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Sammanfattning 

Hela det mänskliga genomet var sekvenserat i april 2003 och sedan dess har 

utvecklingen av genetisk testning avancerat snabbt. Sjuksköterskor kan komma att ha 

en central roll gällande att informera personer kring den genetiska testningen, rådgiva 

personer som genomgår genetisk testning och hjälpa dem att tolka resultaten. Genom 

att beskriva personers känslor kring att genomföra genetisk testning kan 

sjuksköterskor få hjälp till en ökad förståelse. Syftet var därför att beskriva personers 

känslor kring att genomföra en genetisk testning för genetiskt betingade sjukdomar 

med en möjlig dödlig utgång. För att få en överblick av det aktuella forskningsläget 

genomfördes en systematisk sökordsbaserad litteraturöversikt. Totalt tolv artiklar 

granskades och kodades. Resultatet presenteras i fyra teman: Rädsla och lättnad, som 

handlar om rädsla för sjukdomen, oro och ångest men också lättnaden när resultatet 

var negativt; Ovisshet kring hanterandet, där känslor av frustration, chock och 

orättvisa framkom men även förväntningar inför resultatet; Hopp och hopplöshet, 

vilket syntes som hopp inför framtiden och personlig kontroll samt en känsla av att 

vara besegrad, maktlös och förrådd; samt Gemenskap och utanförskap inom familjen, 

som uppstod i relation till andra där känslan av att vilja dölja samt behov av stöd var 

framstående. Då hälsa är vårdandets mål diskuteras resultatet utifrån Katie Erikssons 

hälsokors samt i förhållande till hälsa som rörelse. Ytterligare forskning och 

utbildning krävs för att sjuksköterskor ska erhålla kunskap om personcentrerat 

vårdande genom processen av genetisk testning. 
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Abstract 

The human genome was sequenced in April 2003 and since then genetic testing has 

developed rapidly. Nurses may come to have a central and significant role regarding 

informing people about all the potential outcomes of genetic testing, advising people 

undergoing genetic testing and helping them interpret the results. By describing 

people's feelings about implementing genetic testing, nurses be helped to a better 

understanding and ability to perform a person-centered care. The aim was therefore to 

describe people's feelings about implementing a genetic testing for genetic diseases 

with possible fatal outcome. To get an overview of the current state of research, a 

systematic search-terms-based literature review was performed. A total of twelve 

articles were reviewed and coded, resulted in four themes: Fear and relief, which is 

about fear of the disease, worry and anxiety but also relief when the result was 

negative; Uncertainty surrounding the handling, where feelings of frustration, shock 

and injustice emerged but also expectations for the outcome; Hope and hopelessness, 

which appeared as a hope for the future and personal control but also a sense of being 

defeated, powerless and betrayed; and Community and exclusion within the family, 

which arose in relation to others where feeling of wanting to hide and needs of 

support were prominent. The goal of caring is health. The result of this study is 

therefore discussed with reference to Katie Eriksson's health cross and in relation to 

health as a movement. Further research and education is required for nurses to obtain 

knowledge about person-centered care through the process of genetic testing. 
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Inledning 

Hela det mänskliga genomet blev sekvenserat i april 2003 (Schmutz et al., 2004). 

Euhus (2014) betonar att sedan dess har DNA-teknologin avancerat i en oerhörd fart 

och WHO (u.å) påpekar att genetisk testning är en växande praxis världen över. Ur 

denna aspekt är det nödvändigt att genetisk testning övervakas på ett lämpligt sätt. 

Det som synliggörs i den genetiska informationen, och den möjliga diagnostiseringen 

en genetisk testning kan medföra, innebär att kvalitetssäkringen är en vital och 

utmanande del. Stora delar av genteknikens ramverk kräver fortsatt utveckling och 

förbättring gällande den genetiska testningens kvalitet och etiska försvarbarhet (ibid). 

Enligt Arribas-Ayllon et al. (2011) genomförs genetisk testning inom sjukvården 

framför allt hos individer som har en familjär förekomst av en viss sjukdom. 

Sjukdomar som kan upptäckas med genetisk testning är exempelvis Huntingtons 

sjukdom (HD), olika typer av cancer samt hjärtsjukdomar (ibid). 

Mårsell (2010) förklarar att en individs fullständiga arvsmassa finns i var och en av 

personens celler. Uppsättningen av generna (arvsanlagen) är dubbel, en som ärvts från 

personens mor och en från personens far. Skulle en individ bära på ett muterat 

arvsanlag kan detta föras vidare till nästa generation.   

I Sverige finns sjuksköterskor som jobbar som genetiska vägledare (Bergqvist 

Månsson, 2014). Till skillnad från många andra aspekter av omvårdnad, är genetiken 

relevant för varje livsfas (Skirton, H., Yurdagul Erdem, S., Ingvoldstad, C., Pestoff, 

R., Teksen, F., & Williams, J., 2012). Ofta får en genetisk testning även konsekvenser 

för familjen (Bergqvist Månsson, 2014). Det komplicerade vårdandet, komplicerade 

upplevelser och möjliga negativa känslor som väcks i anknytning till vårdandet måste 

bearbetas och hanteras av vårdare på ett sådant sätt att individen ges en god vård 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Bancroft (2010) belyser att sjuksköterskor kan komma 

att ha en central och betydande roll gällande att informera personer kring alla 

potentiella utfall av den genetiska testningen, rådgiva personer som genomgår 

genetisk testning och hjälpa dem att tolka resultaten. Sjuksköterskor kan även ge 

personerna stöd samt följa upp dem som har en högre genetisk risk, varför det är av 

vikt att sjuksköterskor får möjlighet till utbildning inom genetik. 

 

Bakgrund 

Genetisk testning 

Inom genetiken, till skillnad från andra medicinska områden, är syftet inte att bota 

sjukdom utan att tillhandahålla information till individer så att de kan fatta beslut 

rörande sina liv (Friedenberg, 2002). European Society of Human Genetics (ESHG) 
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har definierat genetisk testning som det test som genomförs på en individs genom, då 

de själva sökt sjukvård till följd av uppvisande av symtom eller en förhöjd risk att 

utveckla en sjukdom (Godard, ten Kate, Evers-Kiebooms & Ayme, 2003). En 

genetisk testning som genomförs på större grupper, och som inte utgår från en klinisk 

problemformulering, kallas för genetisk screening (Arribas-Ayllon, Sarangi & Clarke, 

2011; Statens medicinsk-etiska råd, 2002). Fokus i denna litteraturöversikt var 

genetisk testning. Statens medicinsk-etiska råd (u.å) förklarar att genomförandet av en 

genetisk testning innebär att, genom analys av ett blodprov eller vävnadsprov, skaffa 

sig information om individens genetiska förutsättningar och arvsanlag. Informationen 

erhålls antingen genom undersökning av DNA-sekvensens enskilda gener/genregioner 

eller via att undersöka kromosomuppsättningen (kromosomanalys). Det är även 

möjligt att analysera biomarkörer som påvisar förekomst av vissa genvarianter. 

Omfattningen av en genetisk testning varierar mellan kartläggning av enbart en 

punktmutation upp till en individs hela genom (ibid).  

Inom sjukvården genomförs genetisk testning framför allt hos individer som har en 

familjär förekomst av en viss sjukdom (Arribas-Ayllon et al., 2011). Typiska 

sjukdomar med stark familjär förekomst är HD, hjärtsjukdomar och olika typer av 

cancer. Statens medicinsk-etiska råd (u.å) förklarar att det även är möjligt att utföra 

testningen när en person utan känd risk råkar ut för en sjukdom, och genom detta 

undersöka om den har en genetisk betingelse. Ytterligare användningsområden för 

genetisk testning är fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik. 

Bancroft (2010) och Arribas-Ayllon et al. (2011) förklarar att när genetisk testning 

utförs för att se om en individ har HD kan individen få ett definitivt svar på om 

sjukdomen kommer att utvecklas eller ej. När det gäller genetisk testning för cancer är 

situationen mycket mer komplicerad. Om individen har högriskgener samt en 

mutation finns det en avsevärd risk att cancersjukdomen kommer utvecklas. 

Etiska frågor kring genetisk testning 

Genetisk testning kan bidra med värdefull information, speciellt då det kan resultera i 

diagnos och behandling av sjukdom. Det medför dock flera etiska dilemman som 

framkommer vid användning av genetisk testning (Statens medicinsk-etiska råd, u.å). 

WHO (u.å) påpekar att när den vetenskapliga kunskapen kring genernas roll inom 

sjukdomsutvecklingen växer, och fler test finns tillgängliga, ökar kraven kring 

tolkning, kommunikationen av resultatet av den genetiska testningens mening till 

patienten samt att hänsyn tas till individens behov av vägledning i samband med 

testet. Andersson, Juth, Petersén, Graff och Edberg (2012) påpekar att genetisk 

testning påverkar inte endast den berörda individen utan även dennes familj. 

Friedenberg (2002) belyser att rätten att veta svaret på sin genetiska testning är 

självklar. Men rätten att inte veta sin genetiska information är mer komplex då 



 

3 

 

informationen inte bara är relevant för individen utan också för familjemedlemmar. 

Om den information som framkommer vid en genetisk testning påvisar ett 

sjukdomsanlag hos individen kan det innebära att andra personer i släkten också har 

en förhöjd risk att utveckla den sjukdomen. Resonemang förs kring skyldighet att föra 

denna information vidare till familjemedlemmar och kring huruvida informationen är 

önskad av familjemedlemmen (Friedenberg, 2002; Statens medicinsk-etiska råd, u.å). 

Diskussioner förs ofta kring vilka som ska få tillgång till den genetiska informationen 

och på vilket sätt detta påverkar individen (Statens medicinsk-etiska råd, u.å). 

Friedenberg (2002) och Statens medicinsk-etiska råd (u.å) lyfter att det finns individer 

som undviker genetisk testning då testningens resultat kan leda till diskriminering och 

stigmatisering kring försäkringar och anställningar.  

Hälsa  

Hälsans komplexitet och svårfångade natur synliggörs genom att sammanfläta hälsa 

och liv, varav den ene är svår att beskriva utan den andre. Livet självt har ett starkt 

samband med hälsa, och hälsa uppstår vid särskilda stunder eller situationer i livet 

(Wärnå-Furu, 2010). Vidare beskriver Wärnå-Furu (2010) att begreppet hälsa är svårt 

att definiera vilket har lett till att hälsa ses som ett slags mysterium eller en gåta. 

I Erikssons (1984) hälsoteori beskrivs begreppet hälsa som ett tillstånd hos individen 

av sundhet, friskhet och känsla av välbefinnande. Detta behöver dock inte innebära att 

sjukdom eller annan kroppslig dysfunktion är frånvarande. Eriksson (1984) illustrerar 

detta i form av ett hälsokors, eller som det benämns: individens hälsopositioner (se 

figur 1). Hälsa kännetecknas både av sjukdomsfrånvaro men också av individens 

upplevda känsla av välbefinnande. Det motsatta gäller för ohälsa där sjukdom kan 

förekomma men ohälsan beror också på individens upplevelse av illabefinnande. 

Figur 1 visar individens möjliga hälsopositioner där position A innebär att individen 

har objektiva tecken på exempelvis sjukdom, vilket individen oftast är medveten om. 

Dock kan han eller hon ändå uppleva välbefinnande och känna sig frisk. I position B 

föreligger både frånvaro av sjukdom samt upplevd känsla av välbefinnande, medan 

position C innebär att individen upplever illabefinnande dock utan objektiva tecken på 

sjukdom. För dessa individer är de upplevda symtomen verkliga, de har en känsla av 

sjukdom och upplever ohälsa. I position D föreligger objektiva tecken på sjukdom 

samt individens upplevelse av illabefinnande, en så kallad verklig ohälsa (ibid).  
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Figur 1. Individens hälsopositioner (Eriksson, 1984, s. 46) 

Dahlberg & Segesten (2010) beskriver att när en individ upplever välbefinnande, är 

denne i stånd till att verkställa sina stora och små livsprojekt, individen mår bra och 

befinner sig i ett tillstånd av hälsa. Hälsan påverkas därmed av hurvida en person 

förmår att balansera livets sårbarhet med att begagna dess frihet samt hur personen 

upplever livskraft, livslust och livsmod. Wärnå-Furu (2010) påpekar att människor 

inser oftast inte hur mycket de värdesätter sin hälsa förrän den dagen hälsan inte 

längre finns kvar. 

För att en känsla av hälsa ska infinna sig måste individen bära kapacitet till rörelse 

och aktivitet likaväl som stillhet, vila och en god livsrytm. Till hälsobegreppet knyts 

även känslan av mening och sammanhang. Samtliga essenser som hälsan besitter är 

länkade till varandra med den övergripande upplevelsen av hälsa (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

Att främja hälsa är målet för alla som arbetar inom hälso- och sjukvården (Wärnå-

Furu, 2010). Enligt Dahlberg och Segersten (2010) ska vårdandet bygga på vetenskap 

och beprövad erfarenhet. Detta är vårdvetenskapens utgångspunkt. Som vårdare är det 

viktigt att använda sin expertkunskap för att vårda patienten. De redskapen en vårdare 

har att tillgå är all sin kunskap samt sina sinnen för att se, lyssna, tänka, känna och 

förstå.   
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Upplevelsen av hälsa ökar med personcentrerad vård (Ekman et al., 2011). Morgan 

och Yoder (2012) har genom en begreppsanalys kommit fram till att personcentrerad 

vård kännetecknas av följande egenskaper (a) holistisk, där hela personen beskrivs 

som biologisk, social, psykologisk och spirituell; (b) individualiserad, där den unika 

individen synliggörs med dess unika behov och specifika hälsofrågor; (c) respektfull, 

rätten att behandlas och bemötas med respekt; och (d) stärkande, empowerment 

uppmuntrar autonomi och självförtroende. 

Problemformulering 

Genetisk testning och möjligheter att ta reda på framtiden tar allt större plats inom 

hälso- och sjukvården då det är en växande praxis världen över. Sjuksköterskor har 

som uppgift att hantera patienters känslor kring undersökningar, besked och 

sjukdomen. Genom att beskriva personers känslor kring att genomföra genetisk 

testning kan sjuksköterskor få en ökad förståelse och möjlighet att utföra en 

personcentrerad vård. 

Syfte 

Syftet var att beskriva personers känslor kring att genomföra en genetisk testning för 

genetiskt betingade sjukdomar med en möjlig dödlig utgång. 

Metod 

En systematisk litteraturöversikt genomfördes enligt Henricson (2012). Vetenskapliga 

artiklar granskades och bearbetades för att få djupare kunskap inom det valda 

området.  

Datainsamling 

En inledande sökning genomfördes för att få en överblick av aktuell tillgänglig 

litteratur (Friberg, 2006). En systematisk litteratursökning utfördes sedan i 

databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO.  Dessa databaser användes för att få 

ett brett utbud med omvårdnadsvetenskaplig-, medicinsk- och psykologisk forskning 

(Henricson, 2012) relaterat till studiens syfte. Sökorden som utformades utifrån 

studiens syfte var Genetic screening, Genetic testing och Genetic test i kombination 

med experience, decision making och emotion* (se Tabell 1: Bilaga A). Sökorden 

förekom till viss del i databaserna i form av ämnesord (Henricson, 2012). I CINAHL 

som CINAHL Headings och Major concept. Samma system i PubMed kallas Medical 

Subject Headings (MeSH) respektive Thesaurus i PsycINFO (se Tabell 1: Bilaga A). 

Sökningar genomfördes även med sökorden som fritext. Det gjordes på grund av att 

en viss tid måste passera innan ett begrepp blir etablerat som ett ämnesord i en 

databas (Henricson, 2012).  
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Den Booleska operatorn AND användes för att få en avgränsad och mer specifik 

sökning (Henricson, 2012). Trunkering användes på sökordet emotion* för att finna 

alla varianter av ordet och därmed inkludera ordets alla grammatiska böjningsformer 

(Friberg, 2006). Samtliga sökord användes i alla databaser.  

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara orginalartiklar, ha publicerats under 

de senaste sex åren samt endast innefatta personer som var 18 år eller äldre. 

Artiklarna skulle beskriva känslorna ur perspektivet av personerna som genomgår 

processen av genetisk testning. Exklusionskriterierna var artiklar som behandlade 

ämnet fosterdiagnostik samt artiklar som innebar en kostnad, vilket exkluderade en 

artikel.  

För att underlätta urvalet, uppfylla inklusionskriterierna samt finna den mest aktuella 

forskningen begränsades sökningen med hjälp av databasernas 

avgränsningsfunktioner (Friberg, 2006). Sökhistoriken redovisas i Tabell 2 (Bilaga 

B). Dubbletter redovisas med hjälp av en parentes i sökhistoriken. De sökningar som 

inte genererat någon resultatartikel redovisas ej. 

Av 542 träffar lästes 43 abstrakt och utifrån dessa valdes 14 artiklar ut, då abstrakten 

bedömdes svara an på studiens syfte. Dessa 14 artiklar lästes enskilt av båda 

författarna och samtliga valdes ut till andra urvalet. En granskning genomfördes för 

att bedöma artiklarnas vetenskapliga kvalitet. Granskningen utfördes med hjälp av 

bedömningsmallar för kvalitativ och kvantitativ metod enligt Carlsson och Eiman 

(2003) där poängen räknades om till procent för att få fram varje artikels 

vetenskapliga grad. Grad I artiklar, vilka håller en hög vetenskaplig kvalitet, 

motsvarar över 80%. Grad II artiklar, med en god vetenskaplig kvalitet, motsvarar 

mellan 70-80% medan Grad III artiklar motsvarar mellan 60-70% vilket innebär en 

lägre kvalitet. Av de 14 artiklarna bedömdes nio vara Grad I, fyra Grad II och en Grad 

III. För att upprätthålla en hög vetenskaplig kvalitet valdes enbart artiklar av Grad I 

och Grad II att inkluderas i resultatet. Ytterligare en artikel exkluderades vid 

granskningen då den bedömdes ej svara an mot litteraturöversiktens syfte. Resultatet 

bygger således på 12 artiklar där fyra hade kvantitativ analysmetod och åtta kvalitativ 

analysmetod. Resultatartiklarna presenteras i artikelöversikter i Tabell 3 (Bilaga C). 

Databearbetning 

Samtliga artiklar lästes igenom individuellt av båda författarna utifrån 

litteraturöversiktens syfte. Artiklarnas resultat kondenserades (Henricson, 2012) var 

för sig. Detta med hjälp av överstrykning och infogande i ett rutsystem för att få en 

överblick av de känslor som framkom i artiklarna. Därefter jämfördes och 

diskuterades funna känslor gemensamt med hjälp av artiklarnas resultat. Efter 

överenskommelse författarna emellan skrevs känslan, samt vilken artikel den förekom 
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i, ner på en enskild lapp. Kvalitativ data och kvantitativ data färgkodades för att 

särskilja dem. När samtliga känslor skrivits ner inleddes en process som med hjälp av 

tillbakablickar i artiklarnas resultat ledde till att känslorna grupperades till fyra teman 

(Henricson, 2012). De slutgiltiga teman som framkom var: Rädsla och lättnad, 

Ovisshet kring hanterandet, Hopp och hopplöshet samt Gemenskap och utanförskap 

inom familjen. Artiklarnas representativitet i resultatets fyra teman redovisas i Tabell 

4. 

Tabell 4. Artiklarnas representativitet i resultatets fyra teman 

Teman  

Rädsla och 

lättnad 

Ovisshet kring 

hanterandet 

Hopp och 

hopplöshet 

Utanförskap och 

gemenskap inom familjen 

Bruwer et al. (2013) x x x x 

Croster et al. (2010) x x x x 

Dufrasne et al. (2010) x x 

  Fantini-Hauwel et al. (2011) x x 

 

x 

Forrest Keenan et al. (2014) x x x x 

Goh et al. (2013) x 

 

x x 

Hamilton et al. (2009) x x x x 

Hughes Halbert et al. (2011) x 

   Klitzman (2010) x x 

 

x 

Maheu (2009) x 

 

x 

 Semaka et al. (2012) x x 

 

x 

Strømsvik et al. (2010) x x x x 

 

Etiska aspekter 

Forsberg och Wengström (2013) beskriver vikten av att författarna överväger etiska 

aspekter i genomförandet av en systematisk litteraturöversikt. I en litteraturöversikt är 

den insamlade datan kunskap som redan har dokumenterats, varför de etiska frågorna 

ställs till vald litteratur. Forsberg och Wengström (2013) betonar vidare att studierna 

som väljs bör innehålla etiska överväganden eller ha erhållit godkännande från en 

etisk kommitté. Alla artiklar som utgör en del i litteraturöversikten skall redovisas. 

Författarna har även en skyldighet att framhäva alla resultat oavsett om de stöder en 

eventuell hypotes eller ej, då det anses oetiskt att enbart framhäva de resultat som 

stöder författarnas egna åsikter (Forsberg & Wengström, 2013). Tio av 

resultatartiklana var godkända av en etisk kommitté. De resterande två tog upp etiska 

aspekter i form av informerat samtycke. I en litteraturstudie finns det enligt Henricson 

(2012) en risk att engelska artiklar kan misstolkas om författarna har begränsade 

språkkunskaper. Författarnas metodologiska kunskaper kan påverka tolkningen av 

resultatartiklarnas vetenskapliga kvalitet (ibid). Författarna till denna litteraturöversikt 

har efter bästa förmåga översatt sanningsenligt. 
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Resultat 

Databerbetningen genererade fyra teman: Rädsla och lättnad, Ovisshet kring 

hanterandet, Hopp och hopplöshet samt Gemenskap och utanförskap inom familjen. 

Rädsla och lättnad 

Rädsla framkom på många olika sätt och med många olika grunder. Personerna var 

rädda för sjukdomen, upplevde osäkerhet, oro och ångest. I motsats till detta 

upplevdes även en känsla av lättnad. 

Rädsla var en återkommande känsla i många artiklar (Bruwer, Futter & Ramesar, 

2013; Croster & Dickerson, 2010; Klitzman, 2010; Semaka, Balneaves & Hayden, 

2012; Strømsvik, Råheim, Øyen, Engebretsen & Gjengedal, 2010). Rädslan tog sig 

uttryck på olika sätt för olika personer. Bruwer et al. (2013) har intervjuat en person 

som kände sig så pass rädd för sitt positiva svar på den genetiska testningen att det 

inte var hanterbart. Croster & Dickerson (2010) beskriver att personerna upplevde en 

rörlig rädsla mellan att veta och inte veta sin personliga risk. Semaka et al. (2012) 

fann att personerna levde i en rädsla både för sjukdomens symtom och för 

sjukdomens genetiska betydelse. Rädslan uttryckte sig även som en känsla av 

osäkerhet (Croster & Dickerson, 2010; Forrest Keenan, McKee & Miedzybrodzka, 

2014; Hamilton et al., 2009; Klitzman, 2010; Maheu, 2009; Semaka et al., 2013; 

Strømsvik et al., 2010). En osäkerhetskänsla hos personerna visade sig kring cancerns 

ursprung (Maheu, 2009) och även kring personernas genetiska status (Semaka et al., 

2013). Semaka et al. (2013) beskriver vidare personernas osäkerhet kring förståelse av 

resultatet som framkom genom den genetiska testningen. Croster och Dickerson 

(2010) skriver att 17 av 19 kvinnor i deras studie genomgick genetisk testning för att 

hantera sin osäkerhet kring den potentiella risken att bära på den ärftliga 

bröstcancertypen BRCA 1/2. Forrest Keenan et al. (2014) berättar om en person som 

uttryckte osäkerhet kring att genomföra eller inte genomföra genetisk testning. Rädsla 

framkom också i artiklarna uttryckt som oro (Bruwer et al. 2013; Croster & 

Dickerson, 2010; Forrest Keenan et al., 2014; Klitzman, 2010; Semaka et al., 2013; 

Strømsvik et al., 2010). Ångest var likaså ett uttryck för rädsla (Bruwer et al. 2013; 

Forrest Keenan et al., 2014; Semaka et al., 2013; Strømsvik et al., 2010). Resultatet 

från genetisk testning framkallade ångest hos personer i flera av studierna (Bruwer et 

al. 2013; Semaka et al., 2013; Strømsvik et al., 2010). Lättnad var en annan känsla 

som beskrevs efter mottagandet av den genetiska testningens resultat (Croster & 

Dickerson, 2010; Forrest Keenan et al., 2014; Hamilton et al., 2009; Strømsvik et al., 

2010). Lättnaden beskrivs främst då personerna erhöll ett negativt resultat på sin 

genetiska testning (Croster & Dickerson, 2010; Forrest Keenan et al., 2014). 
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Genom bortfallsanalys beskriver Dufrasnes, Roys, Galvezs och Rosenblatts (2010) att 

en av anledningarna till valet att inte delta i studien var rädsla att inte kunna hantera 

ett eventuellt positivt resultat. Osäkerhet skildras i två studier (Dufrasne et al., 2010; 

Hughes Halbert, Stopfer, McDonald, Weathers, Collier, Troxel & Domchek, 2011). I 

Dufrasne et al. (2010) redovisar 56,3% (n=76) att den främsta anledningen att 

genomgå genetisk testning är att få ett slut på osäkerheten gällande personernas risk 

för sjukdom. Goh, Chiu, Yastrubetskaya, Erwin, Williams, Juhl och Paulsen (2013) 

visar att oro är en framstående känsla med många aspekter där 48% (n=29) var 

oroliga för hur familjen skulle hantera testningens resultat, 30% (n=18) kände en oro 

kring försäkringar, 20% (n=12) kring anställning, 27% (n= 16) kring att behandlas 

annorlunda, 17% (n=10) kring hemlighållandet av resultatet. Fantini-Hauwel, 

Dauvier, Arciszewski, Antoine & Manouvrier (2011) visar att personer som genomför 

genetisk testning har generellt mer oro än resten av populationen, p ≤ 0,01. Fantini-

Hauwel et al. (2011) mätte ångest med State Anxiety (SA). På SA- skalan innebär 

poäng mellan 36-45 en svag ångest. Personerna upplevde en svag ångest både före 

genetisk testning (M = 42,9, SD = 14,03) och efter genetisk testning (M = 41,60, SD = 

14,80). I Hughes Halbert et al. (2011) framkom att 45% (n =30) av de kvinnor med 

positivt resultat för bröstcancertypen BRCA1/2 upplevde ångestframkallande känslor.  

Ovisshet kring hanterandet 

Ovisshet var en känsla som framkom relaterat till hur personerna skulle hantera 

situationen att genomgå genetisk testning. Ovisshet lyfte fram känslor av ilska, 

frustration, chock och orättvisa.  

Personerna kände att beskedet var svårt att hantera (Bruwer et al., 2013; Croster & 

Dickersons, 2010; Forrest Keenan et al., 2014; Semaka et al.,2013). I Forrest Keenan 

et al. (2014) beskriver en person att hon ’flippade ur’, blev väldigt känslosam och 

väldigt arg i väntan på svaret av sin genetiska testning. En kvinna i Croster och 

Dickersons (2010) studie beskriver en känsla av ilska mot sin syster som hon ansåg 

startade processen av genomförandet av genetisk testning. Personer upplevde att den 

genetiska testningen innebar en lång väntan som medförde känslor av frustration 

(Croster & Dickersons, 2010; Forrest Keenan et al., 2014). Andra personer uttryckte 

att de kände på sig vilket resultat som skulle meddelas (Bruwer et al., 2013; Croster & 

Dickersons, 2010; Forrest Keenan et al., 2014; Semaka et al.,2013). Flera personer 

blev chockerade av resultatet (Bruwer et al., 2013; Forrest Keenan et al., 2014; 

Semaka et al.,2013). Chocken ledde till en känsla av misstro (Bruwer et al., 2013; 

Forrest Keenan et al., 2014) och till en känsla av likgiltighet (Forrest Keenan et al., 

2014; Semaka et al.,2013). Ånger uttrycktes av personerna i Croster och Dickerson 

(2010), Forrest Keenan et al. (2014) och Klitzman (2010). Croster och Dickerson 

(2010) berättar vidare om en kvinna som tidvis önskar att hon aldrig hade testat sig. 

En känsla av orättvisa beskrivs i Bruwer et al. (2013) och Strømsvik et al. (2010). 
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Exempel på detta är då personerna frågar sig själva varför de drabbats när syskon ej 

bär på mutationen. En del av personerna ansåg att genetisk testning var något positivt 

då de kände uppskattning inför att få ett svar på sin ovisshet (Forrest Keenan et al., 

2014; Strømsvik et al., 2010; Bruwer et al., 2013). 

Hanterbarhet framkommer i Dufrasne et al. (2010) då några personer väljer att inte 

genomgå genetisk testning och därmed inte medverkar i studien. Bortfallsanalys visar 

att personerna gör detta val av rädsla att inte kunna hantera ovissheten. Alexitymi, en 

brist i det kognitiva processandet och ett sätt att tänka som resulterar i svårigheter att 

beskriva och uttrycka känslor, mättes i Fantini-Hauwel et al., (2011) och personer 

som genomgått genetisk testning upplevde högre nivåer av alexitymi, p ≤ 0,01, än den 

generella populationen.  

Hopp och hopplöshet 

Hoppet synliggjordes som en känsla av hopp inför framtiden, empowerment, kontroll 

och tacksamhet. I motsats till hoppet uttrycktes en känsla av hopplöshet. Personerna 

kände sig besegrade, maktlösa och förrådda. 

I artiklarna hittades känslor av hopp. Personerna uttryckte ett hopp inför framtiden 

och möjliga behandlingar (Forrest Keenan et al., 2014; Strømsvik et al., 2010).  

Personerna beskrev ett hopp för sin egen del (Forrest Keenan et al., 2014) men även 

ett hopp för kommande generationer (Strømsvik et al., 2010). Hoppet visade sig även 

som en känsla av empowerment (Forrest Keenan et al., 2014; Croster & Dickerson, 

2010). Några personer som genomfört en genetisk testning för HD förklarade 

erfarenheten som positiv och stärkande (Forrest Keenan et al., 2014). Personerna 

yttrade att genomförandet av en genetisk testning gav dem en känsla av kontroll över 

sin egen hälsa (Hamilton, Williams, Skirton & Bowers, 2009; Maheu, 2009). Tio 

kvinnor med en stark familjehistorik av bröstcancer uttryckte att den genetiska 

testningen gav dem en känsla av att ta kontroll över sin egen sjukdom (Maheu, 2009). 

En annan person kände tacksamhet över att få möjligheten att använda informationen 

för riskförebyggande åtgärder (Hamilton et al., 2009).  

I motsats till hoppet uttryckte personerna hopplöshet (Bruwer et al., 2013). Denna 

känsla gav sig uttryck som att personerna kände sig besegrade och maktlösa 

(Strømsvik et al., 2010). Det yttrade sig även som att personerna kände sig förrådda 

av sina egna kroppar och inte litade på att kropparna skulle upprätthålla hälsan 

(Hamilton et al., 2009). 

Goh et al. (2013) visade att 58% (n = 35) av personerna höll med om att vetskapen 

om sina gener bidrog till en större känsla av personlig kontroll och 68% (n = 41) 

ansåg att det var viktigt att ta reda på om de bar på genen för HD.  
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Gemenskap och utanförskap inom familjen 

I förhållande till familjen uppdagades känslor av gemenskap och utanförskap. Några 

personer upplevde en känsla av gemenskap inom familjen i samband med genetisk 

testning. Andra kände sig ensamma och blev lämnade utanför. Känslor av att vilja 

dölja sitt resultat, få stöd samt känslor av skuld uppkom i förhållande till sociala 

relationer. 

Personerna uppger många känslor som uppstår i relation till andra. Den mest 

framstående var en känsla av att vilja dölja sin genetiska testning (Bruwer et al., 2013; 

Croster & Dickerson, 2010; Forrest Keenan et al., 2014; Klitzman, 2010; Strømsvik et 

al., 2010). I Croster och Dickerson (2010) uppger personerna att de vill begränsa 

kommunikationen med sina föräldrar och syskon för att skydda familjemedlemmarna. 

Personerna känner att de inte vill vara en börda för sina anhöriga. En känsla av att 

vilja skydda sin familj genom att dölja sin genetiska testning samt att inte känna sig 

som en börda framkommer även i Forrest Keenan et al. (2014). Känslan att vilja dölja 

sin genetiska testning framkom även i relation till att vilja skydda sig själv (Bruwer et 

al. 2013; Forrest Keenan et al., 2014; Klitzman, 2010; Strømsvik et al., 2010). 

Personerna i Klitzman (2010) ville dölja resultatet av sin genetiska testning av rädsla 

att bli diskriminerade av försäkringsbolag och på sin arbetsplats. Andra personer i 

Klitzman (2010) beskriver att de redan känner sig diskriminerade. I motsats till att 

vilja dölja sin genetiska testning känner personer att de har en känsla av öppenhet 

inom familjen (Bruwer et al., 2013; Croster & Dickerson, 2010; Forrest Keenan et al., 

2014). En av personerna som valde att dölja genomförandet av sin genetiska testning 

kände i efterhand att om hon varit mer öppen under processen hade hon kunnat 

hantera situationen bättre (Forrest Keenan et al., 2014). En känsla av gemenskap 

systrar emellan uppstod i samband med att bådas genetiska testning resulterade i ett 

positivt resultat (Bruwer et al., 2013; Hamilton et al., 2009). Vidare känner systrarna 

en tröst i att ha stöd av varandra genom upplevelsen. Behovet av stöd inom familjen 

var en framträdande känsla hos många personer (Croster & Dickerson, 2010; Forrest 

Keenan et al., 2014; Hamilton et al., 2009). Andra personer kände även ett behov av 

ytterligare stöd utanför familjen (Croster & Dickerson, 2010; Forrest Keenan et al., 

2014). En känsla av skuld gentemot kommande generationer gällande nedärvningen 

av mutationen framkom hos många personer (Croster & Dickerson, 2010; Hamilton et 

al., 2009; Semaka et al., 2012). Känslan av skuld visade sig även hos några personer 

som överlevnadsskuld (Croster & Dickerson, 2010). De som återfick ett negativt 

resultat på sin genetiska testning kände skuld gentemot anhöriga som erhållit ett 

positivt resultat. I en studie av Hamilton et al. (2009) uttrycker en kvinna en känsla av 

att lämnas utanför av sina syskon. Strømsvik et al. (2010) beskriver känslor av 

ensamhet hos personerna som genomgår genetisk testning. 
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I Goh et al. (2013) var 17% (n = 10) av personerna starkt oroade angående 

hemlighållandet av sitt resultat av den genetiska testningen. Vidare rapporterade 33% 

(n = 20) av personerna att de upplevde en känsla av genetisk diskriminering och 55% 

(n = 11) av dessa upplevde det som ångestframkallande.  I Fantini-Hauwel et al. 

(2011) påvisas att personer söker socialt stöd i samband med genetisk testning. På en 

Likert-skala med fyra alternativ var M = 2,31 (SD = 0,76). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Resultatet är baserat på artiklar funna i tre stora databaser: CINAHL, PubMed och 

PsycINFO. Dessa databaser innehåller relevant litteratur inom omvårdnadsforskning 

(Henricson, 2012). Detta anses vara en styrka då databaserna innehåller 

omvårdnadsvetenskaplig-, medicinsk- och psykologisk forskning, vilket har resulterat 

i ett brett utbud av relevant litteratur. Ytterligare sökningar i fler databaser kunde 

genererat i ytterligare data till resultatet, men då många artiklar hittades i mer än en 

databas ansågs vidare sökningar överflödigt. I databaserna har ämnesord används 

(Henricson, 2012). I CINAHL har Major concept (MM) valts då den genetiska 

testningen önskades ligga i fokus. Dock kan det innebära en svaghet då relevant 

litteratur kan ha exkluderats.  

Artikelsökningen begränsades till de senaste sex åren för att framhäva det aktuella 

forskningsläget. Om sökningen hade utökats med ytterligare år kunde resultatet blivit 

mer nyanserat då känslor kring genetisk testning har funnits under ett längre 

tidsspann.  

Fjorton artiklar valdes ut för vidare granskning. Artiklarna granskades enligt Carlsson 

och Eiman (2003) då denna granskningsmall är vedertagen och pålitlig samt bygger 

på evidensbaserad forskning. Författarna till aktuell litteraturöversikt var bekanta med 

granskningsmallen sedan tidigare vilket ökar pålitligheten på genomförda 

granskningar. Subjektiva bedömningar inkluderas i granskningsmallen varför 

metodologiska kunskaper kan speglas i bedömningarna. Granskningarna av artiklarna 

gjordes gemensamt. Hade samtliga artiklar istället granskats var för sig och sedan 

jämförts hade pålitligheten styrkts (Henricson, 2012). Artiklar som bedömdes som 

Grad I och Grad II inkluderades i resultatet för att upprätthålla en hög vetenskaplig 

kvalitet. 

Resultatartiklarna kommer från Sydafrika (1), USA (6), Kanada (4), Frankrike (1), 

Skottland (1), Australien (2) och Norge (1). Samtliga länder förutom Sydafrika 

förmodas likna Sverige angående levnadsvillkor varför resultatet till viss del kan vara 

överförbart till svenska förhållanden. Däremot kan en skillnad förekomma gällande 
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skattesystem och finansiering av sjukvården vilket kan påverka resultatets 

överförbarhet. Artikeln från Sydafrika valdes då den svarade an på 

litteraturöversiktens syfte. Dock kan kulturella skillnader ha påverkat överförbarheten 

till en svensk kontext. 

Resultatet baseras på både kvalitativa- och kvantitativa studier. Dessa har valts att 

redovisas i olika stycken för ökad trovärdighet.  

Databearbetningen utfördes först individuellt och sedan gemensamt på ett 

systematiskt sätt tills konsensus uppstod för att öka resultatets trovärdighet. De teman 

som bearbetningen resulterade i finns väl representerade i resultatartiklarna vilket 

styrker framtaget resultat. Författarna till aktuell litteraturöversikt har inte engelska 

som modersmål och därav kan nyanser i resultatartiklarnas språk ha förbisetts.  

Resultatdiskussion 

Genetisk testning framkallar rädsla hos personer. Rädslan tog sig till stor del uttryck 

som oro, ångest och osäkerhet (Bruwer et al., 2013; Croster & Dickerson, 2010; 

Dufrasne et al., 2010; Fantini-Hauwel et al., 2011; Goh et al., 2013; Hughes Halbert 

et al., 2011; Klitzman, 2010; Semaka et al., 2012; Strømsvik et al., 2010). Känslorna 

kan relateras till hotet om förlust av hälsa eller risken att få besked om en allvarlig 

sjukdom. Ekman et al. (2011) menar att när sjukdom uppstår hotas livets mening och 

sammanhang. I Erikssons (1984) beskrivning av individens hälsopositioner förklarar 

hon att en person kan uppleva ohälsa och när personen riskerar att få ett 

sjukdomsbesked finns ett hot om verklig ohälsa. Personen svävar då mellan position 

C, där personen upplever ohälsa och känsla av illabefinnande trots frånvaro av 

sjukdom, och D, där ohälsan är verklig och upplevd eftersom sjukdomstecken 

förekommer, i Erikssons (1984) hälsokors (se figur 1). När personer fick ett negativt 

resultat på sin genetiska testning upplevde de en känsla av lättnad (Croster & 

Dickerson, 2010; Forrest Keenan et al., 2014). Ett negativt resultat bygger på att 

personen inte bär på mutationen och därmed elimineras hotet mot personens hälsa. 

Lättnaden kan då beskrivas som position B, verklig hälsa och känsla av välbefinnande 

(Eriksson, 1984). Detta synes vara en rörelse inom personernas upplevelse av hälsa. 

Wärnå-Furu och Nyström (2014) beskriver hälsan som rörelse där människans 

ambition är att genom utveckling hitta sin fulla potential.   

Ovissheten synliggjordes i form av svårighet att hantera resultatet, känslor av ilska 

och frustration, chock, misstro samt orättvisa (Bruwer et al., 2013; Croster & 

Dickerson, 2010; Forrest Keenan et al., 2014; Semaka et al., 2012; Strømsvik et al., 

2010). Då sjuksköterskor arbetar med hälsa som mål (Wärnå-Furu, 2010) är det 

viktigt att sjuksköterskor fångar individen i ovissheten för att förebygga dessa 

känslor. Bancroft (2010) menar att sjuksköterskor kan komma att ha en betydande roll 
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då personer som genomgår genetisk testning är i stort behov av information, stöd och 

uppföljning. Personcentrerad vård ger personen större möjligheter att kunna befinna 

sig i ett tillstånd av hälsa (Ekman et al., 2011). Ovissheten om hur livet kommer att bli 

hotar personens hälsa då Wärnå-Furu (2010) belyser att livet självt har ett starkt 

samband med hälsa. En del av den personcentrerade vården innefattar enligt Morgan 

och Yoder (2012) att individens specifika hälsofrågor hanteras på ett adekvat sätt av 

sjuksköterskor. Detta kan medverka till att personen får en ökad förståelse för sin 

situation. Morgan och Yoder (2012) hävdar att om sjuksköterskor uppmuntrar 

personernas autonomi och självförtroende kan en känsla av empowerment uppstå. 

Hoppet som personerna uttryckte riktade sig mot framtiden (Forrest Keenan et al., 

2014; Strømsvik et al., 2010). Personerna hoppas att få behålla sin egen hälsa så länge 

som möjligt. Trots att den genetiska mutationen och hot om framtida sjukdom finns 

hos personerna bär de fortfarande ett hopp att få uppleva hälsa. Denna hälsa placerar 

Ericsson (1984) i sitt hälsokors som position A (se figur 1). Masera (2010) beskriver 

hopp som en känsla av att kunna uppnå något bra i framtiden. Hoppet uttrycker sig 

realistiskt och nåbart för personen som känner hopp (ibid). En känsla av hopplöshet 

yttrade sig hos personerna (Bruwer et al., 2013; Strømsvik et al., 2010). Hamilton et 

al. (2009) fann att några personer kände att de inte kunde lita på att deras kroppar 

skulle upprätthålla hälsan. Detta kan tolkas som att personerna befinner sig mellan 

position C och D (Eriksson, 1984). Även om mutationen finns kan personen leva utan 

objektiva tecken på sjukdom men ändå uppleva ohälsa och känsla av illabefinnande. 

Hopplösheten syntes även som att personerna kände sig besegrade och maktlösa 

(Strømsvik et al., 2010). NANDA International (2013) definierar 

omvårdnadsdiagnosen känslan av hopplöshet som ett känslomässigt tillstånd där 

personen inte ser sin egen potential eller några möjligheter till förbättring. Resultatet 

visar att det i denna patientgrupp kan finnas anledning att, under en period vid 

genetisk testning, uppmärksamma och ställa omvårdnadsdiagnosen Känsla av 

hopplöshet. 

Hoppet utrycktes även som hopp för kommande generationer och för familjen 

(Strømsvik et al., 2010). Familjen är en central del i processen att genomgå en 

genetisk testning (Bruwer et al., 2013; Croster & Dickerson, 2010; Forrest Keenan et 

al., 2014; Hamilton et al., 2009; Semaka et al., 2012; Strømsvik et al., 2010), där 

personerna uttryckte en känsla av att behöva stöd från anhöriga men också ett behov 

av att dölja sin genetiska testning då de inte ville vara en börda för familjen. 

Andersson et al. (2012) säger att en genetisk testning även påverkar familjen. Arribas-

Ayllon et al. (2011) hävdar att de flesta genetiska testningar hos individer genomförs 

då det finns en stark familjär förekomst av en ärftlig sjukdom. Friedenberg (2002) 

understryker att informationen som genetisk testning medför leder till att andra 

personer i släkten påverkas. Diskussioner förs kring om personen har en skyldighet att 
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föra informationen vidare. Dock menar Arribas-Ayllon, Sarangi & Clarke (2012) att 

ansvaret och viljan att berätta för familjen också hamnar i konflikt med 

familjemedlemmarnas rätt att inte veta.  

En annan person uttryckte ånger för att hon inte hade varit öppen mot sin familj och i 

efterhand insåg hon att familjens stöd hade kunnat hjälpa henne hantera situationen 

(Forrest Keenan et al., 2014). Andra personer kände att de behövde mer stöd än det 

som familjen kunde ge dem (Croster & Dickerson, 2010 & Forrest Keenan et al., 

2014).  Sjuksköterskor kan ge råd till personer angående vilken information som är 

relevant att dela med familjemedlemmar samt hjälpa till med olika strategier för att 

förbättra kommunikationen inom familjen (Bancroft, 2010). Sjuksköterskor har en 

viktig roll att bedriva en personcentrerad vård så att den unika individens behov 

uppfylls.  

Känslor av skuld yttrade sig hos många personer (Croster & Dickerson, 2010; 

Hamilton et al., 2009 & Semaka et al., 2012). Arribas-Ayllon et al. (2012) bekräftar 

att dessa känslor av överlevnadsskuld och skuld gentemot kommande generationer är 

en betydande känsla som visar sig hos många personer som genomfört genetisk 

testning. Friedenberg (2002) menar att genetisk testning är ett sätt att få information 

för att kunna fatta beslut rörande sitt liv. En del av dessa beslut kan handla om att 

bilda familj eller inte då det finns en risk att föra mutationen vidare till personens 

barn. Taylor (2005) beskriver att en möjlig anledning till att genomföra en genetisk 

testning kan vara hur planeringen om framtida familj skall hanteras. 

Konklusion 

Personers känslor kring att genomgå processen av genetisk testning i förhållande till 

Erikssons hälsokors samt hälsan som rörelse beskrivs i figur 2. Rädslan och 

ovissheten uppkom i samband med väntan, innan svaret på testningens resultat 

meddelades. Personerna befann sig i en rörelse mellan att må dåligt utan tecken på 

sjukdom men ett hot att förlora hälsan var ständigt närvarande. Om testningens 

resultat var negativt kände personerna en känsla av lättnad, både för sin egen del samt 

för framtida generationer. Ett negativt resultat kunde också medföra att personen 

kände överlevnadsskuld gentemot andra familjemedlemar som drabbats. Ett positivt 

resultat ledde antingen till att personen kände utanförskap och hopplöshet, eller till en 

känsla av hopp inför framtiden och gemenskap med anhöriga. 
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Figur 2. Resultatets teman inom hälsokorset. 

Hälsa eller frånvaron av hälsa är en rörelse genom processen av genetisk testning och 

oavsett testningens resultat finns alltid känslor relaterade till familjen närvarande. 

Implikation 

Då genetisk testning är en del av framtidens sjukvård är det av stor vikt att personers 

upplevelser av att genomgå denna prövning synliggörs genom fortsatt forskning. Det 

är också av stor vikt att sjuksköterskor får utbildning inom området för att kunna 

bemöta personernas behov och därmed utföra personcentrerad vård. Hälsokorset samt 

figur 2 som illustrerar hälsa som rörelse är en användbar modell för att öka förståelsen 

för personers känslor i processen av att genomgå genetisk testning.



 

 

 

Referenser 

Andersson Lilja, P., Juth, N., Petersén, Å., Graff, C., & Edberg, A-K. (2012). Ethical 

aspects of undergoing a predictive genetic testing for Huntington’s disease. Nursing 

Ethics, 20(2), 189-199. doi: 10.1177/0969733012452686 

Arribas-Ayllon, M., Sarangi, S. & Clarke, A. (2011). Genetic testing: accounts of 

autonomy, responsibility, and blame. Abingdon, Oxon: Routledge. 

Arribas-Ayllon, M., Sarangi, S. & Clarke, A. (2012). Accounting for Genetic Testing: 

Familial and Professional Perspectives. eLS, publicerad online 17 dec, 1-7.doi: 

10.1002/9780470015902.a0024171 

Bancroft, EK. (2010). Genetic testing for cancer predisposition and implications for 

nursing practice: narrative review. Journal of Advanced Nursing, Apr 66(4), 710-37. 

doi: 10.1111/j.1365-2648.2010.05286.x.  

Bergqvist Månsson, S. (2014). Sjuksköterska och genetisk vägledare. 

Omvårdnadsmagasinet, (4), 18-19. 

*Bruwer, Z., Futter, M., & Ramesar, R. (2013). Communicating cancer risk within an 

African context: Experiences, disclosure patterns and uptake rates following genetic 

testing for Lynch syndrome. Elseiver-Patient Education and Counseling, 19, 53-60. 

doi: 10.1016/j.pec.2013.02.001 

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

undervisning ”Evidensbaserad omvårdnad inom projektet – ett samarbete mellan 

Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Malmö Högskola, Rapport nr 2. 

*Croster, C. B., & Dickerson, S. S. (2010). Women Receiving News of a Family 

BRCA1/2 Mutation: Messages of Fear and Empowerment. Journal of Nursing 

Scholarship, 42(4). 367-378. doi: 10.1111/j.1547-5069.2010.01366.x 

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande: i teori och praxis. (1. utg.) 

Stockholm: Natur & kultur.  

*Dufrasne, S., Roy, M., Galvez, M., & Rosenblatt, D. S. (2010). Experience over 

fifteen years with a protocol for predictive testing for Huntington disease. Molecular 

Genetics and Metabolism, 102(4), 494-504. doi: 10.1016/j.ymgme.2010.12.001 



 

 

 

Ekman, I., Swedberg, K., Taft, C., Lindseth, A., Norberg, A., Brink, E., ...Stibrant 

Sunnerhagen, K. (2011). Person-centered care – Ready for prime time. European 

Journal of Cardiovascular Nursing, 10, 248-251. doi: 10.1016/j.ejcnurse.2011.06.008  

Eriksson, K. (1984). Hälsans idé. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Euhus, D. (2014). Quality assessment of the human genome sequence. Annals of 

surgical oncology, 21, 3209–3215. doi: 10.1245/s10434-014-3906-0 

*Fantini-Hauwel, C., Dauvier, B., Arciszewski, T., Antoine, P., & Manouvrier, S. 

(2011). Genetic testing for hereditary cancer: Effects of alexithymia and coping 

strategies on variations in anxiety before and after result disclosure. Psychology and 

Health, 26(7), 855-873. doi: 10.1080/08870446.2010.506575 

*Forrest Keenan, K., McKee, L., & Miedzybrodzka, Z. (2014). Help or hindrance: 

young people’s experiences of predictive testing for Huntington’s disease. Clinical 

Genetics. doi: 10.1111/cge.12439 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: 

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. (3. uppl.) Stockholm: 

Natur & Kultur. 

Friberg, F. (Red.) (2006). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. 

Friedenberg, R. M. (2002). Genetic testing. Radiology, 224(2), 316-319. doi: 

10.1148/radiol.2242020343  

Godard, B., ten Kate, L., Evers-Kiebooms, G., & Ayme, S. (2003). Population genetic 

screening programmes: principles, techniques, practices, and policies. European 

Journal of Human Genetics, 11(2), 49–87. 

*Goh, A. M. Y., Chiu, E., Yastrubetskaya, O., Erwin, C., Williams, J. K., Juhl, A. R., 

& Paulsen, J. S. (2013).  Perception, Experience, and Response to Genetic 

Discrimination in Huntington's  Disease: The Australian Results of the International 

RESPOND-HD Study. GENETIC TESTING AND MOLECULAR BIOMARKERS, 

17(2). 115-121. doi : 10.1089/gtmb.2012.0288 



 

 

 

*Hamilton, R., Williams, J. K., Skirton, H., & Bowers, B. J. (2009). Living With 

Genetic Test Results for Hereditary Breast and Ovarian Cancer. Journal of Nursing 

Scholarship, 41(3). 276–283. doi: 10.1111/j.1547-5069.2009.01279.x  

Henricson, M. (Red.) (2012). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination 

inom omvårdnad. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

*Hughes Halbert, C., Stopfer, J. E., McDonald, J., Weathers, B., Collier, A., Troxel, 

A. B., & Domchek, S. (2011). Long-Term Reactions to Genetic Testing for BRCA1 

and BRCA2 Mutations: Does Time Heal Women’s Concerns? Journal of Clinical 

Oncology, 29(32), 4302-4306. doi: 10.1200/JCO.2010.33.1561 

*Klitzman, R. (2010). Views of Discrimination among Individuals Confronting 

Genetic Disease. Journal of Genetic Counseling, 19,68-83. doi: 10.1007/s10897-009-

9262-8   

*Maheu, C. (2009). Implications of Living With a Strong Family History of Breast 

Cancer. Canadian Journal of Nursing Research, 41(2), 100-112. 

Masera, G. (2010). Hope versus nursing. Journal of Medicine and the Person, 8(2). 

65–69. doi: 10.1007/s12682-010-0052-8 

Morgan, S., & Yoder, L. H. (2012). A Concept Analysis of Person-Centered Care. 

Journal of Holistic Nursing, 30(1), 6-15. doi: 10.1177/0898010111412189 

Mårsell, Å. (2010). Patientinformation - Ärftlig cancer – Familjär tarmcancer. 

Onkogenetiska mottagningen: Universitetssjukhuset i Lund. Hämtad 2014-11-15, från 

https://www.skane.se/upload/Webbplatser/Labmedicin/Verksamhetsomr%C3%A5den

/Klinisk%20genetik/dokument/Patientinformation/CCA_patientinformation.pdf 

NANDA International (2013). Omvårdnadsdiagnoser: definitioner och klassifikation 

2012-2014. (2., [utök. och rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

*Semaka, A., Balneaves, L. G., & Hayden, M. R. (2012). “Grasping the Grey”: 

Patient Understanding and Interpretation of an Intermediate Allele Predictive Test 

Result for Huntington Disease. Journal of  Genetic Counseling, 22(2), 200-217. doi: 

10.1007/s10897-012-9533-7 

 



 

 

 

Skirton, H., Yurdagul Erdem, S., Ingvoldstad, C., Pestoff, R., Teksen, F., & Williams, 

J. (2012). Suggested components of the curriculum for nurses and midwives to enable 

them to develop essential knowledge and skills in genetics. Journal of Community 

Genetics, 3(4), 323-329. doi: 10.1007/s12687-012-0098-9 

Schmutz, J., Wheeler, J., Grimwood, J., Dickson, M., Yang, J., Caoile, C., …Myers, 

RM. (2004). Quality assessment of the human genome sequence. Nature, 429, 365-

368. doi:10.1038/nature02390; 

Statens medicinsk-etiska råd. (u.å). Genetiska Analyser. Hämtad 2014-10-09, från 

http://www.smer.se/teman/genetiska-analyser/ 

Statens medicinsk-etiska råd. (2002). Etiska vägmärken nr 11- Genetisk screening – 

om hälsa och ärftlig sjukdomsrisk. Stockholm: Fritzes. 

*Strømsvik, N., Råheim, M., Øyen, N., Engebretsen, L. F., & Gjengedal, E. (2010). 

Stigmatization and Male Identity: Norwegian Males’ Experience after Identification 

as BRCA1/2 Mutation Carriers. Journal of Genetic Counseling, 19, 360-370. doi: 

10.1007/s10897-010-9293-1   

WHO. (u.å). Quality & Safety in Genetic Testing: An Emerging Concern. Hämtad 

2014-10-09, från http://www.who.int/genomics/policy/quality_safety/en/ 

Wärnå-Furu, C. (2010). Health and appropriation in caring science research. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, Dec 24(4), 635-637. doi: 10.1111/j.1471-

6712.2010.00843.x.  

Wärnå-Furu, C. & Nyström, L. (2014). Hälsans praxis: i liv och arbete. (1. uppl.) 

Stockholm: Liber. 

 

 

 

 

 



BILAGA A  

 

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

. 

 

Sökord CINAHL Headings  PubMed MeSH-term PsycINFO Thesaurus 

Genetisk testing 
Genetic Screening 

Genetic test (fritext) 

Genetic testing 

Genetic test (fritext) 

Genetic Testing 

Genetic test (fritext) 

Beslutsfattande 
Decision making 

(fritext) 

Decision making 

(fritext) 

Decision making 

(fritext) 

Känslor 
Emotion* 

(fritext) 

Emotion* 

(fritext) 

Emotion* 

(fritext) 

Erfarenhet 
Experience 

(fritext) 

Experience 

(fritext) 

Experience 

(fritext) 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

Siffror inom parentes anger antal funna dubbletter.  

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2014-11-07 PubMed 

((genetic testing[MeSH Major 

Topic]) AND decision making) 

AND emotion* 

Limits: 6 years 

10 1 1 1 

2014-11-07 PubMed 

((genetic testing[MeSH Major 

Topic]) AND experience 

Limits: 6 years 

138 11 3(1) 3 

2014-11-07 CINAHL 

(MM "Genetic Screening") AND 

experience 

Limits: 6 years, Research, English 

16 5 1(2) 1 

2014-11-07 PsycINFO 

(genetic test) AND experience 

Limits: 6 years 

Peer reviewed, Age group: 

Adulthood (18 yrs & older), 

Population: Human, Language: 

English  166 12 4(5) 4 

2014-11-07 PubMed 

(genetic test) AND experience 

Limits: 6 years, humans, English, 

adults. 

205 11 4(5) 3 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1  

 
 

 

 

 

 

 

Referens Bruwer, Z., Futter, M., & Ramesar, R. (2013). Communicating cancer risk within an African 

context: Experiences, disclosure patterns and uptake rates following genetic testing for Lynch 

syndrome. Elseiver-Patient Education and Counseling, 19, 53-60. doi: 10.1016/j.pec.2013.02.001  

Land  
Databas 

Sydafrika 

PsycINFO 

Syfte Denna studie undersökte den känslomässiga reaktionen på en mutation-positivt testresultat bland 

en grupp individer från Sydafrika och upptag av testning bland utsatta familjemedlemmar 

undersöktes också. 

Metod:  

Design 
Urval 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ 

Tvärsnittsdesign 

Strategiskt urval av 80 individer. Deltagarna inkluderar individer som testats positivt för Lynch-

syndrom, deras syskon och barn över 18år. Ålder: 21-70.  

Semi-strukturerade intervjuer. Frågorna baserades på validerade enkäter och på litteratur om 

familjekommunikation. De namn på syskon och barn, som uppgavs av deltagarna, söktes på 

databaser och i register för att kontrolera om genetisk testning genomförts. Intervjuerna varade ca 

en timme och spelades in. Intervjun genomfördes på det språk som deltageren föredrog. 

Tematisk analys. Intervjuerna transkriberades och lästes igenom flera gånger. Kategorier skapas 

och kodas. Konstanta jämförelser och kontrastering av kategorierna identifierade mönster. 

Subteman och teman utvecklades. Datamättnad uppnås i varje kategori. Kodningen och 

temautvecklingen bekräftades av två handledare. Citat som används är översatta till engelska. 

Redovisas ej. 

 

Slutsats Deltagarna uppger känslor av chock och misstro. Testningens resultat var svårt att greppa. De 

upplevde ångest, oro och en känsla av orättvisa. Känslor bundna till familjerelationer framkom 

också. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad II, 75% 
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Artikel 2 

 

 

Referens Croster, C. B., & Dickerson, S. S. (2010). Women Receiving News of a Family BRCA1/2 

Mutation: Messages of Fear and Empowerment. Journal of Nursing Scholarship, 42(4), 367-378. 

doi: 10.1111/j.1547-5069.2010.01366.x 

Land  
Databas 

USA 

Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att förstå erfarenheter kring familjekommunikation av BRCA1/2 resultat ur 
perspektivet av unga och medelålders kvinnors som erhåller nyheten. 

Metod:  

Design 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ 

Hermaneutisk fenomenologisk design enligt Heideggerian 

Strategiskt-nätverksbundet urval. Rekrytering med hjälp av flyers. Inklusionskriterier: Kvinnor 

18-50 år, Engelsktalande, BRCA1/2 mutation meddelad av familjemedlem. Fortsatt insamling till 

uppnådd mättnad av data. 

Individuella djupgående intervjuer via telefon eller vid personligt möte. Intervjuerna varade 40-60 

min och spelades in. 

Sjustegsprocess enligt Diekelmann, Allen och Tanner (1989) 

Redovisas ej 

Slutsats Personerna pratar om rädsla och empowerment. Kommunikationen inom familjen, hanterbarhet, 

skuld, ånger och osäkerhet synliggjordes. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad 1, 94% 
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Artikel 3 

Referens Dufrasne, S., Roy, M., Galvez, M., & Rosenblatt, D. S. (2010). Experience over fifteen years with 

a protocol for predictive testing for Huntington disease. Molecular Genetics and Metabolism, 

102(4), 494-504. doi: 10.1016/j.ymgme.2010.12.001 

Land  
Databas 

Kanada 

Pubmed 

Syfte Att sammanställa en omfattande profil av deltagarna som hade genomfört ett förutsägande test för 

Huntingtons sjukdom mellan 1994 och 2008 I Montreal, Kanada. 

Metod:  

Design 
Urval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvantitativ  

Retrospektiv kohortanalys. 

Konsekutivt urval.  Inklusionskriterier och exklusionskriterier:  

Inklusions- kriterierna var som följer:  

1. En familjehistoria av åtminstone ett fall av bekräftad HD och risken för anlagsbärare 50% 

(förälder drabbad eller bärare) eller 25% (farförälder eller  

andra andragradens släkting drabbad)  

2. Ålder: 18 år eller äldre  

3. Förmåga att ge sitt informerade samtycke  

4. Avsaknad av yttre påtryckningar för testning  

5. Viljan att följa protokollet.  

Uteslutningskriterier för deltagande i programmet var följande:  

1. Uppenbara neurologiska symtom förenliga med förekomsten av HD  

2. Betydande risk / uttalade avsikt att begå självmord  

3. Aktuell psykisk sjukdom. 

Inledningsvis en telefonintervju för att ge information om prediktiv testning och samla 

demografisk data; en psykologisk bedömning och rådgivning session; en session med fokus på 

medicinsk och familjehistoria av HD; en session reserverad för genetisk rådgivning; en session där 

resultaten gavs till deltagarna; och en uppföljande telefonintervju. 

Ej angivet. 

20% 

Slutsats Känslor som framkom var: rädsla, hanterbarhet och osäkerhet. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I, 87% 
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Artikel 4  

 

 

Referens Fantini-Hauwel, C., Dauvier, B., Arciszewski, T., Antoine, P., & Manouvrier, S. (2011). Genetic 

testing for hereditary cancer: Effects of alexithymia and coping strategies on variations in anxiety 

before and after result disclosure. Psychology and Health, 26(7), 855-873. doi: 

10.1080/08870446.2010.506575 

Land  
Databas 

Frankrike 

Pubmed 

Syfte Denna studie undersökte följderna av resultaten av genetisk testning för ärftlig cancer från en 

multifaktoriell hälsopsykologiskt perspektiv, med hänsyn till att emotionella uttryck spelar en 

nyckelroll i psykologisk anpassning. 

 

Metod:  

Design 
Urval 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
Bortfall 

Kvantitativ 

Test-retest protokoll. 

77 vuxna som genomgick genetisk testning för koloncancer var rekryterade på ett genetiskt 

centrum i norra Frankrike mellan september 2002 till september 2006. Exklusionskriterier var: ej 

förståelse av det franska språket, drabbade av andra somatiska sjukdomar icke relaterade till det 

genetiska syndromet. 

Enkäter. Test-retest protokoll, ett före första genetiska rådgivningen och ett 15-30 dagar efter 

testresultatet. Enkäterna innehöll skalor gällande copingstrategier Ways of Coping Checklist 

(WCC), alexitymi Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), ångest State Anxiety (SA) och 

depression.  

Först en jämförande analys av första och andra genomförandet av enkäterna. Sedan användes 

ANOVAs. En tredje analys genomfördes med GLMs och till sist PLS-PM. 

Ej angivet. 

Slutsats Känslor som framkom var ångest, oro, alexitymi och behov av stöd. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 80% 



BILAGA C  

 

 

Artikel 5 

 

 

Referens Forrest Keenan, K., McKee, L., & Miedzybrodzka, Z. (2014). Help or hindrance: young 

people’s experiences of predictive testing for Huntington’s disease. Clinical Genetics. 
doi: 10.1111/cge.12439 

Land  
Databas 

Skottland 

Pubmed 

Syfte Syftet med denna studie var att utforska unga människors erfarenheter av presymptomatiskt test 

för Huntingtons sjukdom, inverkan av resultatet och eventuella luckor gällande information och 

stöd. 

Metod:  

Design 
Urval 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ 

Tematisk analys. 

Deltagarna rekryterades genom Grampian Genetic Service eller genom skotska Huntingtons 

Association. Tolv kvinnliga deltagare i åldern 17-26 år rekryterades (sju under 20 år). 

Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med majoriteten av deltagarna och varade mellan  

30 och 90 min. Intervjuer genomfördes i deltagarnas hem eller på den genetiska kliniken. En 

deltagare valde att intervjuas per telefon och en annan via e-post. Prospektiva och retrospektiva 

intervjuer genomfördes där det var möjligt. Alla telefon och personintervjuer bandinspelades med 

samtycke och transkriberades ordagrant; konfidentialitet och anonymitet försäkrades. 

Analysen genomfördes i två faser. I den inledande fasen genomfördes en tematisk analys genom 

ett system med öppen kodning och ständiga jämförelser som metod.  I den senare fasen, har 

resultaten också tolkas med hänvisning till befintlig psykologiskt och social  

teori, där frågor som rör ungdomars utveckling, familjesystem och (DIS) empowement var väntat 

att uppstå. 

50% 

Slutsats Deltagarna beskriver känsla av empowerment och en positiv upplevelse. Andra känslor var ångest, 

oro, lidande, osäkerhet, chock och förväntningar. Många känslor kring sociala relationer framkom. 

Väntan, frustration och behov av stöd uppdagas. Misstro och likgiltighet synliggörs. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I, 85% 
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Artikel 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens  Goh, A. M. Y., Chiu, E., Yastrubetskaya, O., Erwin, C., Williams, J. K., Juhl, A. R., & Paulsen, J. 

S. (2013).  Perception, Experience, and Response to Genetic Discrimination in Huntington's  

Disease: The Australian Results of the International RESPOND-HD Study. GENETIC TESTING 

AND MOLECULAR BIOMARKERS, 17(2), 115-121. doi : 10.1089/gtmb.2012.0288 

Land  
Databas 

USA, Kanada och Australien 

Pubmed 

Syfte Studien undersöker delar av genetisk diskriminering bland en population som har risk för 
Huntingtons sjukdom (HD) samt inte är diagnosticerade kliniskt. 

Metod:  

Design 
Urval 
 
 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvantitativ 

Tvärsnitsstudie med deskriptiv, mixad metodenkätsdesign. Öppna och slutna frågor. 

Icke slumpmässigt urval av 60 individer som genomgått gentest för HD och ännu ej uppvisar 

symtom 

Enkät 

Rapporteras på annat håll 

39% 

Slutsats Uppskattning, personlig kontroll, diskriminering, kval, oro och känslor kring familjerelationer 

undersöks. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I, 85% 
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Artikel 7 

 

 

Referens Hamilton, R., Williams, J. K., Skirton, H., & Bowers, B. J. (2009). Living With Genetic Test 

Results for Hereditary Breast and Ovarian Cancer. Journal of Nursing Scholarship, 41(3), 276–

283. doi: 10.1111/j.1547-5069.2009.01279.x 

Land  
Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka hur individer utan symptom som vetat om resultatet av sitt genetiska test 

för ärftlig bröst- och livmodercancer (HBOC) i minst fyra år anpassar sig. 

Metod:  

Design 
Urval 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
Dataanalys 
 
Bortfall 

Kvalitativ 

Longitudinal grounded theory studie enligt Strauss, 1987 

Strategiskt urval. Del av en annan studie där 29 individer deltagit. Inklusionskriterier till den 

studien var att individen skulle (a) välja att genomföra ett genetiskt test för HBOC mutation eller 

för HS mutation och blivit meddelade om resultatet eller att (b) övervägt att genomföra ett 

genetiskt test men valt att ej genomföra det genetiska testet.  Av de 20 individer som låg i 
riskzon för att få HBOC valdes de 7 kvinnor som ej erhållit en cancerdiagnos. Ålder 25-51 år.  
Uppföljningsintervjuer efter ett 3-4 år långt intervall efter föregående studie. Intervjuerna 

genomfördes via telefon eller email med sju asymtomatiska kvinnor. Totalt genomfördes 14 

intervjuer, 2 för varje individ. 

Begreppsanalyser genomfördes på de 14 intervjuerna, med fokus på beslut som berörde det 

dagliga livet och hälsobeteende under de år som passerat sedan föregående studie. 

0% 

Slutsats Behov av stöd, känslor kring familjerelationer, skuld, osäkerhet, tidspress, kontroll, tacksamhet, 

oro och känsla av att vara förrådd synliggörs. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I, 81% 



BILAGA C  

 

 

Artikel 8 

 

 

 

 

Referens Hughes Halbert, C., Stopfer, J. E., McDonald, J., Weathers, B., Collier, A., Troxel, A. B., & 

Domchek, S. (2011). Long-Term Reactions to Genetic Testing for BRCA1 and BRCA2 Mutations: 

Does Time Heal Women’s Concerns? Journal of Clinical Oncology, 29(32), 4302-4306. doi: 

10.1200/JCO.2010.33.1561 

Land  
Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utvärdera den långsiktiga effekten av genetisk testning för BRCA1 /2-mutationer. 

Metod:  

Design 
Urval 
 
 
Datainsamling 
 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvantitativ 

Observational (empirisk) studie.  

167 kvinnor över 25 år som hade fått sitt BRCA1/2 testresultat mellan åren 1995 och 2005. Dessa 

var bedömda från en av två kliniska och forskningsprogram på universitetet i Pennsylvania.  

Enkäter med sociodemografiska frågor, medicinsk hitoria, klinisk erfarenhet, genetisk 

testvariabler, cancer screening, Multidimensional Impact of Cancer Risk Assessment (MICRA). 

Deskriptiv statistik. Tvådimensionella analyser och till sist regressionsanalys. 

Ej angivet. 

Slutsats Osäkerhet, kval, känslor kring familjerelationer och uppskattning uppdagas. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad II, 79% 



BILAGA C  

 

 

Artikel 9 

 

 

 

 

Referens Klitzman, R. (2010). Views of Discrimination among Individuals Confronting Genetic Disease. 

Journal of Genetic Counseling, 19, 68-83. doi: 10.1007/s10897-009-9262-8   

Land  
Databas 

USA 

Pubmed 

Syfte Följande stora forskningsfrågor undersöktes: 

1) Hur individer som står inför genetisk sjukdom ser på hot om diskriminering? 

2) Vilka problem, om några, de har om diskriminering? 

3) Har de upplevt någon diskriminering, och i så fall vad var dess natur, och när och hur uppstod 

det? 

4) Vilka faktorer, om några, kan vara inblandade i upplevelser och oro som berör diskriminering 

som dessa personer möjligtvis upplevt 

5) Har dessa individers erfarenheter och problem med 

diskriminering några konsekvenser för hälso- och sjukvårds 

beslut eller beteenden, och i så fall, vad och hur? 

Metod:  

Design 
Urval 
 
 
Datainsamling 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ 

Delar från Grounded Theory 

64 individer som hade eller hade risk för Huntingtons sjukdom, bröstcancer eller Alfa 1-

antitrypsinbrist. 48 kvinnor. 16 män. 

Djupgående semi-strukturerade intervjuer gällande erfarenheter av att ha eller ha risk för sjukdom. 

Varade ca 2 timmar stycket. Insamlingen varade tills datamättnad nåtts. 

Analysen genomfördes i två faser av två personer. I fas ett identifierades kategorier av 

återkommande teman som sedan kodades. I fas två delades de tematiska kategorierna upp i andra- 

eller underkategorier. De förfinades och slogs sedan ihop om de överlappade varandra. För att 

säkra trovärdigheten triangulerades datan med exsisterande litteratur relaterat till genetisk 

diskriminering. 

Ej angivet  

Slutsats Diskriminering, oro, osäkerhet, ånger, stress och rädsla för diskriminering uppdagas 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I, 83% 



BILAGA C  

 

 

Artikel 10 

 

 

 
 

 

 
 

 

Referens Maheu, C. (2009). Implications of Living With a Strong Family History of Breast Cancer. 

Canadian Journal of Nursing Research, 41(2), 100-112. 

Land  
Databas 

Canada 

PsycINFO 

Syfte Fokus i denna artikel är kvinnors erfarenheter av att leva med en personlig och stark 

familjehistoria av bröstcancer. 

Metod:  

Design 
Urval 
 
 
 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ 

Tolkande deskriptivt tillvägagångssätt enligt Thorne, Reimer Kirkham & MacDonald-Emes, 1997 

Ett prov av 21 kvinnor drogs från en pool av 250. Samtliga talade engelska, hade en tidigare 

bröstcancerdiagnos, hade redan genomgått genetisk testning för ärftlig bröstcancer, och ansågs ha 

en stark familjehistoria av bröstcancer (ha uppfyllt kriterier för genetisk testning som förutsade en 

10% till 20% chans att hitta en mutation) .Kvinnorna valdes ut med hjälp av genetiska rådgivare 

och de Ärftliga Cancerprogrammets utbildningssjuksköterska. De hade identifierats av 

vårdpersonal på grund av deras öppenhet, under genetisk rådgivning, om deras syn på genetisk 

testning för ärftlig bröstcancer och på grund av deras avvikande cancerbakgrund. 

Semistrukturerade intervjuer fångade deltagarnas erfarenheter av att leva med en personlig och 

stark familjehistoria av bröstcancer. Varje intervju började med att intervjuaren ber kvinnan 

beskriva, i ett berättelse format med en början, en mitt och ett slut, hennes personliga erfarenheter 

med bröstcancer och andras erfarenheter i hennes familj. Alla utom tre intervjuer genomfördes i 

deltagarens hem. Intervjun varade i 60-90 min.  

Analysen bestod först av att identifiera nyckeluttalanden som talade till konsekvenserna av att leva 

med en stark familjehistoria av bröstcancer. Dessa viktiga uttalanden var återkommande 

föreställningar och idéer som citeras av deltagarna samtidigt som de berättar sina historier. Dessa 

viktiga uttalanden fungerade inledande till identifiering av teman.  I efterföljande intervjuer, var 

kvinnan ombedd att reflektera över innebörden av framväxande teman, för hennes levda hälsa och 

för hennes sjukdomserfarenheter av bröstcancer 

5% 

 

Slutsats Osäkerhet och personlig kontroll framkom gällande genetisk testning. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad II, 79 % 



BILAGA C  

 

 

Artikel 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Referens Semaka, A., Balneaves, L. G., & Hayden, M. R. (2012). “Grasping the Grey”: Patient 

Understanding and Interpretation of an Intermediate Allele Predictive Test 

Result for Huntington Disease. Journal of  Genetic Counseling, 22(2), 200-217. doi: 

10.1007/s10897-012-9533-7 

Land  
Databas 

Kanada och Australien 

Pubmed 

Syfte Syftet med denna studie var att utforska hur individer förstod och tolkade sitt IA reultat. 

Metod:  

Design 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
Dataanalys 
 
Bortfall 

Kvalitativ 

Grounded theory enligt Corbin och Strauss. 

29 individer som fått ett IA PTR resultat samt åtta medicinsk genetik tjänsteleverantörer, 

inkluderade genetiska rådgivare samt medicinska genetiker, rekryterades från fyra Kanadensiska 

och en Australiensk medicinsk genetikkliniker. 

Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med studiedeltagarna, antingen i deras hem, på deras 

arbetsplats eller över telefon. Varje intervju varade 45-90 min. Några deltagare ombads att delta i 

en uppföljningsintervju över telefon. Dessa genomfördes för att verifiera att datamättnad uppnåtts. 

Intervjuerna analyserades med hjälp av konstant jämförande metod och kodningsförfaranden i 

grounded theory. 

Redovisas ej 

Slutsats Svårighet, förväntningar, rädsla, ångest, förståelse, chock, överraskning, avstängd/likgiltighet, 

osäkerhet, förvirring, ovisshet och skuld framkommer. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad II, 79% 
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Artikel 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Strømsvik, N., Råheim, M., Øyen, N., Engebretsen, L. F., & Gjengedal, E. (2010). Stigmatization 

and Male Identity: Norwegian Males’ Experience after Identification as BRCA1/2 Mutation 

Carriers. Journal of Genetic Counseling, 19, 360-370. doi: 10.1007/s10897-010-9293-1   

Land  
Databas 

Norge 

PsycINFO 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen av manliga BRCA1/2 mutationsbärare i 

Norge för att få en djupare förståelse för deras situation. 

Metod:  

Design 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ 

Fenomenologisk design 

En inbjudan till studien skickades till 43 BRCA1/2 positiva män från 19 olika familjer och deras 

partners. 15 män från 12 olika familjer valde att delta. Nuvarande partners inkluderades också i 

studien vilket resulterade i sju kvinnor. Åldern på deltagarna varierade mellan 26 till 73.  

Två separata djupgående intervjuer genomfördes inom 2-5 veckor. Intervjuerna genomfördes av 

försteförfattaren som till yrket är genetisk vägledare. I första intervjun deltog endast männen. 

Nuvarande partners blev inbjudna att deltaga i den andra intervjun. Intervjuerna spelades in och 

varade i genomsnitt 40 minuter. De genomfördes på norska och översattes senare av en 

amerikansk genetisk vägledare som även är norsktalande. En intervjuguide baserad på tidigare 

kunskaper användes.  

Analysen genomfördes med en fenomenologisk approach enligt Giorgi’s metod med fyra steg. Ett 

verktyg för att organisera och analysera intervjuerna användes också i form av dataprogrammet 

Non-numerical Unstructured Data Indexing Searching and Theorizing (NUD*IST). 

Av 43 män valde endast 15 att delta. 65%. 

 

Slutsats Ångest, ledsamhet, orättvisa, besvikelse, sårbar, oro, besegrad, lättnad, osäkerhet, maktlöshet, 

ensamhet, behov att dölja, rädsla, svårigheter, uppskattning och hopp framkom. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I, 85% 
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