för att få en uppfattning och en bredare 

förståelse i valt ämne. Artiklarna granskades enligt och Eimans (2003) 

granskningsmall. Tillsammans diskuterades samtliga resultatartiklar mot valt syfte. 

Kodningen utfördes genom att upprätta en tabell, detta för att få en översikt över 

potentiella kategorier (Forsberg & Wengström, 2015). Koderna upprättades genom att 

analysera likheter och skillnader på resultatartiklar. Koderna som framkom under 

analysen av artiklarna skrevs i kolumnhuvudet. Varje enskild resultatartikel 

tilldelades ett nummer som skrevs i marginalen i tabellen. Vidare sattes ett kryss på 

varje artikel som hade en likhet med koden i kolumnhuvudet. Samtliga koder 

tilldelades en färg som sedan fästes på de berörda resultatartiklarna. Koderna 

sammanfogades sedan till kategorier (Forsberg & Wengström, 2015). Bearbetningen 

av data resulterade i tre kategorier varav en med två underkategorier och en med tre 

underkategorier (Forsberg & Wengström, 2015).  
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Forskningsetiska överväganden 

Belmontrapporten (1978) består av tre principer där samtliga innefattar etiska 

överväganden som skall följas under forskningens gång. Principerna som används är 

respekt för personen, göra-gott principen och rättviseprincipen. Samtliga principer har 

ett flertal underrubriker. Respekt för personen innefattar informerat samtycke och 

respekt för privatliv, vilket har sin grund i rätten till autonomi. Forskarens skyldighet 

är att respektera självbestämmanderätten utan konsekvenser, vilket innebär att 

information om studien både skall vara skriftlig och muntlig så att informationen lätt 

kan ses över och förstås av deltagaren. Minimera risker, väga risk mot nytta och 

skydda konfidentialitet är tre delar av göra-gott principen (Belmontrapporten, 1978). 

Skaderisken för deltagarna i studien skall göras så liten som möjligt samtidigt som 

nyttan skall maximeras. Detta uppnås genom att göra en riskanalys (Henricson, 2017). 

Konfidentialitetskravet innefattar människors rätt till integritet samt att spridning av 

information inte kan ske. Spridning av information kan leda till att identiteten av 

deltagaren röjs. För att undvika detta kan intervjun exempelvis kodas samt 

avidentifieras (Henricson, 2017). Codex - regler och riktlinjer för forskning (2019) 

skriver att de tidigare forskningsetiska principerna avseende humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning är ej idag aktivt utan de hänvisar istället till skriften 

god forskningssed. Sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet är fyra 

viktiga begrepp i relation till god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). Den sista 

etiska principen i Belmontrapporten handlar om likvärdig behandling och att skydda 

sårbara grupper, rättviseprincipen. Den påvisar även vikten av att försvara urvalet av 

deltagare i studien. Rättviseprincipen skall granskas utifrån deltagarnas egna 

kunskaper, ekonomiska möjligheter och olikheter (Henricson, 2017). I Sverige 

tillämpas lagen om etikprövning som syftar till att skydda den enskilda människan 

och respektera människovärdet (SFS 2003:460). Nio av tio resultatartiklar i 

föreliggande litteraturstudie beskrevs vara etiskt godkända av etiska 

granskningskommittéer i respektive land. Informerat samtycke beskrevs i nio stycken 

resultatartiklar. Enligt Forsberg och Wengström (2015) ökar det vetenskapliga värdet 

om endast artiklar med godkännande från etisk kommitté inkluderas.   

Resultat 

I resultatet framkom tre kategorier varav en med två underkategorier och en med tre 

underkategorier. Resultatartiklarnas ursprung var USA (7), Storbritannien (1), Kanada 

(1) och Australien (1). Deltagarna i resultatartiklarna var uteslutande kvinnor över 18 

år. Antalet deltagare varierade mellan tio och 93 stycken, totalt innefattade 

resultatartiklarna 404 kvinnor.  

Oro i relation till beslutsfattandet 

Framtidens påverkan 

I en studie från USA gjord av Manne et al. (2018) beskrev hälften av studiens 93 

kvinnor att de kände stor oro inför att få en ytterligare bröstcancerdiagnos i framtiden. 
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Denna oro var en bärande del i beslutsfattandet gällande CPM trots unilateral 

bröstcancer. De huvudsakliga orsakerna till beslutet att genomgå en CPM var önskan 

efter lugn och ro, att minska risken för cancer i framtiden samt att förbättra chanserna 

för överlevnad (Manne et al., 2018). Rosenberg et al. (2018) påvisade likaså att 

kvinnors beslutsfattande kring CPM påverkades av en önskan att få lugn och ro samt 

en rädsla för återfall. Hos de kvinnor som valt CPM som behandlingsmetod angavs 

oro för återfall vara en vanligt förekommande faktor (Rosenberg et al., 2018). Vidare 

skrev Rosenberg et al. (2018) att kvinnor i studien angav de framtida återkommande 

kontrollerna som skäl till att välja CPM (Rosenberg et al., 2018). Kvinnorna beskrev 

att beslutet av CPM i relation till framtida undersökningar tog bort oron som annars 

skulle förfölja dem på varje undersökning (Rendle, Halley, May & Frosch, 2015). På 

ett liknande vis beskrev kvinnor att beslut om CPM togs för att bli av med oron för 

återfall. Dock kunde oron aldrig lindras helt men CPM gjorde oron kontrollerbar och 

gav kvinnorna hopp om framtiden (Tollow, Williams, Harcourt & Paraskeva, 2019).  

Föräldraskapets påverkan 

För kvinnor utan cancerdiagnos men med ökad risk för bröstcancer i form av 

genmutationer föreföll sig tidpunkten i livet då BPM skulle genomgås vara en viktig 

faktor i relation till att få barn. Kvinnor som övervägde BPM uppgav att viljan till att 

få barn samt kunna amma barnet gjorde att de ville avvakta med operation (Glassey, 

O’Connor, Ives, Saunders & Hardcastle, 2017). Beslutsfattandet till BPM hade dock 

många likheter kvinnorna emellan oavsett om de hade barn sedan tidigare eller ej. 

Många valde att genomgå BPM på grund av rädslan att redan existerande barn eller 

framtida barn skulle lida om deras mor fick en bröstcancerdiagnos (Glassey et al. 

2017). Enligt McQuirter, Castiglia, Loiselle och Wong (2010) uttryckte kvinnor som 

hade barn att en central faktor i beslutet att genomgå BPM var en önskan om att leva 

vidare för sina barns skull. Även en önskan om att få se sina barn växa upp uttrycktes 

(McQuirter et al., 2010). En kvinna som ej hade barn men valde att genomgå BPM 

talade om att hon hellre skulle vara oförmögen att kunna amma sitt framtida barn än 

att låta barnet växa upp utan en mamma (Glassey et al., 2017). I en studie där samtliga 

kvinnor diagnostiserades med unilateral bröstcancer och valde att genomgå CPM 

angav kvinnor som redan fått barn att brösten hade tjänat sitt syfte och inte behövdes 

längre (Jerome-D’Emilia, Suplee, Boiler & D’Emilia, 2015). Vidare påvisade Jerome-

D’Emila et al. (2015) att de kvinnor som hade barn tog beslutet att genomgå CPM i 

syfte att överleva för sina barns skull. Kvinnorna ville heller inte att deras barn skulle 

behöva oroa sig för att de skulle bli sjuka igen. De ville bli sedda som en vanlig 

mamma, inte en sjuk mamma (Jerome-D’Emilia et al., 2015). Kvinnor utan barn med 

diagnosen unilateral bröstcancer uppgav viljan att kunna amma sitt barn som en stor 

faktor i beslutet att avstå CPM (Rosenberg et al., 2018). 

BRöstCAncergenens påverkan 

I en studie gjord av Rosenberg et al. (2018) presenterades vilken påverkan genetisk 

testning hade på kvinnors beslutsfattande vid CPM. Samtliga av kvinnorna i studien 
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skulle ha en bröstcancerdiagnos, ha genomgått bilateral mastektomi eller valt att 

behålla sitt kontralaterala bröst. Av de 20 kvinnor som deltog testades fyra stycken 

positivt för genmutation. Kvinnorna som testades negativt på BRCA1 eller BRCA2 

före operationen angav detta som skäl till beslutet att ej genomgå en CPM. Några av 

de kvinnor som testade negativt för genmutation uppgav dock att vetskapen inte 

påverkade deras beslutsfattande och valde att genomgå CPM. Av de kvinnor som 

testades positivt för genmutationen pre-operativt uppgavs det positiva resultatet som 

orsak till CPM som behandlingsmetod (Rosenberg et al., 2018). Konstaterat 

bärandeskap av BRCA1 eller BRCA2 mutationen var förknippat med beslutet att göra 

en profylaktiskt mastektomi, både med eller utan tidigare cancerdiagnos (McQuirter 

et al., 2010). Vetskapen om att en familjemedlem var BRCA1 eller BRCA2 positiv 

alternativt en familjehistoria av bröstcancer kunde också vara en faktor i kvinnornas 

beslutsfattande (McQuirter et al., 2010). Enligt Glassey et al. (2017) hade få 

skillnader i beslutsfattandet påvisats mellan kvinnor som var bärare av BRCA1 eller 

BRCA2 och kvinnor som ej var kända bärare. Oro och ångest föreföll sig vara en 

gemensam nämnare mellan dessa kvinnor och en central del i vad som drev 

beslutsfattandet till BPM eller CPM (Glassey et al., 2017). I en studie gjord av 

Hamilton et al. (2017) visade det sig att 25% (n=27) av kvinnorna med unilateral 

cancer valde att genomgå en CPM trots att dessa kvinnor var konstaterade icke-bärare 

av BRCA1 eller BRCA2 mutationen. Även här var oro ett centralt begrepp och en stor 

anledning till beslutsfattandet (Hamilton et al., 2017).  

Upplevelse och påverkan av information 

Anhörigas påverkan 

Jerome-D´Emilia, Suplee, Boiler och D´Emilia (2015) beskrev att när kvinnan 

mottagit beskedet om sin bröstcancerdiagnos påbörjades en process där information 

aktivt söktes samt mottogs i syfte att underlätta beslutsfattandet kring kirurgisk 

behandling. Kvinnor uppgav att familj, vänner, människor som överlevt cancer samt 

internet bland annat var källor till information. Att leta information på internet 

undveks dock av de flesta kvinnor i mesta möjliga mån. Anledningen till detta 

uppgavs vara risken för felkällor, ökad oro eller upplevd förvirring kring 

informationen (Jerome-D´Emilia et al., 2015). Covelli, Baxter, Fitch, McCready och 

Wright (2014) menade att kvinnornas viktigaste informationskälla var berättelser från 

anhöriga som drabbats av cancer. Anhöriga ansågs även vara en viktig källa till stöd i 

beslutsfattandet, framförallt kvinnans partner (McQuirter et al., 2010). Att ha en 

partner som uttryckligen lovade att vara ett stöd oavsett beslut uppskattades av 

merparten. En kvinna upplevde dock denna attityd som frustrerande. Hon menade att 

maken borde vilja att behandlingen skulle genomgås oavsett vad, i förmån för hennes 

överlevnad. Önskan till att få och mottaga stöd från vänner skiljde sig mellan kvinnor 

(McQuirter et al., 2010).  
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Vårdprofessionellas påverkan  

Enligt Rosenberg et al. (2018) ansågs läkare och vårdprofessionella vara en viktig 

källa till information för kvinnorna i relation till beslutsfattandet kring profylaktisk 

mastektomi. Vidare beskrev kvinnorna att de vårdprofessionella både delgav 

information själva men kunde även peka kvinnorna i rätt riktning för att individuellt 

söka information. Detta innefattade rekommendationer av böcker med relevant 

information. Kvinnor upplevde sig ofta överväldigade av information kring deras 

valmöjligheter i form av kirurgisk behandling. De poängterade vikten av att få 

informationen presenterad vid en bra tidpunkt samt att den delgavs på ett bra sätt. 

Med ett bra sätt menades att informationen skulle vara adekvat, bringa klarhet samt 

vara konsekvent (Rosenberg et al., 2018). Vissa kvinnor vittnade om delade åsikter 

gällande behandlingsmetod inom vårdteamet. De vårdprofessionella presenterade 

olika information samt rekommendation till kvinnan (Jerome-D’Emilia, Suplee, 

Boiler & D’Emilia, 2014). Några kvinnor uttryckte att de uppskattade att ha god tid 

på sig i sitt beslutsfattande och ansåg det viktigt att få ett andra utlåtande från en 

annan läkare innan beslut togs (Rosenberg et al., 2018). I en studie gjord i USA av 

Suplee, Jerome-D’Emilia och Boiler (2015) påvisades att kvinnor upplevde sig ses 

som offer av vårdprofessionella istället för att ses som en person. Vidare utryckte 

kvinnor i denna kvalitativa studie att de saknade information angående vad som 

förväntades efter operation (Suplee et al. 2015).  

Delaktighet i beslutsfattandet 

Kvinnorna litade på rekommendationer från vårdteamen men upplevde samtidigt en 

press från läkaren att välja den behandling som föreslogs (Rosenberg et al., 2018). I 

en studie från Australien gjord av Glassey et al. (2017) genomgick 56% utav de 46 

deltagarna (n= 26) en BPM. Av dessa kvinnor uppgav nästan en fjärdedel att 

vårdprofessionella påverkade deras beslut att genomgå behandlingen. Vidare 

berättade kvinnorna att de kände sig rädda för vårdprofessionella, detta var 

anledningen till att de genomgick en BPM (Glassey et al., 2017). I en kvalitativ studie 

från USA av Jerome-D’Emilia et al. (2014) deltog 23 kvinnor med syftet att 

undersöka kvinnans beslutsfattande i valet av BPM som behandling för unilateral 

cancer (CPM). Somliga av dessa 23 kvinnor var oförberedda över den delaktighet i 

beslutsfattandet som förväntades av dem initial. Dock ökade viljan till en mer aktiv 

roll i takt med att information presenterades och behandlingsalternativ gavs (Jerome-

D’Emilia et al., 2014). Enligt McQuirter et al. (2010) föreföll det sig att kvinnor hade 

olika preferenser för hur involverade de ville vara i beslutsfattandet. Några kvinnor 

hade fullständig tilltro till sin läkare och ville följa dennes rekommendationer. En 

kvinna uttryckte det som att om hon haft tio olika åsikter, fem sade ja och fem sade 

nej till behandling hade hon hamnat i en beslutskonflikt (McQuirter et al., 2010). 

Viljan till delaktighet belystes vidare i en studie från Storbritannien av Tollow et al. 

(2019). Kvinnorna i studien berättade att de upplevde motstånd i sin vilja att genomgå 

CPM i den inledande diskussionen med vårdprofessionella. Detta kunde leda till att 

kvinnan kände sig onormal i sin önskan om kirurgisk behandling. Kvinnorna kände 
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sig således tvungna att argumentera för sin delaktighet samt för att få igenom sitt 

önskade beslut (Tollow et al., 2019).   

Diskussion 

Metoddiskussion  

Vetenskaplig kvalité som är baserad på kvalitativ design utgår från fyra begrepp för 

att litteraturstudien ska vara av god vetenskaplig kvalité. Begreppen är trovärdighet, 

pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Vid sökningar i olika databaser och 

även i de databaser som har den mesta forskningen inom valt ämne att studera ökar 

trovärdigheten (Henricson, 2017). I detta fall valdes CINAHL och PubMed ut som 

relevanta databaser då de svarade mest mot omvårdnadsforskning som motsvarade 

studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2015). Sökningar gjordes med ämnesord 

tillsammans med fritext; mastectomy, prophylactic mastectomy som ämnesord och 

decision making och patient som fritext med booleska operatorn OR för att innefatta 

en term eller båda i sökningen. Det kan ses som en styrka för att få en bredare 

förståelse i valt ämne och en ökad bekräftelsebarhet. Sökningarna gjordes på 

CINAHL och PubMed med likadana sökord vilket styrker pålitligheten i studien 

(Henricson, 2017). Inklusionskriterierna i studien var att artiklarna skulle vara 

publicerade under en tioårsperiod, 2009-2019. Detta för att artiklarnas innehåll skulle 

ha mest aktuell forskning, vilket kan ses som en styrka. Artiklarna skulle vara skrivna 

på engelska och NOT review inkluderades för att utesluta en mängd review artiklar. 

Artiklarna skulle uppnå grad ett i Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. Ovan 

nämnda kriterier samt olika sökningar styrker bekräftelsebarheten i litteraturstudien 

för en god vetenskaplig kvalité (Henricson, 2017). Trunkering används i syfte att hitta 

böjningsformer på sökordet (Östlundh, 2017). I detta fall gjordes inte en trunkering på 

sökordet decision. Inledningsvis var det ett aktivt val då decision antogs kunna syfta 

till beslut som fattas av andra än de berörda kvinnorna. Konsensus nåddes i 

diskussionen avseende att decision making var ett mer relevant sökord till berört 

syfte. Detta kan dock ses som en svaghet i sökningen då artiklar med möjlig relevans 

till syftet kan ha fallit bort.  Det beslutades även aktivt att inte göra en trunkering på 

sökordet mastectomy, engelska för mastektomi med anledning att inte få resultat som 

mastectomized. Denna böjningsform på sökordet skulle innebära redan utförd 

mastektomi, ej i profylaktiskt syfte som var relevant till denna studie. Majoriteten av 

resultatartiklarna kom ifrån USA, vilket kan vara en svaghet i studien då 

överförbarhet till andra länder än västerländska möjligtvis inte var applicerbar. 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie påvisade att beslutsfattandet var 

mångfacetterat och subjektivt, trots den subjektiva aspekten påvisades många likheter 

i beskrivningen av beslutsfattandet oavsett ursprung. Enligt Henricson (2017) skall 

dock försiktighet vidtas i överförbarhet av resultatet då detta kan minska 

litteraturstudiens trovärdighet. Triangulering utfördes löpande under processen genom 

att litteraturstudien granskades av kritiska vänner samt handledare. Triangulering har 

bidragit till att trovärdigheten av litteraturstudien ökat (Mårtensson & Fridlund, 

2017).  
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Att resultatartiklarna uteslutande uppnått grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall kunde betraktas som en styrka och ökade trovärdigheten i 

litteraturstudien (Henricson, 2017). Dock kan valet att endast inkludera resultatartiklar 

med grad I potentiellt vara en svaghet i litteraturstudien då författarnas förförståelse i 

avseende användande av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall kunde vara 

bristande (Henricson, 2017). Artiklarna var uteslutande engelskspråkiga och 

granskades således i originalspråket. Detta faktum kunde minimera pålitligheten då 

språkbarriären potentiellt förorsakat tolkningsfel eller bristfällig förståelse för 

sammanhang. Östlundh (2017) skrev att svårigheter kunde uppkomma vid tolkning av 

artiklar skrivna på engelska språket om detta språk ej var läsarens modersmål. Vidare 

skrev Friberg och Öhlén (2017) att förförståelse innefattade de antaganden samt den 

kunskap som användes för att skapa förståelse. Förförståelse gällande det engelska 

språket kunde därför potentiellt vara en brist i denna litteraturstudie. Begreppet 

vårdprofessionella valdes genomgående i föreliggande litteraturstudie och syftade till 

sjuksköterskor och läkare. Åtta kvalitativa och två kvantitativa resultatartiklar valdes 

ut i enlighet med syftet. Då studien syftade till att beskriva faktorer vid kvinnors 

beslutsfattande kunde mängden kvalitativa artiklar vara en styrka då dessa artiklar 

hade fler nyanser i form av beskrivning av subjektiva upplevelser (Forsberg & 

Wengström, 2015). Samtidigt kunde även det ringa antalet av kvantitativa 

resultatartiklar ses som en brist.  

Resultatdiskussion 

Litteraturstudien mynnade ut i tre kategorier varav en med två underkategorier och en 

med tre underkategorier. Kategorierna påvisade de viktigaste faktorerna relaterat till 

kvinnors beslutsfattande vid profylaktisk mastektomi. Den centrala delen i syftet var 

att beskriva faktorer vid ett beslutsfattande. Ett beslutsfattande definierades som 

”verksamheten att fatta ett beslut i mer eller mindre organiserad form (Svenska 

Akademien, 2009). Att beslutet gällande profylaktisk mastektomi fattades under mer 

eller mindre organiserade former belystes i litteraturstudiens resultat. Ett exempel på 

när beslutet att genomgå profylaktisk mastektomi tas under mindre organiserade 

omständigheter kunde vara när vårdprofessionella presenterade delade åsikter 

gällande behandlingsmetod (Jerome D´Emilia et al., 2014). Enligt Jerome D´Emilia et 

al. (2014) upplevde även kvinnor att de fick olika information presenterad. McQuirter 

et al. (2010) återgav en kvinnas beskrivning som att om hon haft 10 olika åsikter, fem 

sade ja och fem sade nej till mastektomi skulle detta leda till en beslutskonflikt. 

Relaterade faktorer till en beslutkonflikt kunde enligt NANDA International (2015) 

just vara brist på relevant information, ett flertal informationskällor eller olika 

information. En ny studie gjord av Zweers et al. (2019) syftade till att undersöka 

behov hos cancerpatienter med oro i livets slut. Forskarna påvisade att den vanligaste 

önskan hos patienter var att få ärlig information presenterad exempelvis gällande sin 

sjukdom, behandlingsalternativ och förväntningar (Zweers et al., 2019). 
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Beslutsfattande är en del i Patientlagen som avser rätten att välja det alternativ till 

behandling som patienten föredrar (SFS 2014:821). Beslut som fattades av patienten 

skulle vara baserad på adekvat information från vårdprofessionella (Bires et al., 

2018). Vidare syftar Patientlagen till att stärka och klargöra patientens ställning samt 

att främja patientens delaktighet. Beslutet patienten fattar skall ha anknytning till 

beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Självbestämmande ska eftersträvas för 

att bibehålla patientens autonomi (SFS 2014:821). Laidsaar-Powell et al. (2016) 

belyste vikten av att ett beslut skulle vara baserat på individuella önskemål och rätten 

till beslutsfattande då det gällde patientens kropp. I litteraturstudien framkom att av 

26 kvinnor påverkades nästan en fjärdedel i sitt beslutsfattande av rekommendationer 

från vårdprofessionella, vilket även innefattade rädsla för vårdprofessionella (Glassey 

et al., 2017). Vårdprofessionellas påverkan i relation till beslutsfattandet beskrevs 

även i Tollow et al. (2019) där kvinnorna upplevde hinder och motstånd i processen. 

Kvinnorna fick övertyga vårdprofessionella om rätten till delaktighet i sitt beslut 

vilket kunde leda till att kvinnan upplevde sig som anormal i sin önskan om en 

specifik behandling (Tollow et al., 2019). Enligt Sandman och Kjellström (2013) ska 

en patient betraktas som beslutskompetent om vederbörande är vuxen, ej 

drogpåverkad eller på annat vis medvetandepåverkad. Att kvinnor initialt upplevde 

sig oförberedda inför den delaktighet i beslutsprocessen som förväntades av dem 

framkom i litteraturstudiens resultat. Dock kunde viljan till att delta i beslutsfattandet 

öka hos kvinnorna när information och olika val av behandling introducerades 

(Jerome-D’Emilia et al., 2014). Att kunna ändra sin åsikt under behandlingens gång 

då mer information uppkommit var en önskvärd egenskap hos en patient och en del i 

att inneha beslutskompetens (Sandman & Kjellström, 2013). Lättåtkomlig 

information på internet tenderade att leda till en ökad önskan om delaktighet i 

beslutsfattandet hos patienter och dess anhöriga (Willman, 2013). Det var dock viktigt 

att ta i beaktning att patienter hade olika preferenser samt olika önskan till delaktighet 

i sin vård (McQuirter et al., 2010). Somliga kvinnor hade inget intresse för delaktighet 

i beslutsfattandet utan valde att lita på sin läkares rekommendationer (McQuirter et 

al., 2010). 

Vårdteoretikern Orlando belyste vikten av anpassningar i sin omvårdnadsteori. Att 

vara lyhörd och interagera med patienter skulle uppnås med kommunikation för att 

göra patienten mer delaktig i sin vård och då uppfylla patientens individuella behov 

(Schmieding, 1993). Vidare beskrev Rosenberg et al. (2018) att information från 

läkare och vårdprofessionella var viktig i beslutsfattandet och att informationen gavs 

på ett professionellt sätt, vilket annars kunde upplevas som överväldigande att motta 

information om kirurgiska behandlingsalternativ. Betänketid var en viktig aspekt för 

kvinnor i beslutsfattandeprocessen även ett utlåtande från en utomstående läkare 

ansågs av några kvinnor vara viktigt i beslutfattandet (Rosenberg et al., 2018). 

Information kunde ge en känsla av kontroll och därmed minska oron (Zweers et al., 

2019). I föreliggande litteraturstudie framkom att oro var en central del i 

beslutsfattandet kring profylaktisk mastektomi. Enligt NANDA International (2015) 
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definierades begreppet oro som ”vag känsla av obehag eller fruktan som följs av en 

autonom reaktion”. Relaterade faktorer till oro kunde vara exempelvis dödshot, hot 

mot nuvarande tillstånd och konflikt med mål i livet (NANDA international, 2015). 

Kvinnor valde att genomgå en CPM trots ensidig bröstcancer, vilket återgavs i en 

studie gjord av Manne et al. (2018) där 93 kvinnor kände en ständig oro för 

återkommande bröstcancer och beslutet att erfara en CPM var längtan efter lugn och 

ro, minskning av cancerrisken i framtiden samt förbättra chanserna för överlevnad. 

Kvinnorna beskrev samtidigt att oron aldrig kunde lindras helt, men CPM gjorde oron 

mer hanterbar (Tollow et al, 2019). Scott et al., (2017) skrev att kvinnor som 

genomgick en profylaktisk mastektomi skattade sin upplevda risk för bröstcancer 

lägre. Dock påvisade Yao et al. (2013) att CPM gav en liten inverkan på 

överlevnadschansen vid ensidig bröstcancer. Resultatet i litteraturstudien visade 

vidare att oro och ångest var en stor del i kvinnors beslutsfattande att genomgå en 

CPM eller BPM oavsett om kvinnorna var bärare av BRCA 1 eller BRCA 2 genen 

eller ickebärare (Glassey et al., 2017; Hamilton et al., 2017) Få skillnader i 

beslutsfattandet påvisades mellan kvinnor med genmutation eller kvinnor utan 

genmutation (Glassey et al., 2017).  

I litteraturstudiens resultat framkom att tankar på den berörda kvinnans barn eller 

avsaknad av barn hade en koppling till beslutsfattandet kring profylaktisk mastektomi. 

Det föreföll sig dock finnas få skillnader i beslutsfattandet mellan kvinnor som hade 

barn sedan tidigare och kvinnor som ej hade barn. En vanlig anledning att kvinnor 

genomgick en BPM var viljan att skona existerande eller framtida barn från den 

lidelse de skulle uppleva om deras mor fick bröstcancer (Glassey et al., 2017). Största 

skillnaden som framkom mellan dessa två grupper av kvinnor var att somliga kvinnor 

valde att avstå behandling i syfte att kunna amma sina framtida barn (Glassey et al., 

2017; Rosenberg et al., 2018) medan kvinnor med barn hade känslan av att brösten 

redan tjänat sitt syfte samt att de ville leva vidare för barnens skull (Jerome-D´Emilia 

et al., 2015). Anhörigas påverkan samt stöd i kvinnornas beslutsfattande beskrevs i 

litteraturstudiens resultat. Kvinnorna som avsågs i denna studie var egna individer 

vilket innebär olika preferenser samt olika önskan till att mottaga stöd från familj och 

vänner (McQuirter et al., 2010). Covelli et al. (2014) menade att den viktigaste 

informationskällan för kvinnan var anhöriga som själva drabbats av cancer. 

McQuirter et al. (2010) återgav att anhöriga, i synnerhet kvinnans partner, ansågs vara 

den viktigaste källan till stöd i beslutsfattandeprocessen. I en kvalitativ studie där åtta 

män deltog undersöktes deras upplevelse av att vara partner till en kvinna som fått en 

bröstcancerdiagnos samt genomgått operation eller onkologisk behandling (Catania, 

Sammut Scerri & Catania, 2019). Männen i studien beskrev att de under 

sjukdomstiden fått åsidosätta sina egna behov i form av att erbjuda emotionellt stöd 

samt praktiskt stöd för att hjälpa makan. Majoriteten av männen i studien uttryckte att 

de var försiktiga med att yttra någon åsikt gällande kvinnans val av behandling 

(Catania et al., 2019). Sjuksköterskans kompetens innefattar självständighet i 

beslutsfattande, etiskt ansvar och yrkesspecifika färdigheter. Sjuksköterskan ska 
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ständigt förbättra och utveckla sin kunskap (Reitan, 2003). Dessa färdigheter går att 

återfinna i sjuksköterskans sex kärnkompetenser (Leksell & Lepp, 2013). 

Konklusion och Implikation 

Kvinnor som stod inför ett beslutsfattande vid profylaktisk mastektomi var alla egna 

individer och hade därmed olika preferenser i avseende behov av stöd, delaktighet i 

beslutsfattandet, mottagandet av information samt vad som influerat beslutet. Oro var 

ett genomgående begrepp i kvinnors beskrivning av beslutsfattandet. Oron grundade 

sig i en mängd olika tankar, vanligen i relation till att insjukna i bröstcancer, återfall 

av bröstcancer, oro att inte kunna leva för sina barn samt oro för framtida kontroller. 

Delaktighet i beslutsfattandet samt mottagande av information var centralt i många av 

resultatartiklarna. Viljan eller oviljan till autonomi i beslutsfattandet måste 

respekteras av vårdprofessionella. Vårdprofessionella ska presentera adekvat, 

evidensbaserad samt enhällig information för att underlätta kvinnans beslut. CPM 

som kirurgisk behandling vid unilateral bröstcancer saknar idag tillräcklig forskning. 

Det har påvisats att CPM troligtvis gav en mycket liten ökning av 

överlevnadschansen. Trots otillräcklig forskning samt evidens för CPM som 

behandlingsmetod vid unilateral cancer ökade antalet utförda ingrepp. Vinsten av 

denna behandling, hur vårdprofessionella kan vara behjälpliga i att minska kvinnans 

oro samt på vilket sätt information kan delges optimalt bör förslagsvis studeras vidare.  

 



 

 

Referenser 

Asiedu, G.B., Ridgeway, J.L., Carroll, K., Jatoi, A. & Radecki Breitkopf, C. (2018). 

”ultimately, mom has the call”: Viewing clinical trial decision making among 

patients with ovarian cancer through the lens of relational autonomy. Health 

expectations, 21(6), 981-989. https://doi-org/10.1111/hex.12691 

Belfrage, E. (2006). Medicinsk fickordbok (18:e uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. 

Belmontrapporten. (1978). Ethical principles and guidelines for the protection of 

human subjects of research. Hämtad 28 oktober, 2019, från 

https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/index.html 

Bergbom, I. (2013). Vårdande kompetens, personcentrerad vård och organisationer. I. 

J. Leksell & Lepp, M (Red.), Sjuksköterskans kärnkompetenser (1:a uppl., s. 

111-134). Stockholm: Liber AB 

Berlin, J. (2013). Teamarbete – ett livsviktigt samspel. I. J. Leksell & Lepp, M (Red.) 

Sjuksköterskans kärnkompetenser (1:a uppl., s. 159-177). Stockholm: Liber AB 

Bires, J. L., Franklin, E. F., Nichols, H. M, & Cagle,J.G. (2018). Advance Care 

Planning Communication: Oncology Patients and Providers Voice their 

Perspectives. Journal of Cancer Education, 33(5), 1140-1147. 

https://doi.org/10.1007/s13187-017-1225-4 

Bray, F., Ferlay, J., Soerjomataram, I., Siegel, L.R., Torre, A.L. & Jemal, A (2018). 

Global cancer statistics 2018, GLOBOCAN estimates of incidence and 

mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. A cancer journal for 

clinicians, 68, 394-424. https://doi.org/10.3322/caac.21492. 

Carlsson, S. & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad- Studiematerial för 

undervisning inom projektet ”Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete 

mellan universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Rapport nr 2. Malmö: 

Fackulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola 

Catania, M.A., Sammut Scerri, C. & Catania, J.G (2019). Men’s experiences of their 

partners breast cancer diagnosis, breast surgery and oncological treatment. 

Journal of clinical nursing, 28, 1899-1910. https://doi.org/10.1111/jocn.14800 

Codex- Regler och riktlinjer för forskning. (2019, 25 juni). Humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 13 november, 2019, från 

https://www.vr.se/forskningshumsam.shtml 

*Covelli, M.A., Baxter, N.N., Fitch, I.M., McCready, R.D. & Wright, C.F. (2014). 

’Taking control of cancer’: Understanding women’s choise for mastectomy. 

Society of surgical oncology, 22, 383-391. https://doi.org/10.1245/s10424-041-

4033-7 



 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier: 

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. (4. Rev.utg.) 

Stockholm: Natur & Kultur.   

Friberg, F. (Red.). (2017). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. (3:e uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Friberg, F. & Öhlén, J. (2017). Fenomenologi och hermeneutik. I M. Henricson 

(Red.), Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad 

(2:a uppl., s. 301-323). Lund:  Studentlitteratur AB 

Greener, R.J., Baurle Bass, S. & Lepore, J.S. (2018). Contralateral prophylactic 

mastectomy: A qualitative approach to exploring the decision making process. 

Journal of Psychosocial Oncology, 36, 145-158. 

https://doi.org/10.1080/07347332.2017.1395940 

*Glassey, R., O’Connor, M., Ives, A., Saunders, C. & Hardcastle, J.S. (2017). 

Influences on decision-making for young women undergoing bilateral 

prophylactic mastectomy. Patient education and counseling, 101(2), 318-323. 

https://doi.org/10.1016/j.pec.2017.08.008 

Glimelius, B. & Sjödén, P. (1998). Omvårdnad. I U. Ringborg, R. Henriksson & S. 

Friberg (Red.), Onkologi (s. 193-206). Stockholm: Liber AB 

Hafström, L. (1998). Principer för kirurgisk behandling. I U. Ringborg, R. Henriksson 

& S. Friberg (Red.), Onkologi (s. 118-123). Stockholm: Liber AB 

*Hamilton, G.J., Genoff, C.M., Salerno, M., Amoroso, K., Boyar, R.S., Sheehan, 

M.,…Robson, E.M. (2017). Psychosocial factors associated with the uptake of 

contralateral prophylactic mastectomy among BRCA1/2 mutation noncarriers 

with newly diagnosed breast cancer. Breast cancer res treat,162, 297-306. 

https://doi.org/10.1007/s10549-017-4123-x 

Henricson, M., (Red.). (2017). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination 

inom omvårdnad. (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur AB 

Herdman, T.H., Kamitsuru, S. (Red.). (2015). NANDA International 

Omvårdnadsdiagnoser – definition och klassifikation 2015-2017 (3:e uppl.). 

Lund: Studentlitteratur AB. 

*Jerome-D’Emilia, B., Suplee, D.P., Boiler, K.L.J. & D’Emilia, C.J. (2014). A 

woman’s decision to choose bilateral mastectomy. Cancer nursing, 38, 426-

435. https://doi.org/10.1097/NCC.0000000000000232 



 

 

Jerome-D’Emila, B., Kushary, D. & Suplee, D.P. (2017). Rising rates of contralateral 

prophylactic mastectomy as a treatment for early-stage breast cancer. Cancer 

nursing, 42, 12-19. https://doi.org/10.1097/NCC.0000000000000564 

Kurian,W.A., Lichtensztajn, Y.D., Keegan, M.H.T., Nelson, O.D., Clarke, A.C. & 

Gomez, L.S. (2014). Use of and mortality after bilateral mastectomy compared 

with other surgical treatments for breast cancer in California, 1998-2011. 

JAMA, 312, 902-914. https://doi.org/10.1001/jama.2014.10707 

Laidsaar-Powell, R., Butow, P., Bu, S., Charles, C., Gafni, A., Fisher, A, & 

Juraskova, I. (2016). Family involvement in cancer treatment deicision-making: 

A qualitative study of patient, family and clinicians attitudes and experiences. 

Patient education and counseling, 99(7), 1146-

1155.https://doi.org/10.1016/j.pec.2016.01.014 

Leksell, J. & Lepp, M. (2013). Sjuksköterskans kärnkompetenser (1:a uppl.). 

Stockholm: Liber AB 

*Manne, S., Smith, B., Mitarotondo, A., Frederick, S., Toppmeier, D. & Kirstein, L. 

(2018). Decisional conflict among breast cancer patients considering 

contralateral prophylactic mastectomy. Elsevier, 102, 902-908. 

https://doi.org/10.1016/j.pec.2018.12.008 

*McQuirter, M., Luciani Castiglia, L., Loiselle, G.C., & Wong, N. (2010). Decision-

making process of woman carrying a BRCA 1 or BRCA 2 mutation who have 

chosen prophylactic mastectomy. Oncology nursing forum, 3, 37, 313-320. 

https:// doi.org/10.1188/10.ONF.313-320 

Mårtensson, J. & Fridlund, B. (2017). Vetenskaplig kvalitet i examensarbete. I 

Henricson, M. (Red.). Vetenskaplig teori och metod – från idé till examination 

inom omvårdnad (2:a uppl. s. 421-438). Lund: Studentlitteratur AB 

Nilbert, M. (2013). Klinisk Onkologi (1:a uppl.). Lund: Studentlitteratur AB 

Reitan, A. M. (2003). Onkologisk omvårdnad. I A. M. Reitan & T. KR. Schölberg 

(Red.), Onkologisk omvårdnad (s.15-23). Stockholm: Liber AB 

*Rendle, S.A.K., Halley, C.M., May, G.S. & Frosch, L.D. (2014). Redefining risk and 

benefit: Understanding the decison to undergo contralateral prophylactic 

mastectomy. Qualitative health research, 25, 1251-1259. 

https://doi.org/10.1177/1049732314557085 

*Rosenberg, M.S., Greaney, L.M., Patenaude, F.A., Sepucha, R.K., Meyer, E.M. & 

Partridge, H.A. (2018). ”I don’t want to take chances.”: A qualiative exploration 

of surgical decision making in young breast cancer survivors. Psycko-oncology, 

27, 1524-1529. https://doi.org/10.1002/pon.4683 



 

 

Rutqvist, E. L. & Wallgren, A. (1998). Bröstcancer. I U. Ringborg, R. Henriksson & 

S. Friberg (Red.), Onkologi (s. 242-263). Stockholm: Liber AB 

Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken, Etik för vårdande yrken (1:a uppl.). 

Lund: Studentlitteratur AB 

Schmieding, J. N. (1993). Ida Jean Orlando: A nursing process theory (vol 12). 

Kalifornien: SAGE Publications. 

Scott, S., Vetter, L., Keller, M., Bruckner, T., Golatta, M., Eismann, S… Heil, J. 

(2017) Women at familial risk of breast cancer electing for prophylactic 

mastectomy: frequencies, procedures, and decision-making characteristics. Arch 

Gynecol Obstet, 295, 1451-1458. https://doi.org/10.1007/s00404-017-4376-y 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. Hämtad 23 oktober, 2019, från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-

460 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslagen. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 5 

november, 2019, från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslagen-

2010659_sfs2010-659 

SFS 2014:821. Patientlag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 23 okober, 2019, 

från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821  

Shih, P., Rapport, F., Hogden, A., Bierbaum, M., Hsu, J., Boiages, J., & Braithwaite, 

J. (2018). Relational autonomy in breast diseases care: A qualitative study of 

contextual and social conditions of patients’ capacity for decision-making. BMC 

health services research, doi: 10.1186/s12913-018-3622-8  

Socialstyrelsen. (2018). Cancer i siffror 2018. Hämtad 22 oktober, 2019, från 

http://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharpoints-

dokument/artikelkatalog/statistik/2018-6-10.pdf 

Socialstyrelsens. (2015). Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och 

ändtarmscancervård. Stöd för styrning och ledning. Hämtad 19 december, 2019, 

från https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2014-4-2.pdf 

 



 

 

Socialstyrelsen. (2014). Nationella riktlinjer för bröstcancer. Vetenskapligt underlag. 

Hämtad 19 december, 2019, från 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/nr-cancer-vetenskapligt-underlag-

brostcancer.pdf 

*Suplee, D.P., Jerome-D’Emilia, B. & Boiler, K.L.J. (2015). Women’s educational 

needs and perceptions about survivorship following bilateral mastectomy. 

Clinical journal of oncology nursing, 20, 411-418. 

https://doi.org/10.1188/16.CJON.411-418 

Svensk ordbok utgiven av Svenska akademien A-L. 2009. Utgiven av svenska     

akademien stockholm 2009. Norstedts i distribution.  

*Tollow, P., Williams, S.V., Harcourt, D. & Paraskeva, N. ( 2019). ”It felt like 

unfinished business, it feels like that’s finished now”: Women’s experiences of 

decision making around contralateral propylactic mastectomy. Psycho-

oncology,28,1328-1334. Https://doi.org/10.1002/pon.5086 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed (VR1708). Hämtad från 

http://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/G

od-forskningssed_VR_2017.pdf 

Ward, M.E., DeSantis, E.C., Chieh Lin, C., Kramer, L.J., Jemal, A., Kohler, 

B…Gransler, T. (2015). Cancer statistics: Breast cancer in situ. A cancer 

journal for clinicians, 65, 481-495. https: //doi.org/10.3322/caac.21321 

Willman, A. (2013). Kärnkompetensen evidensbaserad omvårdnad. I. J. Leksell & 

Lepp, M (Red.), Sjuksköterskans kärnkompetenser (1:a uppl., s.193-200). 

Stockholm: Liber AB 

Yao, K., Winchester, J.D., Czechura, T. & Huo,D. (2013). Contralateral prophylactic 

mastectomy and survival: Report from the national cancer data base, 1998-

2002. Breast cancer res treat, 142, 465-476. https://doi.org/10.1007/s10549-

013-2745-1 

Zweers, D., De Graeff, A., Duijn, J., De Graaf, E., Witteveen, O. P. & Teunissen, M. 

C. C. S. (2019). Patients´ needs regarding anxiety management in palliative 

cancer care: qualitative study in a hospice setting. American journal of hospice 

& palliative medicine, 36, 947-954. https://doi.org/10.1177/1049909119846944  

Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats – 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3:e uppl., s. 59-82). Lund: 

Studentlitteratur AB 

*= Resultatartiklar 



BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 
Sökord CINAHL PubMed 

Mastektomi Mastectomy Mastectomy 

Beslutsfattande Decision making Decision making 

Profylaktisk Prophylactic Prophylactic 

Patient Patient Patient  
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 Tabell 2: Sökhistorik 

  

*Anger antal dubbletter  

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

191106 CINAHL 

Sökord: Mastectomy (fritext) 

AND Prophylactic (fritext) AND 

Decision making (fritext) NOT 

Review (fritext) 

Limits: Published 2009-2019 

English language 63 49 25 7 

191107 CINAHL 

Sökord: (MH”Mastectomy”) 

Major heading OR 

(MH”Prophylactic Mastectomy”) 

Major heading AND Decision 

making (fritext) AND patient NOT 

Review (fritext) 

Limits: Published 2009-2019 

English language 195  60 

38 

(5*) 1 

191107 PubMed 

Sökord: Mastectomy (MeSH) OR 

Prophylactic mastectomy (MeSH) 

AND decision making (fritext) 

AND patient (fritext) NOT review 

(fritext) 

Limits: Published 2009-2019 

English language 401  107 

42 

(5*) 2 

  

 

Totalt 659 216 105 10 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

Referens Covelli, M.A., Baxter, N.N., Fitch, I.M., McCready, R.D. & Wright, C.F. (2014). ’Taking control 

of cancer’: Understanding women´s choise for mastectomy. Society of surgical oncology, 22, 383-

391. https://doi.org/10.1245/s10424-041-4033-7  

Land  

Databas 

Kanada 

PubMed 

Syfte Syftet var att identifiera vilka faktorer som påverkar en kvinnas beslut att genomgå en unilateral 

eller en kontralateral mastektomi. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Grounded Theory 

Urval 29 kvinnor deltog i studien. Kvinnor som genomgått antingen unilateral mastektomi eller 

unilateral + kontralateral mastektomi de senaste nio till 12 månaderna identifierades via 

prospektivt insamlade data hos 5 olika kirurgiska mottagningar. Ändamålsenligt urval från de fem 

olika databaserna utfördes för att säkerställa variation i ålder och etnicitet hos deltagarna. Det 

kontrollerades att samma antal kvinnor som genomgått UM eller UM + CPM valdes ut från varje 

kirurgisk mottagning. 

Datainsamling Grounded theory metodologi styrde insamlingen av data och dataanalysen. Fyra testintervjuer 

utfördes genom en personlig intervju som ljudinspelades samt transkriberades. Intervjun 

diskuterades och justerades sedan av forskarna innan start av de riktiga intervjuerna. Dessa 

utfördes mellan september 2010- januari 2012 och mediantiden för en intervju var 71 minuter. 

Totalt intervjuades 29 kvinnor och saturation var då uppnådd.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades ordagrant och GT användes för att analysera data. Konstant 

jämförelseanalys gjordes vilket innefattade upprepade läsningar av transkripten parallellt med 

datainsamling och analys. Intervjuerna kodades självständigt av två forskare. Resultaten 

diskuterades med hela forskningsgruppen till koncensus av tolkningarna nåddes.  

Bortfall Bortfallet var 27% (n=11).  

Slutsats 15 av deltagarna genomgick unilateral mastektomi och 14 genomgick unilateral mastektomi och 

CPM. Samtliga hade ESBC (early staged breast cancer). Teman som identifierades var: Erfarenhet 

av beslutsfattande, anledning till mastektomi, post-operativa utfall och ”ta kontrollen över cancer”. 

De två förstnämnda temana hade ett flertal underrubriker. Det framkom att kvinnornas viktigaste 

informationskälla i beslutsfattandet var berättelser från anhöriga som drabbats av cancer. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 93% enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall.  

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

Referens Glassey, R., O’Connor, M., Ives, A., Saunders, C. & Hardcastle, J.S. (2018). Influences on 

decision making for young woman undergoing bilateral prophylactic mastectomy. Patient 

Education & Counseling, 101(2), 318-323. https://doi.org/10.1016/j.pec.2017.08.008 

Land  

Databas 

Australien 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att utforska påverkan på beslutsfattandet hos yngre kvinnor (<35) som 

genomgick eller övervägde bilateral profylaktisk mastektomi 

Metod:  

Design 

Kvalitativ intervjustudie 

Tolkande fenomenologisk analys 

Urval Intervjuer upprättades med 46 kvinnor som hade en stark familjehistorik av bröstcancer. 26 

stycken hade genomgått och 20 stycken övervägde att göra en Bilateral profylaktisk mastektomi. 

Kvinnorna rekryterades i Australien och Nya Zeeland. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer användes. Intervjuerna spelades in och skrevs av ordagrant. 

Deltagarna fick frågor gällande uppfattning av risk, beslutsfattande, cancerrelaterad oro och 

psykisk hälsa. Intervjuerna ägde rum på forskarnas kontor och pågick upp till en timma. 

Demografisk information och genetisk status samlades in genom en självrapportering via en enkät 

online. 

Dataanalys Data analyserades individuellt av två olika forskare förenligt med IPA. Avskriften lästes och 

inledande kodning genomfördes. Avskriften lästes en ytterligare gång av båda forskarna och 

teman identifierades.  När avskrifterna studerats, analyserats och tematiserats söktes det efter 

mönster för att koppla koder till teman. Forskarna diskuterade sedan val av teman och 

dubbelkontrollerade tills koncensus nåddes.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Beslutsfattandet gällande BPM som behandling är mångfacetterat. Rädsla och ångest verkade vara 

den huvudsakliga påverkan till att genomgå BPM. Rädslorna kunde visa sig på olika sätt hos 

kvinnorna. Det finns få skillnader mellan kvinnor med konstaterad BRCA 1 och BRCA 2 

mutationer och kvinnor utan konstaterad mutation relaterad till beslutsfattandet. Yngre kvinnor 

förefaller dock mer oroliga än äldre i tidigare forskning. Resultatet påvisar att vårdprofessionella 

har ett inflytande över kvinnors beslutsfattande i relation till behandlingsval. Nästan en fjärdedel 

av kvinnorna uppgav att vårdprofessionella påverkade deras beslut att genomgå behandling. Fyra 

teman identifierades relaterat till påverkan på beslutsfattande: Rädsla och ångest, Barn, egna 

erfarenheter av bröstcancer och vårdprofessionella inflytande. Beslutsfattandet till BPM hade 

likheter mellan kvinnorna oavsett om det hade barn sedan tidigare eller inte.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 90% enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall.  



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Hamilton, G.J., Genoff, C.M., Salerno, M., Amoroso, K., Boyar, R.S., Sheehan, M.,…Robson, 

E.M. (2017). Psychosocial factors associated with the uptake of contralateral prophylactic 

mastectomy among BRCA1/2 mutation noncarriers with newly diagnosed breast cancer. Breast 

cancer res treat, 162, 297-306. https://doi.org/10.1007/s10549-017-4123-x  

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet var att utöka tidigare forskning genom att undersöka beslutsfattandeprocessen vid 

kontralateral profylaktisk mastektomi hos nydiagnostiserade bröstcancerpatienter som saknade 

BRCA1/2 genmutationen.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Prospektiv design 

Urval 92 stycken kvinnor deltog i studien. Inklutionskriterierna var engelsktalande kvinnor, 18 år eller 

äldre vid diagnos av invasiv bröstcancer eller duktal carcinom in situ. Kvinnorna skulle ej ha 

genomgått kirurgisk behandling och de skulle vara lämpliga för att genomgå genetisk testning. 

Deltagarna rekryterades vid tiden för deras kirurgiska konsultation. 102 kvinnor genomförde 

genetiska prover och av dessa hade 92 stycken ingen genetisk mutation.  

Datainsamling Prospektiv data erhölls från ett skriftligt frågeformulär som deltagarna gjorde individuellt. 

Frågeformuläret gjordes efter deltagarna hade fått sitt genetiska resultat och före kirurgisk 

behandling. Forskarna erhöll data från deltagarnas journaler. 

Dataanalys Statistisk analys användes varvid t-test, chi-test samt en multivariabel logistisk regressionsmodell 

upprättades. 

Bortfall Bortfallet var 8 % (n=10)  

Slutsats En ansenlig minoritet (25%) av icke-bärarna av BRCA1/2 mutationen valde att genomgå CPM 

efter att ha informerats om sin mutationsstatus. Detta gjordes genom att pre-operativa genetiska 

prover togs. Social påverkan samt kognitiva uppfattningar föreföll sig spela stor roll i 

beslutsfattandet kring CPM. Deltagarna uppfattade att de genom CPM kunde minska risken för 

återfall, öka sina chanser för överlevnad och minska sin oro för bröstcancer. Om en läkare 

rekommenderade CPM påvisades signifikans i beslutet att genomföra behandlingen som 

rekommenderats (p=0,007). 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 83% enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall.  



BILAGA C  

 

Artikel 4 

Referens Jerome-D´Emilia, B., Suplee, D.P., Boiler, K.L.J. & D´Emilia, C.J. (2014) A woman´s decision to 

choose bilateral mastectomy. Cancer Nursing, 38, 426-435. 

https://doi.org/10.1097/NCC.0000000000000232  

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att beskriva kvinnors beslutsfattande i valet av bilateral mastektomi som 

behandling av unilateral bröstcancer oavsett stadie. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ, deskriptiv metod 

Tematisk design 

Urval 23 kvinnor 30-68 år rekryterades till studien baserat på ålder, diagnos och deltagande i stödgrupp. 

Broschyrer delades ut i tre stödgrupper i norra, centrala och södra New Jersey för att inkludera 

kvinnor som inte deltog i stödgrupperna användes andra metoder som exempelvis 

snöbollsmetoden. inklusionskriterierna var: Kvinnor över 18 år som diagnostiserats med unilateral 

invasiv bröstcancer eller duktal carcinoma in situ (DCIS) och som valt att genomföra CPM, kunna 

tala och läsa engelska och bo i New Jersey eller östra Pennsylvania. Kvinnor som hade fått en 

preoperativ diagnos av Bilateral bröstcancer eller hade haft bröstcancer sedan tidigare 

exkluderades. 

Datainsamling Semi-strukturerad personlig intervju med antingen en eller båda forskarna. Intervjuerna pågick 

från Mars till Juni 2014 och spelades in med deltagarnas godkännande. Intervjuerna pågick 45 

minuter till 1 ½ timme. Intervjuerna genomfördes med en semistrukturerad ämnesguide. 

Dataanalys Intervjuerna pågick från Mars till Juni 2014 och spelades in med deltagarnas godkännande och 

kopierades ordagrant av en professionell transkriptionist. Forskarna jämförde kopian med 

ljudinspelningen för att säkerställa noggrannhet. Tematisk analys användes för att definiera teman 

och för att fånga in viktiga aspekter kring frågorna i studien som sen analyseras till olika mönster. 

Metoden användes för att uppmärksamma kvinnors synvinkel på bearbetning av beslut. Varje 

intervju startade med en fråga och medans datainsamlingen pågick kunde forskarna utveckla 

koder. Teman identifierades av en forskare och verifierades av en andra forskare som läste, 

granskade och kodade transkripten självständigt. Fem teman framkom genom dialog mellan 

forskarna för att undersöka kvinnors beslutsfattande. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Från intervjun framkom fem teman som var specifika för beslutsprocessen. Efter diagnos började 

kvinnorna söka information om behandling. En kvinna upplevde vid diskussion med läkare att det 

fanns en förväntan att ha en aktiv roll och ett stort utrymme för personligt beslutsfattande i 

behandlingar, vilket vissa kvinnor inte kände sig redo att ta men att det fanns en önskan att ha 

kontroll. Kvinnorna utryckte aldrig att operationen skulle vara ett definitivt botemedel men de 

poängterade att om cancern skulle komma tillbaka på andra delar av kroppen var den delen utanför 

deras kontroll. För kvinnor som hade blivit föräldrar utryckte beslutsfattande av en CPM mindre 

besvärande då de ansåg att brösten tjänat sitt syfte och att överleva var det viktigaste.  

Den huvudsakliga anledningen till att kvinnor valde CPM var för att undvika ett liv med 

uppföljningskontroller, ständig rädsla för återfall och viljan att överleva för familjen och barnens 

skull. Kvinnorna upplevde att genom CPM hade de gjort allt i sin makt att ha hälsa. 

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 81% enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Manne, S., Smith, B., Mitarotondo, A., Frederick, S., Toppmeier, D. & Kirstein, L. (2018). 

Decisional conflict among breast cancer patients considering contralateral prophylactic 

mastectomy. Elsevier, 102, 902-908. https://doi.org/10.1016/j.pec.2018.12.008 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet var att karakterisera beslutskonflikter samt grad av beredskap i relation till beslutet att 

genomgå CPM hos bröstcancerpatienter som övervägt CPM och är icke-bärare av en genmutation. 

Syftet var även att undersöka korrelationen mellan en beslutskonflikt och graden av beredskap.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Randomiserad klinisk studie 

Urval 93 kvinnor deltog i studien. Inklusionskriterierna var att kvinnorna skulle vara inbokade för en 

konsultation med sin kirurg på en av de två utvalda platserna för urvalet, kvinnorna skulle 

överväga CPM, ha bröstcancer stadie 0-3a, vara över 18 år, kunna prata samt läsa engelska, vara 

icke-bärare av genmutation, ha tillgång till internet i hemmet och slutligen godkänna informerat 

samtycke.  

Datainsamling Kvinnorna valdes ut från två olika cancermottagningar i nordöstra USA. Kvinnorna genomförde 

en enkät där de med hjälp av The Ottowa Decisiolnal Conflict scale rankade sitt beslut gällande 

CPM. Punkter rankades på en 5-poängs Likertskala. Poängen från ursprungsskalan samt på de fem 

underskalorna beräknades i enlighet med rekomendation från skalans uppfinnare. Det vill säga 

genom att muliplicera genomsnittet med 25. Poängen kunde rankas mellan 0 – 100 där 0 stod för 

ingen beslutskonflikt och 100 stod för hög beslutskonflikt.  

Dataanalys Analysen bestod av såväl beskrivande som analytisk statistik. Samtliga statistiska analyser 

upprättades med hjälp av SPSS. Inledningsvis användes beskrivande statistik för att karakterisera 

de primära utfallen av beslutsfattande och beredskap samt måtten från the Ottowa Framework. 

Vidare undersöktes sambanden mellan the Ottowa Framework med beslutskonflikt och beredskap. 

Ett T-test upprättades för att ta hänsyn till dikotoma variabler. ANOVA upprättades för de 

kategoriska oordnade variablerna.  

Bortfall Bortfallet var 27% (n=34).  

Slutsats De största anledningarna till beslutet att genomgå CPM var längtan efter lugn och ro, minska 

risken för ytterligare bröstcancer och öka chansen för överlevnad. Kunskap om CPM, upplevd risk 

för återfall och påverkan från individ var ej signifikant associerat med beslutskonflikter. Det finns 

dock indikationer på att högre beredskap hos kvinnorna hade ett signifikant samband med 

egenförmågan att hantera oro, framtida undersökningar och diskussioner gällande CPM med 

läkaren. Inga sociodemografiska variabler var förknippade med beslutskonflikt. De var heller ej 

förknippade med graden av beredskap.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 82% enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

Referens McQuirter, M., Luciani Castiglia, L., Loiselle, G. C. & Wong, N. (2010). Decision-making 

process of woman carrying a BRCA1 or BRCA2 mutation who have chosen prophylactic 

mastectomy. Oncology nursing forum, 3, 37, 313-320. https://doi.org/10.1188/10.ONF.313-320  

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Syftet var att utforska beslutsfattandeprocessen hos kvinnor med BRCA1 eller BRCA2 

genmutation som valt att genomgå profylaktisk mastektomi. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie 

Tematisk innehållsanalys 

Urval Tio kvinnor deltog i studien. Samtliga av kvinnorna kom från ett stort universitetssjukhus. 

Inklutionskriterierna var kvinna, testad positivt på BRCA1 eller BRCA2 genmutationen, kunna 

kommunicera på engelska eller franska, vara 18 år eller äldre samt ha valt att göra en profylaktisk 

mastektomi. 

Datainsamling Personlig intervju spelades in, gjordes med samtliga deltagare. Åtta kvinnor intervjuades på 

sjukhuset och två intervjuades i sitt hem. Som komplement skrevs detaljerade anteckningar direkt 

efter intervjun för att dokumentera ickeverbal information och intryck. 

Dataanalys Tematisk innehållsanalys med anpassning till grounded theory användes. Dataanalysen påbörjades 

samtidigt med datainsamlingen och fortskred genom hela studien. Genom att dela upp 

datainsamlingen i olika kategorier kunde faktorer kring beslutsfattande skapas. Det gjordes även 

en andra analys för att undersöka deltagarnas tankebanor kring beslutet i efterhand. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Kvinnors beslutsfattande vid profylaktiskt mastektomi influerades av faktorer från deras förflutna, 

från nuvarande faktorer och faktorer om framtiden. Dessa tre teman utgör processen i val av 

beslut. Beslutsprocessen involverade kvinnors självinsikt tillsammans med miljön runt omkring 

dem. Personlig cancerupplevelse, stöd av familj, att vara involverad i beslutsfattandet, även andra 

familjemedlemmars cancerbesked och rekommendationer ifrån läkare gav stor påverkan på 

beslutet men i synnerhet spelade kvinnans erfarenheter, självinsikt och omgivningen en avgörande 

roll i beslutsfattandet kring profylaktisk mastektomi. Det framkom i studien att ett beslut att göra 

en profylaktisk mastektomi inte var ett svårt val trots påverkan från omgivningen. Kvinnorna 

beskrev att det slutligen ändå var deras eget val som blev det avgörande valet. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1, 85% enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

Referens Rendle, S.A.K., Halley, C.M., May, G.S. & Frosch, L.D. (2014). Redefining Risk and Benefit: 

Understanding the Decision to Undergo Contralateral Prophylactic Mastectomy. Qualitative 

Health Research, 25, 1251-1259. https://doi.org/10.1177/1049732314557085 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Syftet med artikeln var att undersöka erfarenheten hos kvinnor som beslutat att genomgå CPM 

istället för unilateral mastektomi eller bröstbevarande kirurgi. Ingen av deltagarna hade någon 

känd förekomst av BRCA1 eller BRCA2gen. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Grounded Theory  

Urval Totalt intervjuades 41 kvinnor med nydiagnostiserad bröstcancer på ett sjukhus i San Fransisco 

Bay area. Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara nydiagnostiserad med bröstcancer, 

max sex veckor innan studien, ingen tidigare bröstcancerdiagnos, läsa och skriva engelska 

flytande och vara över 18 år. Av de 41 kvinnor som deltog i studien valde nio kvinnor att göra en 

contrateral prophylactic mastectomy (CPM), vilket den här artikelns resultat bygger på. 

Kvinnorna valde en CPM istället för unilateral mastektomi eller bröstbevarande kirurgi och ingen 

av kvinnorna hade en känd mutation av BRCAgenen,  

Datainsamling En sjuksköterska på sjukhuset delade ut broschyrer, berättade om studiens syfte och vilka kvinnor 

som lämpade sig för studien. Forskarna väntade fyra veckor innan de kontaktade kvinnorna som 

visat intresse för att ge dem tid att bearbeta sin cancerdiagnos, därefter kontaktades kvinnorna igen 

för att se om fortsatt intresse fanns för studien. Granskning av kvinnornas journaler gjordes för att 

verifiera att kvinnorna inte hade bilateral bröstcancer, inte hade någon mutation av BRCAgen och 

genomgått en bilateral mastektomi. Varje deltagare genomgick fyra semistrukturerade intervjuer 

under sin behandlingstid. En vid första introduktionen av studien, den andra intervjun efter en 

månad. Därefter intervjuades de en tredje gång efter tre månader och sista intervjun gjordes i slutet 

av behandlingen. Insamling av data pågick mellan februari-11 till februari-13 och alla intervjuer 

spelades in och transkriberades ordagrant. 

Dataanalys Kodning av data utfördes i fyra steg. Inledande öppen kodning genomfördes av fyra medlemmar i 

analysteamet. Den slutliga kodningen utfördes av två medlemmar i analysteamet, en medicinsk 

antropolog och en forskarassistent för att identifiera teman av de nio kvinnors intervjuer, som 

genomgick en CPM. De kodade intervjuerna granskades för att urskilja erfarenheter och faktorer 

som styrker beslutsfattandet och till slut granskades allt kodningsmaterial som resulterade i tre 

teman i artikeln. 

Bortfall Bortfall 7 % (n=3).  

Slutsats Kvinnors beslut att genomgå en CPM grundar sig i flera faktorer. De teman som artikelns resultat 

bygger på är kvinnors subjektiva upplevelse av risker, kringgå oro för framtida bröstcancer och 

kvinnors förhoppning att utseendet på brösten behålls eller förbättras. Vid CPM finns en viss grad 

att risken för återfall av bröstcancer reduceras men kvinnors subjektiva värdering av att göra en 

CPM oavsett var hög. Att risken reducerades något var tillräckligt för att kvinnor beslutar att göra 

en CPM. Ett starkt skäl till CPM var den framtida oron över resultatet av screening och oron över 

framtiden. Subjektiva orsaker hos kvinnor kunde vara anledningen till att en CPM genomfördes 

trots läkarens rekommendationer att avstå omfattande kirurgisk behandling. CPM beskrev kvinnor 

som att göra en negativ upplevelse till en positiv och att de har den befogenhet att välja. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 92% enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Rosenberg, M.S., Greaney, L.M., Patenaude, F.A., Sepucha, R.K., Meyer, E.M. & Partridge, H.A. 

(2018). ”I don’t want to take chances.”: a qualitative exploration of surgical decision making in 

young breast cancer survivors. Psycho-oncology, 27, 1524-1529. https://doi.org/10.1002/pon.4683 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att få större förståelse för valet att genomgå profylaktisk mastektomi trots 

begränsad evidens. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Tematisk analys 

Urval 20 kvinnor medverkade i studien. 75 kvinnor visade intresse, av dessa var 52 stycken lämpade för 

studien. Inklusionskriterierna var att ha fått en bröstcancerdiagnos grad 0-3 vid 40 år eller yngre. 

Kvinnorna skulle vara 1 till 3 år efter bröstcancerdiagnos vid tiden för rekryteringen. Deltagarna 

skulle ha genomgått en bilateral mastektomi, unilateral mastektomi eller en lumpektomi och det 

skulle inte finnas en nuvarande metastasering. Deltagarna skulle vara mellan 18-43 år. 

Datainsamling Fyra fokusgrupper med fyra till sex kvinnor per grupp upprättades mellan februari och juni 2016. 

Två grupper bestod av kvinnor som genomgått bilateral mastektomi och två grupper där kvinnor 

hade behållit sitt kontralaterala bröst. Kvinnorna fyllde i enkät som berörde socio-demografiska, 

kliniska aspekter och beslutsfattandet. 

Dataanalys Grupperna ljudinspelades, avidentifierades och transkriberades. De gjorde en preliminär kodbok 

och intervjuerna kodades individuellt av två forskare med hjälp av Nvivo software v11. Den 

analytiska fasen bestod av att bekanta sig med datan, koda transkript, söka efter teman och 

mönster samt benämna och definiera teman. Data från enkäterna analyserades med SAS v9.4. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Kvinnorna kände sig säkra att de valt rätt behandlingsmetod i efterhand, trots detta uttryckte 

somliga kvinnor en känsla av osäkerhet över beslutet. Symmetri avseende estetiken var ett skäl att 

välja bilateral mastektomi. Graviditet och amning var en faktor i beslutsfattandet, vissa valde 

unilateral mastektomi för att kunna amma. Informationskällor och beslutshjälp kan förbättra 

kommunikationen, det kan även hjälpa unga överlevare att bättre förstå risker samt hantera 

förväntningar på kort och långsiktiga, fysisk och känslomässig påverkan efter operation. Exempel 

på informationskällor kunde vara delgiven information från vårdprofessionella eller 

rekommendationer av böcker med relevant information.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 83% enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

 

Referens Suplee, D.P., Jerome-D’Emilia, B. & Boiler, K.L.J. (2015). Women’s educational needs and 

perceptions about survivorship following bilateral mastectomy. Clinical journal of oncology 

nursing, 20, 411-418. https://doi.org/10.1188/16.CJON.411-418  

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att utforska kvinnors behov av kunskap och uppfattningar om överlevnad 

efter en bilateral mastektomi 

Metod:  

Design 

Utforskande, kvalitativ metod 

Tematisk analys 

Urval 23 kvinnor deltog i studien med en medelålder på 44 år och bröstcancerdiagnostiserad för max två 

½ års sedan. Inklusionskriterier: kvinnor 18 år eller äldre, läsa och tala engelska, blivit 

diagnostiserad med unilateral bröstcancer oavsett grad och valt att göra en bilateral mastektomi.  

Datainsamling Personlig intervju gjordes av två forskare, inledningen på intervjun startade med att forskarna 

uppmuntrade deltagarna att berätta om deras bröstcancerresa. Deltagarna signerade informerat 

samtycke. Intervjun höll på i 45-90 minuter. Intervjuerna spelades in 

Dataanalys Intervjuerna gjordes med deltagarnas samtycke och transkriberades ordagrant av en professionell 

transkriptör. Intervjuerna med avidentifierade och tilldelade ett nummer. Forskarna tolkade 

materialet individuellt och diskuterades sen till konsensus. Teman identifierades och mönster 

delades in i kategorier. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Två teman uppkom: If they prepare you enough, you will know what to expect och I’m not a 

survivor yet. Första temat beskriver sambandet mellan preoperativ information och 

tillfredsställelse över beslutet postoperativ. Andra temat beskriver kvinnors syn på termen 

överlevnad. Studien ger en insikt i kvinnors behov av kunskap och begreppet överlevnad efter en 

bilateral mastektomi vid en unilateral bröstcancer. Kvinnors upplevelse av vårdpersonal var 

bristande i vissa avseenden då de inte blev individuellt sedda. Att inte bli sedd som en människa 

utan som ett offer. Kvinnorna vill bli behandlade individuellt och få så mycket information som 

möjligt för att kunna ta ett beslut, vilket innefattar både före och efter operation för att minska oro 

för framtiden. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 81% enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall 
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Artikel 10 

 

 

 

 

Referens Tollow, P., Williams, S.V., Harcourt, D. & Paraskeva, N. (2019). ”It felt like unfinished business, 

it feels like that’s finished now”: women’s experiences of decision making around contralateral 

prophylactic mastectomy. Psycho-oncology, 28, 1328-1334. https://doi.org/10.1002/pon.5086 

Land  

Databas 

Storbritannien 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att undersöka kvinnors erfarenheter av beslutsfattandet kring CPM och 

behandling i Storbritannien. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Tematisk analys 

Urval 27 deltagare från hela Storbritannien deltog i intervjuerna. Medelåldern var 50 år och 

genomsnittlig tidpunkt för genomgången operation var 25 månader sedan. Rekryteringen 

genomfördes i samarbete med 3 nationella välgörenhetsorganisationer i Storbritannien. Annonser 

skickades ut via deras hemsidor och sociala medier där det skrevs in kontaktuppgifter till 

forskarna vid intresse. 

Datainsamling Semistrukturerade telefonintervjuer genomfördes och spelades in för att få kvinnors erfarenheter 

från ett bredare geografiskt område. Genomsnittet på intervjuerna var 32 minuter (range 15-50 

minuter) och allt material skrevs ner ordagrant för hand. 

Dataanalys Data analyserades tematiskt med hjälp av V.S.W. En relativistisk inställning användes där 

intervjuerna utgick ifrån deltagarnas personliga erfarenheter. Forskarnas förförståelse påverkade 

den kvalitativa analysen, detta övervakades dock genom den analytiska processen. Analysen 

bestod av fem steg: Datakännedom, generering av koder, sökandet efter teman, granska och 

förfina teman och definiera och märkning av teman. Det fanns ingen avvikelse i teman mellan de 

två forskarna. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Två teman framkom gällande kvinnors beslutsfattande vid CPM, Sanity check och reclaiming the 

body. Kvinnorna tyckte ofta att processen av beslutsfattandet kring CPM var utmanande, både att 

veta vad som är rätt för dem och förhandling med vårdprofessionella om behandling. Vissa 

kvinnor upplevde hinder i diskussionen med läkare kring CPM, då initiativet till samtalet låg hos 

kvinnorna att presentera sitt skäl till CPM. Många kvinnor kände sig inte betrodda att kunna ta 

egna beslut. Upplevelsen var att kvinnornas vilja till delaktighet i beslutet förbisågs av de 

vårprofessionella. Ensamhet var en del i det svåra valet att ta ett beslut, kvinnor sökte sig till 

likasinnade via forum och internet för att kunna lyfta sina tankar. Oro och ångest för framtiden var 

en stor del i att CPM togs i beaktning. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 81% enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall 
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