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Sammanfattning Bröstcancer är den vanligaste maligna sjukdomen som drabbar 

kvinnor i västvärlden. Den går inte att förebygga, men genom 
tidig upptäckt av sjukdomen kan prognosen avsevärt förbättras. 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva 
informationsbehovet hos högriskkvinnor så de kan utföra 
kontroller för tidig upptäckt av bröstcancer. Resultatet visar att 
självundersökning bör genomföras regelbundet. Undervisning i 
självundersökning krävs för att kvinnor ska utföra den enligt 
rekommendation. Bara en minoritet av sjuksköterskor 
undervisar i självundersökning på grund av kunskapsbrist i 
ämnet. Sedan införandet av mammografiprogram, där kvinnor 
mellan 40-75 år regelbundet kallas till mammografi, har 
mortaliteten i bröstcancer minskat. Högriskkvinnor kan idag få 
genomföra ett genetiskt test för att fastställa förekomsten av 
bröstcancergenerna BRCA1 eller BRCA2. Kvinnor som har 
nedärvda gener har 80 - 90 % högre risk att utveckla 
bröstcancer. Sjuksköterskor behöver mer kunskap för att kunna 
informera högriskkvinnor på ett adekvat sätt. Adekvat given 
information minskar rädsla och oro hos högriskkvinnorna. 



 

 

Titel  The information need of women at risk for breast cancer 
 
Authors  Linda Bengtsson 
  Pia Rantanen 
  Jenny Sävmark 
 
Sektion  School of Social and Health Sciences 
  Halmstad University 
  Box 823 
  S- 301 18 Halmstad, Sweden 
 
Instructor  Margareta von Bothmer, senior lecturer 
 
Time  Autumn, 2006 
 
Pages  15 
 
Keywords Breast cancer, information, nurse, risk, self-examination 
 
Abstract Breast cancer is the most common malign disease among women 

in the Western world. It can’t be prevented, but with an early 
discovery the prognos of the disease can improve. The purpose of 
this study was to describe the information needs of women at high 
risk of developing breast cancer, so they can perform controls to 
promote an early discovery. The result shows that self-examination 
should be performed regularly. Women need to be teached about 
breast self-examination to perform the examination right. 
Depending on nurses lack of knowledge, only a minority of nurses 
teach women about breast self-examination. The mortality in 
breast cancer has decreased since screening with mammography 
started. Women with high risk of developing the disease can feel 
anxiety and fear but with right information it can decrease. The 
information given to women at high risk should include self-breast 
examination, mammography and genetic testing. Women at high 
risk are offered a genetic test to establish the presence of 
BRCA1/2. Women with BRCA1/2 have 80-90 % higher risk of 
developing breast cancer. Nurses need more knowledge to be able 
to give adequate information to these women. Adequate 
information decreases anxiety and fear in high risk women.   
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Inledning  
 
 
I västvärlden är bröstcancer den vanligaste maligna sjukdomen hos kvinnor. I USA och i 
norra Europa är sannolikheten att drabbas av bröstcancer 2-4 gånger högre jämfört med 
Asien och Afrika (1-2). Årligen drabbas 7000 kvinnor i Sverige av bröstcancer, detta 
innebär att 15 till 20 kvinnor får diagnosen dagligen (3). Antalet som dör i bröstcancer 
varje år i Sverige är ungefär 1500 kvinnor (4). Av antalet bröstcancerdiagnoser beror 10 % 
på direkt ärftlighet samt ca 10-15 % på familjär bröstcancer (1). 
Döttrar till kvinnor med bröstcancer har blivit mer medvetna de senaste åren om risken att 
själva drabbas (2, 5). En reviewartikel visar att kvinnor med ärftlig risk önskar och är i 
behov av mer information och stöd gällande kontroller för tidig upptäckt av bröstcancer. 
Samma artikel visar också att det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om dessa 
kontroller och genetik rörande bröstcancer för att kunna stödja och ge information till dem 
som önskar (6). Genom information och stöd kan sjuksköterskan medverka till att öka 
kvinnans förmåga till självundersökning samt minska eventuell oro. Sjuksköterskan kan 
också vid behov förmedla en vidare konsultation med exempelvis läkare (4, 7). 
I enlighet med sjuksköterskans etiska koder skall sjuksköterskan ge den information som 
behövs för att uppnå bästa möjliga individuella vård (8). I sjuksköterskans kompetens -
beskrivning står det tydligt att sjuksköterskan skall informera, ge stöd och vägleda patienten 
och närstående för att åstadkomma bästa möjliga vård. Sjuksköterskan skall också 
uppmärksamma informationsbehov även där behovet inte uttrycks klart och tydligt (9).  
 
 
Bakgrund  
 
 
Cancertumörer uppkommer när den vanliga celldelningen blir störd och inte följer det 
förutbestämda DNA-mönstret. Okontrollerat bildas nya felaktiga celler och de normala 
cellerna trängs undan. Bröstcancer uppkommer i bröstets körtlar eller i bröstets 
mjölkgångar. Cancertumören kan sedan sprida sig vidare till fett och bindvävnad i bröstet. 
Därefter kan nya tumörer, så kallade metastaser, sprida sig till andra organ (10). 
Klassifikationen av bröstcancer är inte entydig, men i norra Europa indelas bröstcancer i 
två huvudgrupper, in situ och invasiv bröstcancer. In situ är en godartad form av 
bröstcancer som inte metastaserar sig i kroppen och därför har den goda möjligheter att 
behandlas. Denna form kan återkomma i form av invasiv bröstcancer (1, 10). Invasiv 
bröstcancer är en elakartad form som innebär en stor risk för metastasering i kroppen och 
därför är den svårare att behandla (1).  
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Risk och kunskap om risk  
 
Bröstcancer kan vara av ärftlig eller av familjär art. Ärftlig bröstcancer har ett dominant 
nedärvt mönster från tre eller flera förstagradssläktingar dvs. mamma, syster och dotter, där 
åtminstone två generationer insjuknat i bröstcancer varav en ska ha drabbats av bröstcancer i 
ung ålder, innan 50 år (2, 5, 6). Risken att drabbas av bröstcancer ökar med 20 % vid en 
förstagradssläkting och 40 % vid två förstagradsläktingar med diagnosen bröstcancer (11). 
Familjär bröstcancer har delvis ärftlig grund, men här finns även andra bidragande orsaker 
som hormonella risker och livsstilsorsaker. De hormonella riskerna kan vara: 
hormonbehandling, tidig första menstruation P-pilleranvändning, sen menopaus och sen första 
förlossning där kvinnan är över 30 år. Livsstilsorsaker som ökar risken för bröstcancer kan 
vara: uppväxt i västvärlden, stort alkoholintag och övervikt. Den ökade risken för enskilda 
individer att drabbas, fastställs genom en epidemiologisk undersökning (2), det vill säga 
kartläggning om eventuell risk för bröstcancer (12). De vanligaste generna som vid mutation 
ökar risken för bröstcancer är BRCA1 och BRCA2 (2, 5, 6). Forskare tror att i framtiden 
kommer de att kunna kartlägga fler bröstcancergener (13).  
 
Fortsättningsvis i arbetet kommer förstagradssläktingar till kvinnor med bröstcancer 
benämnas som högriskkvinnor och artiklarna är tolkade utifrån detta. Ärftlig och familjär 
bröstcancer kommer inte att särskiljas utan benämnas som ärftlig bröstcancer. 
 

Stöd och information  
 
Sjuksköterskan kan ge kvinnan stöd genom att vara nära och genom att lyssna. 
Sjuksköterskan bör visa empati när kvinnan uttrycker sina känslor och oro för att drabbas 
av bröstcancer. Genom att lyssna utan att avbryta och genom att ställa följdfrågor visar 
sjuksköterskan bekräftelse och ett genuint intresse av att vilja stödja (14). Syftet med att ge 
stöd är att öka det emotionella välbefinnandet hos högriskkvinnor (5, 15). 
 
Ett sätt för sjuksköterskan att tillhandahålla stöd är att ge information. Enligt hälso- och 
sjukvårdslagen skall information ges på ett individuellt anpassat sätt rörande hälsotillstånd, 
undersökningar och behandlingar (16). Information om kontroller har visats minska risken 
för oro, rädsla och ångest för att drabbas av bröstcancer (6, 7).  
 
Att ge information syftar till att ge kunskap om sjukdomen och om kontroller för tidig 
upptäckt av bröstcancer. När sjuksköterskan börjar ge information är det viktigt att ta reda 
på vilket kunskapsbehov och vilka personliga erfarenheter kvinnan har. Adekvat given 
information på ett professionellt sätt kan leda till att kvinnan kan hantera sin situation 
bättre (4) och öka sitt välbefinnande (15). 
 
Om kvinnan befinner sig i en psykisk kris på grund av egen oro för risken att drabbas av 
bröstcancer eller närståendes diagnos av bröstcancer (9, 14), kan kvinnan ha svårt att ta 
emot och förstå information. Genom att be kvinnan upprepa eller sammanfatta information 
som givits får sjuksköterskan en uppfattning om hur informationen har tolkats och vid 
behov klargöra det som för kvinnan är oklart (9, 14, 15). Informationen bör både ges 
skriftligt och muntligt (14).  
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Kontroller  
 
 
Sjuksköterskan kommer att möta högriskkvinnor. Bröstcancer går inte att förebygga, men 
genom kontroller kan tidig upptäckt göras och därmed öka chansen till en god prognos. 
Därför är det viktigt att högriskkvinnor får den information och det stöd som de behöver 
för att kunna genomföra dessa kontroller. Kontroller omfattar självundersökning av 
brösten, mammografi, och genetiskt test. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om 
kontroller för tidig upptäckt av bröstcancer för att kunna stödja dessa kvinnor (4). 
 

Självundersökning  
 
Syftet med självundersökning är att upptäcka bröstcancer i tidigt skede. Med 
sjuksköterskans stora kontaktnät har hon möjlighet att informera och ge stöd angående 
självundersökning. Målet med informationen är att få kvinnan att utföra självundersökning 
regelbundet (4, 17). 
 
Många kvinnor är rädda för att utföra självundersökning på grund av rädsla för att hitta 
förändringar i brösten. För kvinnor som är oroliga kan det vara bra att låta dem utföra 
självundersökning med handledning av sjuksköterska första gången. Vid fortsatt rädsla och 
oro kan sjuksköterskan förmedla vidare kontakt med en läkare (4, 17). 
 
Självundersökning innebär att kvinnan palperar sina bröst regelbundet 1 gång per månad, 
helst direkt efter avslutad menstruation, för att upptäcka förändringar. Dessa förändringar 
kan vara: knölar i brösten, eksemliknade förändringar och sår som inte läks. Kvinnan 
börjar inspektera sina bröst framför en spegel där hon observerar bröstens storlek, form och 
utseende. Detta görs både med armarna jämsides med kroppen och med armarna 
uppåtsträckta. Därefter palperas brösten med cirkulerande rörelse i liggande ställning. 
Skriftlig information angående självundersökning har funnits sedan 1963 och finns 
fortfarande i fint illustrerade broschyrer (4, 17). 
 

Mammografi  
 
Vid mammografi röntgas bröstkörteln (4). Varje år genomförs mer än 500 000 
mammografiundersökningar i Sverige. Undersökningen görs i förebyggande syfte eller för 
att fastställa en förändring som har påvisats genom palpering av kvinnans bröst. Kvinnor 
rekommenderas av socialstyrelsen att genomgå regelbundna mammografiundersökningar. 
Mellan 40-45 års ålder blir kvinnor kallade till mammografi för första gången beroende på 
vilket landsting de tillhör. Därefter kallas kvinnan med 1 ½ - 2 års mellanrum upptill 75 års 
ålder (18). 
 
Mammografi har betydelse för tidig upptäckt av bröstcancer (4, 10). Studier som har gjorts 
i USA, Europa och Sverige angående mammografins betydelse visar att ju tidigare 
sjukvården började med regelbundna mammografiundersökningar desto mindre blev 
mortaliteten i bröstcancer (4, 10, 19).  
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Högriskkvinnor rekommenderas att genomgå mammografiundersökning 1 gång per år med 
början 5-10 år före den drabbade förstagradssläktingens ålder vid första diagnos (5, 18). 
Undersökningen är inte lika trovärdig hos yngre kvinnor under 45 år, på grund av att de har 
en tätare bröstvävnad än äldre kvinnor och därmed är det svårare att upptäcka tumörer (4, 
11). 
 

Genetiskt test  
 
Döttrar till kvinnor med bröstcancer har under många år vetat att de löper en högre risk att 
drabbas av bröstcancer, vilket har medfört oro. Under senare år har dessa kvinnor kunnat ges 
möjlighet att genomgå ett genetiskt test (5). Syftet med ett genetiskt test är att upptäcka 
högriskkvinnor och erbjuda dem information om kontroller för tidig upptäckt av bröstcancer. 
Målet med en genetisk utredning är att hitta bröstcancergener hos familjemedlemmar för att 
fastställa vilken risk de är utsatta för (18). Studier visar att under de senaste 10 åren har 
intresset för genetiskt test ökat markant. Kvinnorna som vill genomgå testet söker oftast på 
eget initiativ och har en egen uppfattning att de själva är i riskzonen för att drabbas av 
bröstcancer (20). Genetisk utredning utförs på specialistmottagningar (11). 
 
Studier visar att kvinnor med en familjehistoria av bröstcancer kan uppleva psykisk oro och 
detta kan minskas genom att kvinnor får genomgå ett genetiskt test (6, 20). Testet visar om 
kvinnan har mottaglighet för att utveckla bröstcancer. De kvinnor som är bärare av de 
nedärvda generna har 80- 90 % högre risk att utveckla bröstcancer än de som inte har dessa 
gener (18, 21). Kvinnor som får reda på att de är bärare av BRCA1 eller BRCA2 bör 
informeras om kontroller för tidig upptäckt av bröstcancer (15, 18).  
 
Gendiagnostik kan upplevas både positivt och negativt av individen. Vid ett negativt resultat 
slipper kvinnan leva med oro, men kan dock misstro testresultatet. Vid ett positivt resultat kan 
kvinnan uppleva oro för sjukdomen och få en förändrad självbild, men kan kanske däremot 
känna sig mer delaktig genom att vidta de kontroller som krävs (5, 15).  
 
 
Syfte  
 
 
Syftet var att beskriva informationsbehovet hos högriskkvinnor så att de kan utföra 
kontroller för tidig upptäckt av bröstcancer. 
 
 
Metod  
 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. 
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Datainsamling 
 
Artikelsökningen gjordes i databaserna PubMed, PubMed central, Cinahl och 
ScienceDirect. Sökorden som användes var både MeSHtermer och fritextord. Orden som 
användes var BRCA1, BRCA2, breast cancer, breast neoplasms, daughters, experience, 
fear, genetic, information, knowledge, mammography, needs, nurse, risk, self-examination, 
social support och Sweden. Orden kombinerades på olika sätt. De inklusionskriterier som 
användes i Cinahl var att artiklarna skulle ha ett abstrakt, vara skrivna på engelska och 
publicerade mellan 1996 och 2006. Inklusionskriterier i PubMed var att artiklarna skulle 
vara publicerade mellan 1996 och 2006 och vara skrivna på engelska. I PubMed central 
och i ScienceDirect användes inte några inklusionskriterier. Valda abstrakt lästes igenom 
av samtliga deltagare i litteraturstudien och därefter förkastades eller inkluderades 
artiklarna beroende på hur de stämde överens med syftet för litteraturstudien. En del av 
resultatartiklarna fanns att tillgå på bibliotekets databaser i fulltext och övriga beställdes 
genom fjärrlån. Sammanlagt har tjugonio artiklar använts till resultatet. Sökhistoriken 
redovisas i tabell 1.  
 
Tabell 1. Sökhistoria 
 
Data 
bas 

Datum Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Urval 
    1 

Valda  
artiklar 

Cinahl 2006-09-
19 

Breast 
Neoplasms or 
Breastcancer 

5198 0 0 0 

Cinahl 2006-09-
19 

and daughters 20 11 9 7 

Cinahl 2006-09-
19 

and experience 4 0 0 0 

Cinahl 2006-09-
19 

and social 
support 

4 0 0 0 

PubMed 2006-09-
23 

Breast cancer 
and 
daughters 

199 23 16 8 

Cinahl 2006-10-
02 

Breast self-
examination  

338 12 3 3 

PubMed 2006-10-
02 

Breast self-
examination 

437 15 1 1 

PubMed 2006-10-
02 

Breast cancer 
and daughters 
and fear 

10 0 0 0 

Cinahl 2006-10-
02 

and nurse 0 0 0 0 

Cinahl 2006-10-
02 

and risk 6 1 1 0 
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Cinahl 2006-10-

02 
Breast cancer 
and knowledge 

451 3 1 1 

Cinahl 
 

2006-10-
02 

Breast cancer 
and genetic 

233 9 3 2 

PubMed 2006-10-
02 

Breast cancer 
and information 
needs 

382 12 4 1 

Science 
Direct 

2006-11-
07 

BRCA1 and 
BRCA2 

360 15 5 1 

Science Direct 2006-11-
07 

Mammography 
and information 

193 13 4 1 

Science 
Direct 

2006-11-
07 

Breast cancer 
risk 

597 1 1 1 

PubMed central 2006-11-
07 

Sweden and 
mammography 

130 15 1 1 

PubMed 
central 

2006-11-
07 

Mammography 
and information 
and nurse 

186 14 4 1 

PubMed 
central 

2006-11-
07 

BRCA1 
BRCA2 

695 9 4 1 

 

Databearbetning  
 
Vissa artiklar fanns både i Cinahl och PubMed, detta har uppmärksammats och de 
abstrakten togs bort i PubMed. Sökandet efter artiklar började med att se hur underlaget 
var i ämnet. Därefter gjordes inledning och bakgrund. Efter detta lästes alla resultatartiklar 
igenom av författargruppen och då fann de att fler artiklar behövdes i vissa delar. På grund 
av detta genomfördes ett flertal punktsökningar. När resultatunderlaget ansågs tillräckligt, 
sammanställdes resultatartiklarna i punktform i tolv olika kategorier, vilka var 
återkommande i resultatartiklarna. De tolv kategorierna var: depressiva symtom, genetisk 
rådgivning, information, kliniska undersökningar, mammografi, oro, riskanalys, 
riskuppfattning, sjuksköterskan, stöd och undervisning. Genom ytterligare bearbetning 
slogs dessa tolv kategorier ihop till sex: Genetiskt test, information, mammografi, 
riskkunskap, självundersökning och stöd. Efter granskning av dessa kategorier kunde 
information och stöd slås ihop till en. Resultatets kategorier blev: Genetisk test, 
mammografi, riskkunskap, självundersökning och stöd/information. Översikt över 
resultatartiklarna redovisas i bilaga 1.  
 
 
Resultat  
 
 
Resultatet är uppdelat i olika kategorier och belyser det som för sjuksköterskan är av 
betydelse i kontakten med högriskkvinnor, för att kunna ge information på ett adekvat sätt. 
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Risk och kunskap om risk  
 
I en stor svensk studie som gjordes 1998 för att undersöka hereditet och miljö gällande 
anhopningar av familjer med bröstcancer, användes den svenska landsomfattande 
databasen för familjecancer. Studien omfattade 10.2 miljoner individer varav 190 000 var 
mammor och 26 000 var döttrar med bröstcancer. Denna studie visade att anhopningar av 
bröstcancer i familjer huvudsakligen beror på ärftliga faktorer (22) Andra svenska studier 
där syftet var att undersöka orsaker till familjehistoria av bröstcancer visade att risken att 
drabbas av bröstcancer ökade om den bröstcancersjuka mamman till dottern var under 50 
år vid första diagnostiseringen av bröstcancer (22-24). Denna risk ökade ytterligare om 
mamman fått diagnosen bröstcancer två gånger eller fler i ung ålder. Risken att drabbas av 
bröstcancer var dubbelt så hög för döttrar till bröstcancersjuka kvinnor än för döttrar till 
friska kvinnor (23). Uppkomsten av bröstcancer hos släktingar till bröstcancerpatienter 
med mutationerna BRCA1 och BRCA2, visade att BRCA mutation ökade släktingens risk 
att drabbas av bröstcancer jämfört med släktingar utan mutationer (24).  
 
I en studie där syftet var att granska och utvärdera kunskapen hos hälso- och 
sjukvårdspersonal angående riskfaktorer för ärftlig bröstcancer, visade resultatet på att 77 
% (n= 124) av sjuksköterskorna hade kunskap om att risken att drabbas av bröstcancer var 
högre för döttrar till bröstcancersjuka kvinnor. Studien visade även att 19 % (n= 124) av 
sjuksköterskorna saknade kunskap om BRCA1 och BRCA2 och 12 % (n= 124) av 
sjuksköterskorna hade ingen kunskap om att bröstcancer beror till 5-10 % på ärftlighet 
(25). 
 
En studie som gjordes i 23 länder på kvinnliga studenter i icke hälsorelaterade kurser och 
där syftet var att ta reda på de kvinnliga studenternas kunskaper om riskfaktorer för 
bröstcancer, visade resultatet att 33 % (n= 10724) inte visste att livsstilfaktorer som 
alkohol, rökning, övervikt, lite motion och stress kunde påverka deras risk att utveckla 
bröstcancer. Samma studie visade att 57 % (n =10724) av kvinnorna kände till den 
genetiska kopplingen (26). 
 

Stöd och information  
 
Informationsbehovet var stort hos högriskkvinnor (27-29). En studie där syftet var att 
beskriva stöd - och informationsbehov hos döttrar till bröstcancersjuka kvinnor visade att 
90 % (n=261) av döttrarna ansåg att information var viktigt. De önskade information om 
den personliga risken, självundersökning, mammografi och genetisk rådgivning, för att 
kunna fatta välgrundade beslut angående dessa kontroller. Cirka 50 % (n = 261) ansåg att 
deras stöd - och informationsbehov inte hade blivit tillgodosett. Slutsatsen av studien var 
att döttrar till bröstcancersjuka kvinnor behövde mer information och stöd gällande 
kontroller (27).  
 
Döttrar till kvinnor med bröstcancer sökte mer medicinsk information gällande 
bröstcancer, än döttrar till friska kvinnor. Kvinnor med bröstcancer som hade döttrar sökte 
mer information om risker än kvinnor med bröstcancer utan döttrar, detta på grund av 
rädsla för att överföra risken för bröstcancer på sina döttrar (30). 
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Döttrar till kvinnor med bröstcancer fick sin huvudsakliga information om bröstcancer från 
sina mammor (31). En studie visade att 88 % (n=91) av döttrarna hade frågat sin 
bröstcancersjuka mamma om bröstcancer. Av dessa mammor undvek 23 % (n=80) att ge 
sina döttrar information och 19 % (n=80) angav att skälet var att de inte ville oroa sina 
döttrar (32). En annan studie visade också att friska högriskkvinnor var mycket 
beskyddande över sina döttrar och hade svårt att besluta om vad de skulle säga angående 
bröstcancer och dess risker (33).  
 
Många högriskkvinnor fick sin information från dagstidningar och annan media, men 
många upplevde denna information tvetydig och inte tillräckligt specifik (29). Media 
ansågs vara en viktig informationskälla angående mammografins betydelse och om risken 
att drabbas av bröstcancer (34). 
 
Många döttrar till kvinnor med bröstcancer fick information angående sin risk av sin 
distriktsläkare och till mindre del från personalen på sjukhuset (32). I en kvalitativ studie 
där syftet var att undersöka uppfattningen om rådgivning angående risker, framkom det att 
döttrar till kvinnor med bröstcancer kände frustration över att professioner inom 
sjukvården gav olika information angående risken att drabbas av bröstcancer. Döttrar 
efterfrågade rådgivningsteam bestående av sjuksköterskor och läkare. Rådgivarna skulle 
fokusera på döttrarnas riskuppfattning och ge information om den ärftliga risken (29). En 
del döttrar undvek att söka information (29, 35).  
 
En studie som undersökte upplevelsen hos 50 döttrar till kvinnor med bröstcancer, visade 
på att döttrarna kunde hamna i en känslomässig kris vid mammans diagnos. Att de själva 
kunde drabbas av bröstcancer blev verklighet för dem och påminde dem om deras 
dödlighet (36). Att leva med risk för att drabbats av bröstcancer var en stressfull situation 
och dessa kvinnor kunde uppvisa depressiva symtom (36-38), men det kunde också 
innebära att de kunde uppleva en positiv livsstilsförändring efter mammornas 
tillfrisknande. Detta eftersom döttrarna utvecklade sin förmåga att hantera kris och sitt 
sociala nätverk (39). Ett starkt socialt stöd gjorde det möjligt för kvinnorna att hantera sin 
situation bättre (33). Högriskkvinnor kunde känna stöd i att prata med andra som befann 
sig i samma situation (28). 
 

Självundersökning  
 
En kvantitativ studie som undersökte 261 döttrar till kvinnor med bröstcancer visade på att 
de inte utförde självundersökning av brösten mer än kvinnor utan risk (27). 
Självundersökning av brösten utfördes enligt rekommendationer av 60 % (n= 833) av 
högriskkvinnorna (40), men andra studier visade lägre resultat av självundersökning hos 
högriskkvinnor (41-42). Känslomässiga hinder som oro och rädsla hos högriskkvinnor 
kunde vara hinder för att utföra självundersökning (40-41). 
  
En studie som var baserad på 140 sjuksköterskor visade att ca 20 % av dessa undervisade i 
självundersökning. Faktorer som påverkade sjuksköterskor att uppmuntra och undervisa 
kvinnor i självundersökning var att sjuksköterskorna själva utförde självundersökning. De 
som undervisade hade mer yrkeserfarenhet och praktisk och teoretisk kunskap gällande 
självundersökning (43). En studie där syftet var att fastställa frekvensen av 
självundersökning hos döttrar tillkvinnor med bröstcancer, visade att 7 % (n=54) fått 
praktisk undervisning i självundersökning av sjukvårdspersonal.  
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Mer än hälften av döttrarna hade fått muntlig och skriftlig information om 
självundersökning (41). En resultatartikel jämförde tre praktiska metoder för undervisning 
i självundersökning där 587 kvinnor följdes upp under sex år. Alla i studien mottog i 
mindre grupper information om bröstcancer, betydelsen av tidig upptäckt och värdet av 
självundersökning. I denna information ingick en film som praktiskt visade hur 
självundersökning utfördes och deltagarna fick även skriftlig information om detta. 
Deltagarna delades sedan slumpmässigt in i tre grupper. Den första gruppen fick enbart en 
påminnelse om det frågeformulär rörande deras självundersökning som ingick i 
uppföljningen. Den andra gruppen fick förutom påminnelsen om uppföljning även 
individuell undervisning och träning i att hitta knölar i ett konstgjort bröst. Den tredje 
gruppen fick ett återbesök för individuell undervisning, där kvinnan även fick visa sin 
teknik av självundersökning för en sjuksköterska och blev även undersökt av en läkare. 
Under dessa år var det åtta kvinnor som utvecklade bröstcancer. Resultatet av studien 
visade att val av metod för självundersökning hade mindre betydelse. Däremot ökade 
frekvensen av självundersökning efter utbildningen och höjde självförtroendet hos 
kvinnorna (44). Undervisning i självundersökning förbättrade noggrannheten och 
undersökningstiden ökade (40, 45). 
 

Mammografi 
 
Sedan mammografiprogram infördes i Sverige, 1986, och i Norge, 1996, har upptäckten av 
bröstcancer ökat med 45 % (n= 2,9 miljoner) respektive 50 % (n= 1,4 miljoner) i 
åldersgruppen 50-69 år. Denna studies slutsats menade att en tredje del av dessa fall av 
bröstcancer var så kallade överdiagnostiserade, vilket innebar att utan mammografi hade 
dessa fall inte alls upptäckts under kvinnans livstid (46). 
 
En studie som utfördes i New England, USA, på 16 kvinnor i åldrarna 38-45 där kvinnors 
beslut studerades angående mammografi, fann att dessa kvinnor ansåg att mammografi 
borde påbörjas vid 40 år, oavsett risk. Alla kvinnorna i studien ansåg att mammografi var 
en viktig kontroll för att kunna upptäcka bröstcancer i tidigt skede. Det som motiverade 
kvinnorna till att vilja genomgå mammografi var till stor del medias upplysning om 
bröstcancer och mammografi, men även personliga upplevelser av närstående med 
bröstcancer och det angavs även psykosociala faktorer som minskning av oro. Kvinnorna 
uttryckte önskemål om mer individuell information rörande själva 
undersökningsproceduren och även mer generell information om mammografi. Kvinnorna 
ansåg att primärvården skulle vara den part som skulle ta upp ämnet mammografi och att 
det borde göras när kvinnan är i slutet av 30-årsåldern (34). 
 
Den begränsande tillförlitligheten av mammografi för yngre kvinnor som forskning visat 
(34, 47), avfärdade kvinnorna som påhitt för att hålla kostnader nere och att de behövde 
vänta till att de fyllt 50 år för att få genomgå mammografi ansågs vara för lång tid (34).  
 
I en studie från Australien deltog 136 kvinnor och syftet var att utvärdera vilken effekt som 
muntligt given information hade för kvinnors förväntningar på upplevelsen av obehag 
under mammografiundersökningen. Studien visade att de kvinnor som innan 
undersökningen mottog muntligt given information angående betydelsen av kompression 
av brösten och en försäkran om att endast en mindre obehagskänsla skulle upplevas, 
upplevde mindre obehag än kvinnor utan denna givna information.  
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Genom att innan mammografiundersökningen ge muntlig information kunde kvinnans 
förväntningar på obehag sänkas och upplevelsen av obehag under själva undersökningen 
minskas (48). Undervisning och uppmuntran av sjuksköterskan gav bättre compliance 
gällande mammografiundersökningar (42). De sjuksköterskor som informerade om 
mammografins betydelse hade mer kunskap om mammografi och längre yrkeserfarenhet 
som sjuksköterska (43).  
 

Genetiskt test 
 
Huvudmotivet för att genomföra ett genetiskt test var att ha en familjemedlem med 
bröstcancer (47) eller för att fastställa om deras barn var i riskzonen (31). Av döttrar till 
kvinnor med bröstcancer kände 29 % (n=55) till att det fanns ett geniskt test att tillgå (49).  
 
Majoriteten av deltagarna i studier ville ha en grundlig analys av sin personliga risk och 
hälften av högriskkvinnorna ville genomgå ett genetiskt test (27, 29, 47). I en av dessa 
studier trodde 83 % (n=121) av kvinnorna att om de testades positivt skulle de börja utföra 
regelbundna självundersökningar av brösten och 74 % (n=121) skulle vilja genomgå tidig 
mammografi (47).  
 
I en jämförelse som gjordes mellan mamma-dotter par, där ena gruppen hade en 
bröstcancersjuk mamma och andra gruppen en frisk mamma, visades att döttrar till kvinnor 
med bröstcancer var oroliga för att bära på BRCA mutation. Döttrar till kvinnor med 
bröstcancer såg flera fördelar med ett genetisk test än döttrarna med friska mammor, dock 
visade resultatet att ca hälften av döttrar i båda grupperna var intresserade av genetisk 
testning (49).  
 
Kvinnor som var positiva till ett genetiskt test ansåg att genom att göra ett test kunde de 
slippa leva i ovisshet (47). Men kvinnor var dock oroliga för hur resultatet skulle påverka 
deras livskvalitet (29, 47). Den huvudsakliga anledningen till att avstå ett genetiskt test hos 
högriskkvinnor var att det gjorde dem nervösa, stressade, oroliga och att det kunde påverka 
deras livskvalitet negativt (47). De angav också rädsla för att bli utsatta för diskriminering 
från arbetsgivare och försäkringsbolag (29, 47). Kvinnor som diskuterade ärftlig 
bröstcancer med sjuksköterskan var 13 % (n=263) (31).  
 
En studie som genomfördes i Nederländerna på högriskkvinnor som utreddes för BRCA 
mutationer där intresset var att identifiera deras behov av psykosocialt stöd, visade att 
högriskkvinnor som upplevde hög grad av oro och stress sex månader efter testet, var 
också de som visade högst grad av oro och stress innan testet. Högriskkvinnor kände mer 
oro och stress om de hade fler drabbade förstagradssläktingar, genomgått ett komplicerat 
sorgearbete, dålig familjekommunikation och var under 13 år när mamman drabbats av 
bröstcancer (50). 
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Diskussion  
 
 

Metoddiskussion  
 
Artikelsökningarna gjordes i fyra databaser: Cinahl, PubMed, PubMed central och Science 
Direct. Många av artiklarna återfanns i flera databaser och förekomsten av artiklarna under 
samma sökord bidrog till trovärdighet i datainsamlingen. Sökorden var utvalda utifrån det 
syfte som i början låg till grund för denna litteraturstudie. Vid arbetets början inriktades 
sökningarna på döttrar till bröstcancersjuka kvinnor, vilket gav ett snävt sökresultat och 
ledde till att relevanta artiklar missades. Sökningar gjordes utan ordet daughters och 
sökresultatet breddades. Detta ledde till att syftet ändrades till det nuvarande. 
Om detta hade uppmärksammats vid första sökningarna skulle inte punktsökningarna 
behövt göras. 
 
Av de tjugonio resultatartiklarna var elva stycken från USA, fem från Storbritannien, fyra 
från respektive Sverige och Canada, från två från respektive Australien och Israel och en 
från Nederländerna. Under sökningen fanns andra länder representerade, men valdes 
medvetet bort eftersom de inte var ifrån västvärlden. Det hade varit intressant med fler 
resultatartiklar från Sverige. Av de tjugonio resultatartiklarna var tjugofem artiklar 
kvantitativa och fyra kvalitativa. Majoritet av resultatartiklarna är mellan 2001 och 2006, 
detta anses öka validiteten och reliabiliteten i litteraturstudien eftersom dessa artiklar måste 
ses som den senaste forskningen. De resultatartiklarna som handlade om självundersökning 
var publicerade innan 2001, detta kan anses som en svaghet i litteraturstudien. I en utav 
resultatartiklarna var studien gjord för att undersöka sjukvårdspersonalens kunskap om 
bröstcancer. Denna artikel innefattades i litteraturstudien för att belysa sjukvårdens 
kunskap om bröstcancer och för att påvisa att mer kunskap behövs inom området. 
Resultatet anses vara trovärdigt eftersom många artiklar har liknande resultat och styrker 
varandra. 
 
Det fanns följande fördelar med att vara tre författare i litteraturstudien: att alla kunde 
hjälpas åt i bearbetningen av resultatartiklarna och kunnat diskutera resultatartiklarna ur 
olika synvinklar. Att ha gjort en litteraturstudie om informationsbehovet hos kvinnor med 
risk att drabbas av bröstcancer har lett till fördjupad kunskap i detta område. 
 

Resultatdiskussion 
 
Resultatartiklarna granskades med hjälp av mall i Evidensbaserad omvårdnad skriven av 
Willman och Stoltz bilaga G och H (51). I majoriteten av resultatartiklarna stämmer syfte 
och slutsats väl överens med varandra. Resultatartiklarnas vetenskapliga kvalitet bör anses 
som god då urvalen och metod i studierna är noggrant beskrivna och är gjorda efter 
behoven för studiernas syfte. Bortfallet i resultatartiklarna har varit lågt och detta bör 
styrka den vetenskapliga kvaliteten. Majoriteten av artiklarna har haft bra layout och språk. 
Det som missats i artiklarna och kan ses som en svaghet är att en minoritet av 
resultatartiklarna hade godkännande från etiska kommittéer. 
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Stöd och information 
 
Behovet av stöd- och information är stort hos högriskkvinnor (27-29, 32, 35). Trots att 
informationsbehovet är stort anser en stor del av högriskkvinnorna att deras behov inte 
blivit tillgodosett (33). Enligt hälso- sjukvårdslagen har patienter rätt till individuellt 
anpassad information och upplysning om preventiva åtgärder och vårdprofessionen ska 
gemensamt arbeta för hälsa (16). Den oro som kvinnor känner inför sin risk att drabbas av 
bröstcancer visar på att sjukvården kan ha misslyckats med att ge den individuella 
informationen som de behöver för att minska sin oro. Hur individuellt anpassad är 
egentligen informationen som ges när ett flertal högriskkvinnor känner att de inte har fått 
tillräckligt med information? Vad är det i sjukvården som gör att sjuksköterskan inte kan 
tillgodose patientens behov? Är det okunskap, underbemanning eller brist på vilja? Den 
skriftliga information som bör ges handlar inte bara om att ge ut ett informationsblad eller 
broschyr, utan att sjuksköterskan använder sin kreativitet för att hitta den form av 
informationsmetod som passar individen. Vi hoppas att det i framtiden kommer att ske en 
förändring gällande hur individuell information värderas av sjukvårdspersonal.  
 
Döttrar till bröstcancersjuka kvinnor känner frustration över att informationen inte 
överrensstämmer från de olika professionerna i sjukvården och därför eftersöker dessa 
kvinnor rådgivningsteam där sjuksköterska och läkare ingår (29). I sjuksköterskans 
uppgifter ingår inte bara patientens vård utan även att ge information till närstående. Detta 
kan vara lätt att förbise eftersom det kan vara svårt för sjuksköterskan att veta hur och vad 
för information som hon ska ge närstående angående deras eventuella risk att drabbas av 
bröstcancer. De sjuksköterskor som arbetar på avdelningar där bröstcancerpatienter vårdas 
bör därför uppmärksamma och stötta närstående och kanske framförallt döttrarna till 
bröstcancerpatienterna.  
 
Media visar sig vara en stor informationskälla för högriskkvinnor (29) och i dagens 
samhälle med det stora informationsflödet kan mycket av informationen kanske inte vara 
helt tillförlitlig. Detta kan få konsekvenser för kvinnors riskuppfattning som kan leda till 
att kvinnor misstolkar sin risk för att drabbas av bröstcancer. Många döttrar till 
bröstcancersjuka kvinnor får sin information från sin mamma, men vissa mammor 
undviker att ge information till sina döttrar på grund av att de inte vill oroa dem (32-33). 
Mammor kanske vill skydda sina barn och undviker därför att ge riskinformation. De väljer 
kanske endast att ge information om sina egna synliga förändringar vid behandling av 
bröstcancer såsom håravfall, illamående och trötthet.  
 

Självundersökning 
 
Syftet med självundersökning är att hitta eventuella förändringar i brösten (4, 14, 17). Detta 
kan upplevas obehagligt och rädslan för att upptäcka förändringar gör att många kvinnor inte 
utför självundersökning enligt rekommendationer. För att kunna utföra självundersökning rätt 
och effektivt behöver rädsla och oro minskas (40, 42). Det är viktigt att kvinnor lär känna sina 
bröst och vet hur de normalt känns så att de kan upptäcka eventuella förändringar. Detta har 
kanske många kvinnor svårt med att göra på grund av sina egna inställningar till att röra vid 
sin egen kropp. Många kvinnor utför kanske inte självundersökning på grund av tanken på att 
finna förändringar och är rädda för hur deras liv kan komma att förändras vid upptäckt av 
knöl.  
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Unga kvinnor som för första gången gör ett besök i primärvården för 
preventivmedelsrådgivning skulle kunna få undervisning i självundersökning för att tidigt lära 
sig att utföra självundersökning och bli bekväma med att känna på sina bröst.  
 
Sjuksköterskan behöver ta reda på vilken information som kvinnor önskar angående 
självundersökning. De kvinnor som önskar handledning i undersökningen bör också få detta. 
Vissa kvinnor kan känna olust att söka hjälp och information om självundersökning därför att 
de tror att detta är någonting som varje kvinna ska kunna. 
 
En minoritet av sjuksköterskor uppmuntrar till och utbildar i självundersökning, detta på 
grund av brist i kunskap om självundersökning hos sjuksköterskor (25, 43), därför behöver 
sjuksköterskor regelbunden kompetensutveckling i självundersökning. Varför uppmuntrar och 
utbildar sjuksköterskorna inte? Handlar detta om sjuksköterskans egen inställning till 
självundersökning, den egna rädslan för att själv drabbas av bröstcancer eller för att de kanske 
känner sig obekväma i att handleda i praktisk undervisning av självundersökning? 
 

Mammografi  
 
I Nationella riktlinjer för bröstcancersjukvård 2006 rekommenderas högriskkvinnor att 
påbörja mammografiundersökning när de själva är 5-10 år yngre än vad släktingen var när 
hon fick sin diagnos (18). Tillförlitligheten för mammografi sägs dock vara dålig för 
kvinnor under 45 år (4,11), men ändå rekommenderas högriskkvinnor genomgå 
mammografi tidigare än 45 år (18). 
 
I Sverige görs mammografiundersökningar med start vid 40-45 år upptill 75 års ålder (18). 
Mammografiundersökningar har bevisats minska mortaliteten (4, 10, 19) i Sverige och 
Norge (46). Om mammografi infördes på alla kvinnor tidigare än idag kunde kanske 
mortaliteten minskas ytterligare. Rör det sig om en kostnadsfråga som gör att friska 
kvinnor inte kallas till mammografi tidigare? 
  
För att uppnå compliance är det viktigt att sjuksköterskan informerar om mammografins 
betydelse. Kvinnor uttrycker önskemål om mer individuell information rörande själva 
undersökningsproceduren och även mer generell information om mammografi (34). Detta 
skulle kunna vara en del av primärvårdens ansvar. 
 

Kunskap om risk och genetiskt test 
 
Kvinnor kan idag genomgå ett genetiskt test (5, 15, 18) för att se om de bär på de ärftliga 
generna BRCA1/2. Frågan är dock om testresultatet är så trovärdigt att de kvinnor som inte 
bär på muterade gener kan känna sig lugna och säkra på att inte drabbas av bröstcancer? 
Även om kvinnan bär på generna innebär inte det att hon behöver drabbas av bröstcancer, 
men det kan medföra att hon utför självundersökning enligt rekommendationer och går på 
regelbundna mammografiundersökningar. Om inte kvinnan har generna kanske detta kan 
innebära att hon invaggas i en falsk trygghet och inte är uppmärksam på förändringar i 
brösten.  
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Studier visar att oron hos kvinnor kan minskas genom att hon genomgår ett genetiskt test 
(6, 20). Men gör det verkligen det vid alla testresultat? Kvinnorna får då svar på om de har 
generna, och om de kanske kommer att drabbas. Oron ändras bara för vissa kvinnor från ett 
om till ett när de kanske kommer att drabbas av bröstcancer. Här är det viktigt att 
sjuksköterskan finns tillgänglig som ett stöd. Även om sjuksköterska inte har specifika 
genetiska kunskaper om bröstcancer kan hon fungera som ett stöd.  
 
Många döttrar till bröstcancersjuka kvinnor vet inte att ett genetiskt test finns att tillgå (49).  
Kanske kan detta bero på att det finns tveksamheter gällande testet och därför väljer 
sjukvården att inte informera om detta.  
 
Forskare tror att de i framtiden kommer att kunna kartlägga fler gener som kan orsaka 
bröstcancer (11). På grund av detta kommer möjligen siffran för ärftligheten att öka.  
 
Kvinnor har mer kunskap om den genetiska kopplingen än om livsstilsfaktorer som kan 
orsaka bröstcancer (25-26). Kan detta bero på att friska kvinnor blundar för 
livsstilsfaktorer som påverkar deras risk att utveckla bröstcancer? Det kan vara svårt att 
ändra livsstil för friska kvinnor och därför väljer de kanske att bortse från dessa faktorer. 
 
En sammanfattning av flera studier där 58 209 kvinnor med bröstcancer och 101 986 
kvinnor utan bröstcancer deltog, visar att kvinnor med bröstcancer anger att de har färre 
antal barn än de utan bröstcancer (52). Detta kanske bero på hormonella faktorer såsom 
längre tid av P-pilleranvändande och sen första förlossning där kvinnan är över 30 år. Även 
rädsla för att eventuellt överföra sin ärftliga risk för bröstcancer till sina barn kan vara en 
anledning till att bröstcancersjuka kvinnor skaffar färre barn. 
 
Döttrar till bröstcancersjuka kvinnor överskattar eller underskattar många gånger sin risk 
för att själva drabbas av bröstcancer (41, 49). Detta kanske många gånger beror på dålig 
kunskap hos kvinnor. Även efter att kvinnor mottagit information fortsätter de att 
överskatta sin risk. Detta kan bero på att kommunikationen mellan sjuksköterska och 
kvinnan har varit dålig och informationen bristfällig.  
 
 
Konklusion  
 
 
Högriskkvinnor är i behov av mer information om hur de skall kunna upptäcka bröstcancer 
i ett tidigt skede. Detta innebär att sjuksköterskor bör ha mer grundläggande kunskap om 
självundersökning, mammografi och genetiskt test för att kunna informera högriskkvinnor 
på ett adekvat sätt. En adekvat given information ökar frekvensen och noggrannheten i 
självundersökningen och compliance uppnås i mammografi. Genom att sjuksköterskan kan 
fungera som stöd för högriskkvinnor kan rädsla och oro minskas hos dessa. 
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Implikation 
 
 
Sjuksköterskor behöver få fortsatt kompetensutveckling gällande kontroller för bröstcancer 
men även utveckla sin förmåga att identifiera högriskkvinnors behov av information. Den 
viktigaste kontrollen som sjuksköterskan bör ha teoretisk och praktisk kunskap i är 
självundersökning. Fortsatt forskning kring hur sjuksköterskan kan ge individuellt anpassad 
information samt metoder för praktisk undervisning är önskvärda. Sjuksköterskan kan starta 
samtalsgrupper för högriskkvinnor där de kan finna stöd hos andra i samma situation. 
Mer etik bör läggas in i sjuksköterskeutbildningen angående hur information skall ges, så 
att sjuksköterskan inte ökar eventuell oro hos högriskkvinnor.  
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Metod 
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Slutsats 

22 
2003 
Sverige 

Hemminki K  
Granström 
C 

Familial breast cancer: 
scope for more 
susceptibility genes? 

Undersöka orsaker till 
bröstcancer gällande 
miljö och ärftlighet i 
familjer med bröstcancer. 

Kvantitativ  
Svensk databas 
10.2 miljoner 
individer 
n = 190 000 
mammor 
n = 26 000 
döttrar 
 

Studien bekräftar att bröstcancer beror 
huvudsakligen på ärftlighet. 
 

23 
2000 
Sverige 

Anderson H 
Bladström A 
Olsson H 
mfl. 
 

Familial breast and 
ovarian cancer: a 
Swedish population-
based register study 

Undersöka risken för 
döttrar med en mamma 
som fått diagnosen 
bröstcancer före 50 års 
ålder, att själva drabbas 
av bröstcancer. 

Kvantitativ 
n =158.041 
(77 263 kvinnor 
och 80 778 män) 

Studien visar att döttrar till kvinnor 
med bröst och – ovarialcancer har 
högre risk att drabbas av bröstcancer 
om kvinnan har diagnostiserats före 
50 års ålder. 

24 
2003 
Sverige 
 
 

Loman N 
Bladström A 
Johansson O 

Cancer incidence in 
relatives of a 
population –based set 
of cases of early-onset 
breast cancer with a 
know BRCA1 and 
BRCA2 

Undersöka vilken 
bröstcancerrisk som 
föreligger om det finns 
familjehistoria av 
bröstcancer och 
mutationerna BRCA1 
eller BRCA2. 

Kvantitativ 
n = 203 kvinnor 
med bröstcancer 
under 40 år. 
(n = 22 kvinnor 
med gen 
mutationer 
n = 181 kvinnor 
utan 
genmutationer) 
 
 

Risken att drabbas av tidig bröstcancer 
ökar med antalet drabbade släktingar 
och ju yngre släktingen är vid första 
diagnos desto högre blir risken att 
drabbas av bröstcancer. Risken blir 
högre med förstagradssläkting med 
BRCA mutation. 
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25 
2003 
Australien 

Young M C 
Zhou X J 
Lee S C 

The importance of 
paternal family history in 
hereditary breast cancer 
is underappreciated by 
health care professionals 

Granska och utvärdera 
kunskapen om riskfaktorer 
för ärftlig bröstcancer och 
familjär bröstcancer, hos 
sjukvårdspersonal och 
patienter.  

Kvantitativ  
n =284 hälso- och 
sjukvårdspersonal  
(124 läkare, 124 
Ssk, 36 paramed 
personal) 
n = 221 medicin 
stud. 
n = 104 bröstcancer 
kvinnor 
n = 177 friska 
kvinnor 
 

Hälso- och sjukvårdspersonal 
har bristande kunskaper om 
genetik och är inte medvetna 
om hur detta kan 
diagnostiseras eller om 
kontroller för ärftlig risk. 

26 
2006 
Storbritanien 

Peacey V 
Steptoe A 
Davidsdottir S  

Low levels of 
breastcancer risk 
awareness in young 
women: An international 
survey 

Undersöka kunskapen 
angående bröstcancer risk 
faktorer. 

Kvantitativ 
n = 10724 friska 
kvinnliga studenter  

Resultatet visar att kvinnor är 
mer medvetna om att 
bröstcancer orsakas av 
hereditet än av livsstil.  

27 
2003 
Canada 

Chalmers K 
Marles S 
Tataryn D 
mfl. 

Reports of information 
and support needs of 
daughters and sisters of 
women with breast 
cancer 

Beskriva stöd- och 
informationsbehov hos 
döttrar till kvinnor med 
bröstcancer. 
 

Kvantitativ 
n =261 döttrar till 
kvinnor med 
bröstcancer. 

Döttrar behöver mer stöd och 
information om risker och 
hur man kan upptäcka 
bröstcancer tidigt. 
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28 
2002 
Canada 

Stacey D 
DeGrasse C 
Johnston L  

Addressing the support 
needs of women at high 
risk for breast cancer: 
Evidence- based care by 
advanced practice 
nurses 

Identifiera om det behov av 
stöd hos högriskkvinnor och 
öka den evidensbaserade 
vården. 

Kvantitativ 
n = 97 högrisk 
kvinnor 

Vård av högriskkvinnor är en 
viktig men en komplex vård. 
Sjuksköterskan kan hjälpa 
kvinnorna att få en bättre 
riskuppfattning då känner 
kvinnorna sig lugna och nöjda. 

29 
1999 
USA 
 

Ryan E L  
Skinner 
 C S 

Risk beliefs and interest 
in counseling: Focus – 
group interviews among 
first – degree relatives 
of breast cancer patients 

Undersöka uppfattningen om 
rådgivning hos döttrar till 
kvinnor med bröstcancer. 

Kvalitativ 
n = 29 döttrar till 
kvinnor med 
bröstcancer. 

Rådgivarna skall fokusera på 
döttrars riskuppfattning om 
bröstcancer och ge information 
om den ärftliga risken. 

30 
1998 
Israel 

Gilbar O 
Borovik R 
 

How daughters of 
women with  
breastcancer cope with 
the threat of the illness 

Beskriva hur döttrar med hög 
risk för bröstcancer hanterar 
sin risk och deras attityder 
gentemot behandling. 

Kvantitativ  
n = 45 kvinnor 
med misstänkt 
bröstcancer 
kontrollgrupp: 
n = 51 kvinnor 
utan bröstcancer 

Studien visade att döttrar med 
hög risk för bröstcancer 
genomgick oftare klinisk 
undersökning än de i 
kontrollgruppen och sökte mer 
medicinsk information. 
 

31 
2003 
USA 

Cohn W F 
Ropka M E 
Jones S M 
mfl.  
 

Information needs 
about hereditary 
breast cancer among 
women with  
early- onset breast 
cancer 

Undersöka 
informationsbehovet 
om ärftlig bröstcancer.  
hos kvinnor med tidig 
diagnos av bröstcancer. 

Kvantitativ 
n = 263 
kvinnor med 
bröstcancer. 

Bröstcancersjuka kvinnor med 
döttrar sökte övervägande 
information om hereditet 
angående. bröstcancer pga. rädsla 
att föra över det på sina barn. 
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32 
2000 
Storbritannien 

Rees C E 
Bath P A 
 

Meeting the information 
needs of adult daughters 
of women with early 
breast cancer: patients 
and health care 
professionals as 
information providers 

Undersöka informationsbehovet 
och identifiera kommunikations- 
flödet mellan döttrar, 
bröstcancersjuka kvinnor och 
hälso- sjukvårdspersonal. 

Kvantitativ  
n =96 döttrar 
till kvinnor 
med 
bröstcancer. 

Största antalet döttrar sökte 
information om bröstcancer 
från sin bröstcancersjuka 
mamma och från 
distriktsläkaren. 

33 
2004 
Storbritannien 

Kenen R  
Arden-Jones 
A 

Healthy women from 
suspected hereditary 
breast and ovarian cancer 
families: the significant 
others in their lives 

Belysa kommunikation mellan 
friska kvinnor med risk för 
bröst- och ovarialcancer och 
deras närstående.  

Kvalitativ 
n =21 friska 
kvinnor 
med risk för 
bröstcancer 

Studien visar att ett starkt 
socialt stöd gör att kvinnor i 
familjer med bröst och 
ovarialcancer hanterar sin 
risksituation bättre.  

34 
2003 
USA 
 

Nekhlyudov 
L, Ross-
Degnan D 
Fletcher S W 

Beliefs and expectations 
of women under 50 years 
old regarding screening 
mammography 

Studera friska kvinnors 
motivation och attityd till beslut 
om mammografi. 

Kvalitativ 
n= 16 friska 
kvinnor  

Faktorer som motiverade var 
information, upplevelser av 
närstående med bröstcancer 
och psykosociala faktorer 
såsom minskning av oro.  

35 
2000 
Storbritannien 

Rees C E, 
Bath P A  
 
 

The psychometric 
properties of the Miller 
Behavioural Style Scale 
with adult daughters of 
women with early breast 
cancer: a literature review 
and empirical study 
 

Avgöra om Miller Behavioural 
Style Scale (MBSS) kan vara ett 
redskap för att kartlägga 
informationskällorna och 
informationsbehovet hos döttrar 
med bröstcancersjuk mammor. 

Kvantitativ 
n = 97 döttrar 
till kvinnor 
med 
bröstcancer. 

MBSS kunde användas för att 
kartlägga döttrarnas 
informationsbehov och 
informationskällor och visade 
på döttrarnas olika behov av 
information och antalet 
informationskällor. 
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36 
2004 
USA 

Raveis V H 
Pretter S 

Existential plight of adult 
daughter following their 
mothers´ breast cancer 
diagnosis 

Beskriva upplevelsen hos 
döttrar till bröstcancersjuka 
kvinnor och klargöra deras 
reaktioner till mammornas 
diagnos. 

Kvalitativ  
n = 50 döttrar till 
äldre kvinnor med 
bröstcancer.  

Att både vårda sin sjuka 
mamma och samtidigt oroa 
sig för sin egen personliga 
risk att utveckla bröstcancer 
kan framkalla oro och stress.  

37 
2005 
Israel 
 
 

Cohen M 
Pollack S 

Mothers with breast cancer 
and their adult daughters: 
The relationship between 
mothers’ reaction to breast 
cancer and their daughters’ 
emotional and 
neuroimmune status 

Belysa mammors och 
döttrars psykiska utmattning 
i samband med bröstcancer 
och risk för bröstcancer. 

Kvantitativ  
n = 80 kvinnor med 
bröstcancer 
n = 80 döttrar med 
risk för bröstcancer. 

Den psykiska utmattningen 
är liknande, både hos 
mamman och dottern. 

38 
2005 
USA 

Mosher C E 
Danoff- 
Burg S 
Brunker B  

Women´s posttraumatic 
stress responses to 
maternal breast cancer 

Undersöka olika nivåer av 
posttraumatisk stress och oro 
bland högriskkvinnor.   

Kvantitativ 
n =31 döttrar till 
kvinnor med 
bröstcancer. 

Studien bekräftar att de är en 
stressfull situation och att 
flertalet döttrar uppvisar 
depressiva symtom. 

39 
2006 
USA 

Mosher  
C E  
Danoff-
Burg S 
Brunker B 

Post-traumatic growth and 
psychosocial adjustment of 
daughters of breast cancer 
survivors 

Undersöka positiva 
posttraumatiska 
livsstilsförändringar.  

Kvantitativ 
n = 30 döttrar till 
bröstcancerkvinnor 
n = 16 döttrar med 
friska föräldrar. 

Vissa döttrar till överlevande 
bröstcancerkvinnor har en 
positiv livsstilsförändring 
efter mammans sjukdom. 
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40 
2005 
Storbritannien 

Norman P 
Brain K 

An application of an 
extended health belief 
model to the 
prediction of breast 
self-examination 
among women with a 
family history of 
breast cancer 

Undersöka om Health belief modell 
går att tillämpa gällande 
självundersökning. Hur bröstcancer 
oron påverkar 
självundersökningsbeteendet hos 
högriskkvinnor. 
 

Kvantitativ 
n = 833 kvinnor i 
första 
frågeformuläret 
n = 567 kvinnor i 
andra 
frågeformuläret 
 

Om oron för bröstcancer 
kan minskas leder det till 
att fler kvinnor utför 
självundersökning rätt och 
effektivt. 

41 
1997 
USA 
 

Benedict S 
Coon G 
Hoomani J 
mfl. 

Breast cancer 
detection by 
daughters of women 
with breast cancer 

Fastställa frekvensen av 
självundersökning, klinisk 
bröstundersökning och mammografi 
hos döttrar till bröstcancersjuka 
kvinnor och se om hinder finns för att 
utföra självundersökning. 

Kvantitativ 
n = 54 vuxna 
döttrar till kvinnor 
med bröstcancer 
kvinnor. 

Rädsla för bröstcancer 
fungera som ett hinder för 
att utföra 
självundersökning. 

42 
2001 
USA 

Rutledge  
D N  
Barsevick A 
Knobf M T  

Breast cancer 
detection: knowledge, 
attitudes, and 
behaviors of women 
from Pennsylvania 

Identifiera sambandet mellan 
upptäckt/beteende av bröstcancer och 
valda hälsokontroller. 

Kvantitativ 
n= 538 friska 
kvinnor med risk 
för bröstcancer. 

Vanliga hinder till 
bröstcancerscreening var 
brist på riskkunskap och 
allmän hälsomotivation. 

43 
1996 
USA 

Han Y 
Ciofu 
Baumann  
L C  
Cimprich B  

Factors influencing 
registered nurses 
teaching breast self-
examination to female 
clients 

Identifiera de faktorer/orsaker som 
påverkar sjuksköterskan att uppmuntra 
och undervisa i självundersökning till 
kvinnliga patienter. 

kvantitativ 
n = 140 
sjuksköterskor. 
 

Studien visar att endast en 
av fem sjuksköterskor 
uppmuntrar och 
undervisar i 
självundersökning.  
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44 
1996 
Canada 

Alcoe S Y  
Valerie V 
J 

From attending a 
class on breast 
self- examination 
(BSE) to coping 
with breast cacner: 
The experiences 
of eight women 

Jämföra tre praktiska metoder 
för undervisning av 
självundersökning. 

Kvalitativ  
n= 587 friska kvinnor 
n = 8 kvinnor med 
bröstcancer. 

Val av metod var av mindre 
betydelse för självundersökning, 
dock ökade regelbundenheten 
och kvinnors självförtroende för 
självundersökning. 

45 
2000 
USA 

Leight S B 
Deiriggi P 
Hursh D 
Mfl. 

The effect of 
structured training 
on breast self-
examination 
search behaviors 
as measured using 
biomedical 
instrumentation 

Mäta effekten av 
självundersökningsteknik 
rörande palpation och 
undersökningstid. 

Kvantitativ  
n = 41 kvinnliga 
sjuksköterskestuderande. 
 

Individuell utbildning i 
självundersökning ökar 
noggrannheten i 
självundersökning. 

46 
2004 
Norge, 
Sverige 
 

Zahl P-H,   
Strand B 
H 
Maehlen J 

Incidence of 
breast cancer in 
Norway and 
Sweden during 
introduction of 
nationwide 
screening: 
prospective cohort 
study 

Fastställa om ökningen i 
upptäckten av bröstcancerfall 
tack vare mammografi, innebär 
en minskning av 
bröstcancerfall hos kvinnor 69 
år och uppåt, då dessa kvinnor 
inte längre berörs av 
mammografiprogrammen. 

Kvantitativ 
n=1.4 miljoner kvinnor i 
Norge 
n=2.9 miljoner kvinnor i 
Sverige. 

Ingen minskning kunde noteras 
i bröstcancerupptäckter i åldern 
69 år och uppåt. 1/3- del av 
bröstcancerupptäckterna efter 
introduktionen av mammografi 
program i åldersgruppen 50-69 
år var överdiagnostiserade, d v s 
utan mammografi hade inte 
dessa cancerfall upptäckts under 
kvinnans livstid. 
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Referensnr:  
Publikations- 
År 
Land 

Författare Titel Syftet 
Var att: 

Metod 
Urval 

Slutsats 

47 
2003 
USA 

Harel A 
Abuelo D 
Kazura A 

Adolescents and 
genetic testing: 
What do they think 
about it? 

Undersöka tonåringarnas attityder 
till screening för att upptäcka 
ärftliga sjukdomar ex: bröstcancer. 

Kvantitativ 
n =181 kvinnor  
n =180 män . 

Huvudmotivet för ett genetiskt 
test är att ha en familjemedlem 
med bröstcancer. 

48 
2001 
Australien 

Shrestha S 
Poulos A 

The effect of verbal 
information on the 
experience of 
discomfort in 
mammography 

Utvärdera effekten av muntlig 
information före 
mammografiundersökning för att 
minska upplevelsen av obehag. 

Kvantitativ 
n = 136 kvinnor. 

Muntlig information visade sig 
ha god effekt för att mildra 
upplevelsen av obehag vid 
mammografiundersökning. 

49 
2005 
Canada 

Capelli M 
Verma S 
Korneluk Y  
Mfl. 
 

Psychological and 
genetic counseling 
implications for 
adolescent daughters 
of mothers with 
breast cancer 

Undersöka hur den 
bröstcancersjuka mammans 
kommunikation med dottern var 
angående genetisk risk för 
bröstcancer. Även undersöka 
mammans och dotterns psykiska 
hälsa. 

Kvantitativ 
n = 55 mamma-
dotter par med 
bröstcancer hos 
mamman 
n =55 
kontrollgrupp 
mamma-dotter 
par utan 
bröstcancer hos 
mamman. 

En bröstcancersjuk kvinna och 
hennes dotter hade sämre 
kommunikation om ärftlighet än 
kontrollgruppen. 
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Referensnr:  
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År 
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Var att: 

Metod 
Urval 

Slutsats 

50 
2006 
Nederländerna 

Oostrom V.I 
Meijers-  
Heijboer H 
Duivenvoorden  
HJ 
Mfl. 

Prognostic  
factors for 
hereditary  
cancer 
distress 
six months 
after 
BRCA1/2 or 
HBPCC  
genetic 
suscepti-bility 
testing 

Undersöka cancerrelaterad 
oro och stress upp till sex 
månader efter genetiskt test. 
 

Kvalitativ 
n = 271 kvinnor och 
män 
(n = 175 kvinnor testade 
för BRCA1/2mutation 
n = 96 kvinnor och män 
testade för HNPCC. 

De individer som uppvisade hög 
grad av oro och stress sex månader 
efter testet, var också de som visade 
högst grad av oro och stress innan 
testet. 
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