
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Sjuksköterskeprogrammet 180hp

Se mig, inte min cancer!

Upplevelsen av livskvalitet hos kvinnor med
bröstcancer.

Linda Berntsson och Angelica Kvick

Omvårdnad 15hp

Varberg 2015-12-22



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mig, inte min cancer! 
Upplevelsen av livskvalitet hos kvinnor med 
bröstcancer 

Författare: Linda Berntsson  
 Angelica Kvick 

  
  
Ämne    Omvårdnad
Högskolepoäng 15hp 
Stad och datum Varberg 2015-12-22 

  



 

Titel Se mig, inte min cancer! Upplevelsen av livskvalitet hos 
kvinnor med bröstcancer. 

Författare Linda Berntsson och Angelica Kvick 

Sektion Akademin för Hälsa och Välfärd 

Handledare Annelie Lindholm, Universitetsadjunkt, Fil Mag. biomedicin. 

Examinator Kärstin Bolse, Universitetslektor i omvårdnad, Med Dr. 

Tid Hösttermin 2015 

Sidantal 14 

Nyckelord Bröstcancer, livskvalitet, omvårdnad, upplevelse 

 

Sammanfattning 
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och det är av intresse för 
sjukvården att veta hur sjukdomen påverkar kvinnans välmående. Syftet med denna 
studie var därför att undersöka upplevelsen av livskvalitet hos kvinnor med 
bröstcancer. Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie där de sökord 
som användes utgick från syftet. Vid databearbetningen, vilken utfördes som en 
innehållsanalys, framkom tre teman: fysiska förändringar, känslomässiga reaktioner 
samt betydelsen av stöd. Kvinnorna upplevde fysiska reaktioner som fatigue, 
sömnsvårigheter och smärta vilka påverkade deras livskvalitet negativt. Livskvaliteten 
försämrades också av den förändrade självbild som kunde uppkomma i samband med 
behandlingen. Många kvinnor upplevde rädsla vilken resulterade i oro och ångest. 
Den information kvinnorna fick från hälso- och sjukvården upplevdes ofta 
knapphändig vilket minskade kvinnornas livskvalitet. De betonade vikten av goda 
relationer och att socialt stöd var något som kunde höja livskvaliteten. Det är viktigt 
att hälso- och sjukvårdspersonal ser hur livskvalitet påverkas av flera aspekter i 
kvinnans liv för att hjälpa henne att bibehålla sin livskvalitet. Mer kvalitativ forskning 
om livskvalitet vore önskvärt för att få en djupare inblick i hur bröstcancer upplevs 
påverka kvinnans livskvalitet.  
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Abstract 

Breast cancer is the most common cancer among women, it is therefore important for 
the healthcare services to know how it affects the women’s experience of quality of 
life. The aim of this study was to examine the experience of quality of life in women 
with breast cancer. From a systematic review of the literature, three themes emerged: 
physical changes, emotional reactions and meaning of support. The women 
experienced physical reactions such as fatigue, sleeping difficulties and pain which 
negatively affected their quality of life. The quality of life was also affected by the 
change of body image which could arise at treatment. The women experienced that 
they didn’t receive enough information from the health care personnel, this also had 
an impact on their quality of life. They emphasized the importance of meaningful 
relationships and that social support could increase their quality of life. It is important 
that the health care personnel become aware of the fact that the quality of life is 
affected by several aspects in the women’s life to help her maintain her quality of life. 
It is clear the further qualitative research should be carried out in order to achieve a 
better understanding of how to help women achieve a better quality of life when 
confronted with this disease. 
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Inledning 

År 2012 beräknades 1 671 000 av världens kvinnor att drabbas av bröstcancer. 
Samma år beräknades 522 000 kvinnor att avlida av sjukdomen (International Agency 
for Research on Cancer, 2012). Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland 
kvinnor (IARC, 2012; Socialstyrelsen, 2009), och står för ungefär 30 procent av alla 
cancerdiagnoser hos kvinnor. I Sverige insjuknar fler än 9000 kvinnor i bröstcancer 
varje år (Socialstyrelsen, 2014). Genom förbättrade diagnosmetoder kan diagnosen 
ställas tidigare vilket leder till att antalet dödsfall i relation till antalet drabbade har 
minskat (Socialstyrelsen, 2009). 

Diagnostisering och behandling av bröstcancer kan utsätta kvinnorna för 
känslomässiga påfrestningar (Nizamli, Anoosheh & Mohammadi, 2011). Processen 
kan vara ångestfylld då den kan upplevas lång och utdragen. Oro kring överlevnad 
och framtidsutsikter kan minska kvinnornas hälsa (Doré, Gallagher, Saintonge & 
Hébert, 2013). En positiv anda och en målsättning att återfå hälsan kan öka 
kvinnornas framtidstro (Banning & Tanzeem, 2013). Hur sjukvården bemöter dessa 
kvinnor kan påverka deras känsla av att bli tagna på allvar. Det är viktigt att hälso- 
och sjukvårdspersonalen kan delge kvinnorna viktig information, är tillgängliga och 
har ett vänligt bemötande (Doré et al., 2013). Kvinnorna uttrycker också vikten av att 
hälso- och sjukvårdspersonalen visar hopp om deras tillfrisknande, då detta ökar 
kvinnornas förtroende för dem (Banning & Tanzeem, 2013).  Hälso- och 
sjukvårdspersonal behöver mer kunskap om hur psykologiskt stöd kan hjälpa 
kvinnorna att orka igenom processen (Doré et al., 2013). 

Bakgrund 

Bröstcancer 

Bröstcancer upptäcks ofta genom att kvinnan själv känner en eller flera knölar i 
bröstet eller i armhålan (Khakbazan, Taghipour, Latifnejad-Roudsari & Mohammadi, 
2014). Det finns två olika former av bröstcancer: invasiv och cancer in situ. Cancer in 
situ innebär att det skett en cellförändring i slemhinnan som inte visar tecken på 
spridning. Det finns dock en risk att cellförändringen utvecklas till invasiv cancer 
över tid (Regionala cancercentrum, 2014). Bröstcancer behandlas vanligen med 
strålning, cytostatika- eller hormonbehandling, ibland i kombination med kirurgi i 
form av mastektomi eller partiell lumpektomi (Zurrida & Veronesi, 2015). 

Ärftlighet kan öka risken att drabbas av bröstcancer, risken ökar ytterligare om mor, 
syster eller dotter är drabbad av sjukdomen (Veronesi, Boyle, Goldhirsch, Orecchia & 
Viale, 2005). Ungefär 10 procent av alla bröstcancerdiagnoser beror på ärftlighet, av 
dessa beror cirka 80-90 procent på BRCA1- och BRCA2-mutationer. Av de kvinnor 
som ärvt den skadliga BRCA1- eller BRCA2-mutationen kommer ungefär hälften 
utveckla bröstcancer någon gång under sin livstid (Gage, Wattendorf & Henry, 2012). 
Östrogen är en faktor som tros påverka utvecklingen av bröstcancer. Detta eftersom 
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tidig menstruationsdebut, sen ingång i klimakteriet och att genomgå en sen första 
graviditet är vanliga riskfaktorer för bröstcancer. Det framkommer även att 
östrogenbehandling efter klimakteriet ökar risken att drabbas av bröstcancer. 
Forskning visar att risken gradvis minskar efter avslutad östrogenbehandling 
(Veronesi et al., 2005).  

Livskvalitet 

Begreppet livskvalitet framkom först efter andra världskrigets slut. En av de första 
gångerna begreppet användes var i ett yttrande år 1964. Då handlade det om att mål 
skulle mätas i livskvalitet istället för i kapitalvinst (Barcaccia, Esposito, Matarese, 
Bertolaso, Elvira & Grazia De Marinis. 2013). 

Begreppet används i olika forskningsområden och olika kontexter vilket gör att en 
gemensam definition är svår att fastställa. Detta i kombination med att begreppet 
används mer ofta gör att många olika definitioner framkommit (Barcaccia et al., 
2013). Begreppet livskvalitet utgår från individens uppfattning om sitt liv (Barcaccia 
et al., 2013; Felce & Perry, 1995; Group, 1998; Moons, Budts & De Geest, 2006).  

Forskning kring livskvalitet brukar riktas in på fyra domäner: fysiskt välbefinnande, 
känslomässigt välbefinnande, sociala relationer samt personlig utveckling. Fysiskt 
välbefinnande innefattar bland annat hälsa och frånvaro av fysiska symtom. 
Känslomässigt välbefinnande berör självkänsla och känslovärld. Sociala relationer 
handlar om relationer till familj och vänner, och vilket stöd de innebär för individen. 
Personlig utveckling handlar om individens yrkesliv, utbildning och förmåga att 
uppnå personliga mål (Felce & Perry, 1995; Group, 1998; Moons et al., 2006). 
Individens uppfattning om sin livskvalitet påverkas av dennes värderingar och mål 
(Felce & Perry, 1995; Group, 1998; Sprangers & Schwartz, 1999). Enligt Ferrans 
definieras begreppet livskvalitet som människans basala behov, det sociala livet, 
känslostatus, tillfredställelse med livet, uppfyllnad av mål samt frånvaro av fysiska 
eller psykiska symptom. Ferrans menar också att tillfredsställelse av det som är 
betydelsefullt för individen påverkar upplevelsen av livskvalitet (Moons et al., 2006).  

Livskvaliteten formas av individens uppfattning om vad som är viktigt för hen som 
individ. Vid sjukdom eller annat fysiskt trauma kan individens syn på sin livskvalitet 
förändras genom att kroppen, och därför den fysiska domänen av livskvalitet, drabbas 
av en förändring. Om individen har sett den fysiska domänen som den viktigaste 
delen av livskvaliteten och inte kan lägga fokus på en annan domän påverkas dennes 
livskvalitet negativt av detta. Kan individen däremot förflytta fokus till exempelvis 
den sociala domänen och ta stöd av sina närstående för att klara av traumat kan 
livskvaliteten hållas på samma nivå som tidigare, eller till och med öka (Sprangers & 
Schwartz, 1999).  
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Omvårdnad vid bröstcancer 

Sjuksköterskan ansvarar för att omvårdnaden utförs på bästa sätt (Gedda & Snellman, 
2010). Bröstcancer påverkar inte endast kvinnan fysiskt utan även på det psykiska och 
emotionella planet, det är därför viktigt att sjuksköterskan ser hela patienten och inte 
bara de fysiska symtomen på bröstcancer (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm & Hamrin, 
2002; Remmers, Holtgräwe & Pinkert, 2010). Känslan av att känna sig sedd kan 
minska lidandet och öka förtroendet för sjukvården (Arman et al., 2002; Landmark & 
Wahl, 2002). För att kunna utföra en individanpassad vård är det viktigt att 
sjuksköterskan möter varje kvinna med bröstcancer utifrån hennes förutsättningar 
(Remmers et al., 2010). Det är viktigt att kvinnan ges möjligheten att ta ansvar för sin 
egen vård och sjuksköterskan ska finnas där för att hjälpa kvinnan att genomföra det 
(Gedda & Snellman, 2010). Sjuksköterskans uppgift är att anpassa informationen 
efter kvinnans kunskapsnivå för att öka hennes delaktighet (International Council of 
Nurses, 2012). När en kvinna får en bröstcancerdiagnos är detta ofta väldigt svårt för 
henne (Doré et al., 2013). Det är viktigt att sjuksköterskan finns där och kan hjälpa 
kvinnan att förstå beskedet för att ge henne styrka att acceptera sin sjukdom (Gedda & 
Snellman, 2010), ge henne en känsla av trygghet (Remmers et al., 2010) och för att 
lindra kvinnans lidande (Gedda & Snellman, 2010; ICN, 2012). 

Omvårdnad skall ges med respekt för kvinnan, det ska inte ha någon betydelse vart 
hon kommer ifrån eller vem hon är (Gedda & Snellman, 2010; ICN, 2012;). Detta 
innebär exempelvis att sjuksköterskan respekterar kvinnans trosuppfattning och kultur 
(ICN, 2012). Viktigt är också att visa respekt för kvinnans sjukdomstillstånd, rädsla 
och frågor. Sjuksköterskan ska även visa acceptans för de symtom som kan uppvisas 
och respekt för varje individs bearbetning av sjukdomen (Gedda & Snellman, 2010; 
Remmers et al., 2010).  

Vid cancervård är det viktigt att kvinnan känner förtroende till sjuksköterskan för att 
en god relation ska uppstå (Radwin, 2000). För de kvinnor som genomgår kirurgisk 
behandling är sjukhusvistelsen ofta väldigt kort. Det är därför viktigt att utveckla ett 
förtroende mellan sjuksköterskan och kvinnan med bröstcancer, detta för att öka 
kvinnans välmående (Remmers et al., 2010). Genom att visa en god professionell 
kunskap, vara närvarande och ta sig tid för kvinnan ökar förtroendet (Gedda & 
Snellman, 2010; Radwin, 2000). Med humor och glädje kan sjuksköterskan distrahera 
kvinnan från sin bröstcancer och öka hennes hopp om överlevnad (Remmers et al., 
2010). 

Problemformulering 

Bröstcancer innebär en stor påfrestning för kvinnan, en känsla av ovisshet kan infinna 
sig hos den drabbade då ett cancerbesked kan kännas som en dödsdom. 
Sjuksköterskan har en viktig roll i att hjälpa kvinnan bibehålla sin livskvalitet genom 
att stötta henne såväl emotionellt som fysiskt. För att lättare hjälpa de drabbade 
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kvinnorna vid svåra stadier av sjukdomen är det viktigt att sjuksköterskan har 
kunskap om hur bröstcancer kan påverka kvinnornas livskvalitet. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur kvinnor med bröstcancer upplever sin 
livskvalitet. 

Metod 

Detta vetenskapliga arbete har genomförts som en litteraturstudie. Det innebar att 
skapa en överblick över nuvarande forskningsläge genom att systematiskt söka 
information inom ett forskningsområde, bearbeta informationen och utvärdera 
resultatet (Friberg, 2012). För att analysera begreppet livskvalitet har Ferrans (Moons 
et al., 2006) definition av begreppet använts. 

Datainsamling 

Initialt gjordes en pilotsökning i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO för att få 
en överblick av forskningsområdet. De valda databaserna användes efter 
rekommendation ur Forsberg och Wengström (2013). För att få ett bredare perspektiv 
gjordes sökningarna i alla tre databaserna. Därefter bestämdes sökord utifrån studiens 
syfte. De sökord som användes var bröstcancer, livskvalitet och upplevelse, dessa 
redovisas i tabell 1.  

Vid sökningarna har breast neoplasms och quality of life använts som ämnesord 
medan experience användes som fritextsökning. I samtliga sökningar har alla sökord 
använts och dessa har kombinerats med den booleska operatorn AND. I samtliga 
databaser användes inklusionskriterierna engelsk text och utgivningsår 2010-2015, 
sökningarna redovisas i tabell 2.  

De artiklar som tog upp livskvaliteten hos kvinnor som drabbats av bröstcancer och 
ännu behandlades inkluderades, artiklar som berörde män med bröstcancer 
exkluderades. Artiklar som berörde hälsorelaterad livskvalitet exkluderades då det var 
ett annat begrepp än livskvalitet (Moons et al., 2006). Artiklar som tog upp 
metastaserande bröstcancer exkluderades då dessa kvinnor kunde uppleva livskvalitet 
på ett annat sätt (Vilhauer, 2011). Även artiklar som tog upp återfall av bröstcancer 
exkluderades eftersom dessa kvinnor möjligtvis upplever livskvaliteten annorlunda 
när de ställs inför samma diagnos en gång till. Artiklar som tog upp livskvalitet vid 
alternativa behandlingsmetoder exkluderades också eftersom sökträffarna blev så 
omfattande.  

Vid valet av artiklar har författarna av denna litteraturstudie utgått från Ferrans 
definition av livskvalitet (Moons et al., 2006) och syftet. I PubMed lästes 148 titlar, 
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av dessa svarade 54 titlar mot syftet och abstrakten lästes igenom gemensamt. Av 
dessa abstrakt ansågs 27 artiklar svara mot syftet och valdes ut för att läsas i sin 
helhet. Dessa artiklar lästes igenom individuellt, de diskuterades sedan gemensamt 
och därefter valdes sex artiklar bort då de inte svarade mot syftet. De resterande 21 
artiklarna lästes igenom och kvalitetsgranskades gemensamt enligt Carlsson och 
Eimans (2003) bedömningsmall. I Cinahl lästes 31 titlar, av dessa svarade 13 titlar 
mot syftet och abstrakten lästes igenom gemensamt. Fyra abstrakt ansågs svara mot 
syftet, två av dessa var dubbletter, de två andra artiklarna valdes ut för att läsas i sin 
helhet. Artiklarna lästes igenom individuellt och innehållet diskuterades gemensamt. 
Då båda svarade mot syftet lästes de igenom gemensamt, därefter gjordes en 
gemensam kvalitetsgranskning enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. I 
PsycINFO lästes 63 titlar, av dessa svarade 20 titlar mot syftet och abstrakten lästes 
igenom gemensamt. Av dessa ansågs åtta abstrakt svara mot syftet, sex av dessa var 
dubbletter och de andra två artiklarna valdes ut för att läsas i sin helhet. Artiklarna 
lästes igenom individuellt, innehållet diskuterades gemensamt och då ingen av de nya 
artiklarna svarade mot syftet valdes de bort. Samtliga sökningar redovisas i tabell 2.  

Kontrollsökningar gjordes i samtliga databaser. I PubMed framkom det sex nya titlar, 
dessa ansågs inte svara mot syftet och valdes bort. I Cinahl framkom det 11 nya titlar, 
av dessa svarade två titlar mot syftet och abstrakten lästes igenom gemensamt. Båda 
abstrakten svarade mot syftet och artiklarna lästes igenom individuellt, därefter 
diskuterades innehållet gemensamt. Då båda artiklarna svarade mot syftet valdes de ut 
för att gemensamt läsas och kvalitetsgranskas enligt Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsmall. Dessa sökningar redovisas i tabell 2. I PsycINFO framkom inga nya 
titlar och denna sökning redovisas därför inte i tabell 2. 

Kvalitetsgranskningen utgick från Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för 
kvalitativa respektive kvantitativa artiklar. De artiklar som var av mixad metod 
granskades med hjälp av båda bedömningsmallarna. Artiklarna graderades mellan 
grad I och III, där grad I innebär hög vetenskaplig kvalitet och grad III innebär låg 
vetenskaplig kvalitet. Elva artiklar graderades till grad I, elva artiklar graderades till 
grad II och tre artiklar graderades till grad III. I litteraturstudien valdes att endast 
inkludera artiklar av grad I och grad II. Av resultatartiklarna var 14 av kvantitativ 
metod, fem av kvalitativ metod och tre av mixad metod. För redovisning av 
resultatartiklarna se tabell 3. 

Databearbetning 

Bearbetningen av materialet har utförts utifrån innehållsanalys enligt Forsberg och 
Wengströms (2013). De 22 resultatartiklarna lästes upprepade gånger och en 
artikelöversikt gjordes på varje artikel. Därefter lästes varje artikel igenom 
gemensamt och koder antecknades kring aspekter som speglade upplevelsen av 
livskvalitet. Dessa koder sorterades in i kategorier efter de likheter och skillnader som 
uppmärksammades mellan koderna. Gemensamma nämnare upptäcktes i kategorierna 
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och detta ledde till skapandet av tre teman: upplevd livskvalitet vid fysiska 
förändringar, upplevd livskvalitet vid känslomässiga reaktioner samt relationernas 
betydelse för livskvaliteten. 

Forskningsetiska överväganden 

Forskning ska utföras med respekt för den enskilda människan och dennes värde 
(SFS, 2003:460). Den ska också utföras med hänsyn till behandling av deltagarnas 
personuppgifter och för att skydda deras integritet (SFS, 1998:204). För att forskning 
ska få utföras i Sverige måste projektet genomgå en godkänd etikprövning (SFS, 
2003:460). Respekt för personer, göra-gott samt rättviseprincipen är tre hörnstenar 
inom forskningsetiken. Respekt för personer innebär att respekt ska visas för 
människans autonomi, deltagarna ska få tillräcklig information för att kunna fatta ett 
beslut kring medverkan i studien. Göra-gott-principen handlar om att forskningen 
måste innefatta en balans mellan risk och nytta så att deltagarna inte skadas. Med 
rättviseprincipen menas att deltagarna ska behandlas på samma sätt (Kjellström, 
2012). Av 22 resultatartiklar var 19 godkända av en etisk kommitté och i samtliga 
artiklar hade deltagarna lämnat skriftligt medgivande. Trots att 3 av resultatartiklarna 
saknade etiskt godkännande ansågs de uppvisa etiska överväganden i artiklarna och 
de inkluderades därför i litteraturstudien. 

Resultat 

Upplevd livskvalitet vid fysiska förändringar 

Fatigue (Curtis, Groarke, McSharry & Kerin, 2014; Denieffe, Cowman & Gooney, 
2014; Dodd, Cho, Cooper & Miaskowski, 2010; Garrett et al., 2011; Holmberg, 2014; 
Morgan, Tyler, Fogel & Barnett, 2013) och energibrist (Hofsø, Miaskowski, Bjordal, 
Cooper & Rustøen, 2012; Hofsø, Rustøen, Cooper, Bjordal & Miaskowski, 2013; 
Phligbua, Pongthavornkamol, Knopf, Junda, Viwatwongkasem & Srimuninnimit, 
2013) var vanligt hos kvinnor med bröstcancer, detta upplevdes minska deras 
livskvalitet (Denieffe et al., 2014; Phligbua et al., 2013). Energibrist fick kroppen att 
kännas främmande, de upplevde att kroppen inte orkade med det som den gjort innan 
(Holmberg, 2014). Kvinnorna beskrev fatigue som att vara konstant trött, vara glömsk 
och få svårt att koncentrera sig. Upplevelsen att drabbas av fatigue var något som 
kvinnorna inte hade förväntat sig (Grimsbø, Finset & Ruland, 2011). Genom att 
minska påverkan av fatigue upplevdes en signifikant ökning av kvinnornas 
livskvalitet (Denieffe et al., 2014; Stagl et al., 2014).  

Kvinnorna upplevde även sömnsvårigheter (Curtis et al., 2014; Dodd et al., 2010; 
Hofsø et al., 2012; Hofsø et al., 2013; Phligbua et al., 2013), vilket upplevdes minska 
deras livskvalitet (Denieffe et al., 2014). Ibland kunde sömnsvårigheterna bidra till att 
kvinnorna kände sig dåsiga (Hofsø et al., 2012; Hofsø et al., 2013; Phligbua et al., 
2013), även detta kunde leda till lägre livskvalitet (Phligbua et al., 2013). 
Sömnsvårigheterna ökade i samband med viss behandling (Dodd et al., 2010; Hofsø 
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et al., 2013; Phligbua et al., 2013). Behandling med cytostatika och borttagning av 
lymfknutor upplevdes ge mer problem med sömnsvårigheter än strålning. Känslan av 
sömnproblem var vanligare bland yngre kvinnor (Hofsø et al., 2013). Dåsighet var 
något kvinnorna upplevde i början av behandlingen, men som avtog med tiden (Hofsø 
et al., 2013; Phligbua et al., 2013).  

Smärttillstånd kopplade till sjukdom eller behandling var något som många kvinnor 
upplevde (Dodd et al., 2010; Fenlon, Powers, Simmonds, Clough & Addington-Hall, 
2014; Gho, Steele, Jones & Munro, 2013; Hofsø et al., 2013; Holmberg, 2014; 
Phligbua et al., 2013), och detta kunde minska kvinnornas upplevelse av livskvalitet 
(Denieffe et al., 2014; Fenlon et al., 2014; Phligbua et al., 2013). Mastektomi 
orsakade ofta mer smärta än en partiell lumpektomi (Fenlon et al., 2014; Gho et al., 
2013), smärtan lokaliserades ofta till axel, bröstvägg och underarm (Fenlon et al., 
2014). Efter borttagande av lymfknutor kunde kvinnorna uppleva smärta i armhålan 
(Holmberg, 2014), dessa kvinnor upplevde mer frekvent smärta än de kvinnor som 
enbart erhöll cellgifts- eller strålbehandling (Hofsø et al., 2013). De kvinnor som 
drabbades av håravfall kunde uppleva smärta och irritation på skalpen samt allvarlig 
huvudvärk i samband med håravfall. Kvinnorna upplevde att håravfall kunde ha en 
negativ påverkan på den fysiska livskvaliteten (Kim et al., 2012).  

Många av de kvinnor som erhöll behandling med cytostatika upplevde sexuella 
förändringar, en försämrad sexuell funktion kunde minska kvinnornas upplevda 
livskvalitet (Salonen, Kellokumpu‐Lehtinen, Tarkka, Koivisto & Kaunonen, 2011). 
Vanligt förekommande sexuella förändringar var vaginal torrhet eller minskad sexlust 
(Harirchi, Montazeri, Zamani Bidokhti, Mamishi & Zendehdel, 2012; Phligbua et al., 
2013; Ussher, Perz & Gillbert, 2012; Wang, Chen, Huo, Xu, Wu, Wang & Lu, 2013). 
Ändrad känslighet i brösten, framfall (Ussher et al., 2012) och minskad elasticitet i 
vävnaden var andra förändringar kvinnorna kunde erfara (Wang et al., 2013). Det var 
större risk för unga kvinnor att uppleva sexuella förändringar jämfört med äldre 
kvinnor (Harirchi et al., 2012).  

Vanligt förekommande förändringar vid behandling var svettningar (Hofsø et al., 
2012; Hofsø et al., 2013; Phligbua et al., 2013), värmevallningar (Curtis et al., 2014; 
Gho et al., 2013; Phligbua et al., 2013), illamående (Curtis et al., 2014; Phligbua et 
al., 2013), sväljsvårigheter (Hofsø et al., 2012; Phligbua et al., 2013), viktförändringar 
(Curtis et al., 2014; Gho et al., 2013; Phligbua et al., 2013; Ussher et al., 2012) och 
hudförändringar (Hofsø et al., 2012; Phligbua et al., 2013). Livskvaliteten hos 
kvinnorna förändrades efter mängden upplevda symtom, förekomsten av många 
symtom kunde minska upplevelsen av livskvalitet (Dodd et al., 2010). Det var 
vanligare att yngre kvinnor upplevde svettningar (Hofsø et al., 2013). Illamåendet 
ökade hos kvinnorna under behandlingen, därefter upplevdes det minska (Curtis et al., 
2014; Phligbua et al., 2013). Sväljproblem upplevdes vanligare hos de kvinnor som 
behandlades med cytostatika än hos de som fick strålbehandling (Hofsø et al., 2012). 
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Viktförändringar förekom vid behandlingen (Curtis et al., 2014; Ussher et al., 2012), 
men avtog vanligen vid avslutad behandling (Phligbua et al., 2013). Behandlingen 
kunde orsaka hudproblem hos kvinnorna (Hofsø et al., 2012; Phligbua et al., 2013), 
detta upplevdes vanligare vid cytostatikabehandling än strålbehandling (Hofsø et al., 
2012). 

Upplevd livskvalitet vid känslomässiga reaktioner 

Kvinnorna upplevde ofta en förändrad självbild (Chang et al., 2013; Curtis et al., 
2014; Holmberg, 2014; Kim et al., 2012; Phligbua et al., 2013; Salonen et al., 2011; 
Ussher et al., 2012; Wang et al., 2013), vid en försämring av självbilden kunde 
upplevelsen av livskvalitet minska (Phligbua et al., 2013; Salonen et al., 2011). En 
mastektomi påverkade många kvinnor starkt då de upplevde att en del av deras 
kvinnlighet gick förlorad (Chang et al., 2013; Curtis et al., 2014; Salonen et al., 2011; 
Ussher et al., 2012; Wang et al., 2013). Kvinnornas självbild påverkades olika 
beroende på vilken typ av operation de genomgått. En mastektomi gav kvinnorna 
upplevelsen av en lägre självbild jämfört med en partiell lumpektomi (Chang et al., 
2013). Självbilden kunde även försämras när kvinnorna drabbades av håravfall (Curtis 
et al., 2014; Kim et al., 2012; Phligbua et al., 2013; Ussher et al., 2012), detta kunde 
försämra deras livskvalitet (Kim et al., 2012; Phligbua et al., 2013). Håravfallet kunde 
leda till minskat självförtroende (Kim et al., 2012) eller en känsla av att vara 
oattraktiv (Curtis et al., 2014; Ussher et al., 2012). En del kvinnor fann håravfallet så 
påfrestande att de hellre undvek en ny behandling än att genomgå detta igen (Kim et 
al., 2012). Vissa kvinnor rapporterade en upplevelse av förlorad kvinnlighet vilket 
påverkade deras självbild negativt (Curtis et al., 2014; Ussher et al., 2012). 

Oro upplevdes vanligt bland de drabbade kvinnorna (Curtis et al., 2014; Hofsø et al., 
2012; Hofsø et al., 2013; Phligbua et al., 2013), att leva med oro kunde påverka 
livskvaliteten negativt (Phligbua et al., 2013; Waters, Liu, Schootman & Jeffe, 2013). 
Ovissheten i att inte veta om ett symtom var en biverkning eller ett tecken på återfall 
kunde skapa oro, rädsla och ångest hos kvinnorna (Grimsbø et al., 2011). Rädsla för 
progression av sjukdomen kunde leda till att upplevelsen av livskvalitet minskade 
(Waters et al., 2013). En del kvinnor upplevde håravfall som skrämmande och var 
rädda för att håret inte skulle växa ut (Kim et al., 2012). Det fanns även en rädsla för 
att utseendet (Curtis et al., 2014) eller sexuella biverkningar (Ussher et al., 2012) 
skulle påverka relationen till partnern. Ett annat orosmoment som framkom var den 
osäkra framtiden och en rädsla för döden (Curtis et al., 2014; Holmberg, 2014; 
Morgan et al., 2013). Mer kunskap kunde öka förståelsen för sjukdomen och ge hopp 
om överlevnad (Holmberg, 2014). Kvinnor som fått en bröstcancerdiagnos upplevde 
sig många gånger deprimerade (Wang et al., 2013). Depressionen kunde leda till att 
kvinnorna upplevde försämrad livskvalitet (Denieffe et al., 2014; Dodd et al., 2010; 
Stagl et al., 2014). 
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Kvinnorna upplevde det ofta svårt att acceptera sin cancerdiagnos då de fortfarande 
kände sig friska (Curtis et al., 2014; Holmberg, 2014). Behandlingen kunde leda till 
att de behövde göra förändringar i sitt liv (Morgan et al., 2013) och hitta ett nytt mål 
med livet för att orka ta sig igenom cancern (Curtis et al., 2014; Morgan et al., 2013). 
I slutet av behandlingen fokuserade vissa kvinnor mer på sina familjer och sig själva 
(Curtis et al., 2014), de värdesatte de självklara sakerna i livet (Kim et al., 2012) och 
var optimistiska inför framtiden (Curtis et al., 2014; Kim et al., 2012). Förhoppningar 
inför framtiden upplevdes påverka livskvaliteten positivt (Salonen et al., 2011). 

Relationernas betydelse för livskvaliteten 

En stor del av kvinnorna upplevde att deras livskvalitet påverkades negativt av att de 
inte fick tillräckligt med information från hälso- och sjukvården (Curtis et al., 2014; 
Grimsbø et al., 2011; Kim et al., 2012; Ussher, Perz & Gillbert, 2013; Ussher et al., 
2012; Wang et al., 2013). De önskade sig mer ingående information om sjukdomen 
och de bieffekter som kunde uppstå i samband med behandling (Curtis et al., 2014; 
Ussher et al., 2012). Kvinnorna upplevde ofta att det fanns ett motstånd hos 
sjukvården att diskutera besvärande problem (Ussher et al., 2013; Ussher et al., 2012), 
de kunde också uppleva att de inte alltid fick svar på sina frågor (Grimsbø et al., 
2011; Wang et al., 2013).  Bristfällig information gjorde att en del kvinnor upplevde 
en avsaknad av tilltro till hälso- och sjukvården eftersom de kände att hälso- och 
sjukvårdspersonalen ignorerade deras frågeställningar (Grimsbø et al., 2011; Ussher 
et al., 2013). Vissa kvinnor önskade vara delaktiga i beslut kring behandling och att 
läkaren respekterade deras åsikter, detta var något som upplevdes öka livskvaliteten, 
de flesta ville dock att läkaren fattade det slutgiltiga beslutet (Seror et al., 2013).  

Det sociala stödet kunde upplevas betydelsefullt för kvinnornas livskvalitet (Curtis et 
al., 2014; Kim et al., 2012; Morgan et al., 2013; Waters et al., 2013). Stöd som 
uppskattades var exempelvis hjälp med hushållssysslor (Morgan et al., 2013) och att 
ha någon att prata med om känslor kring sjukdomen (Kim et al., 2012). Kvinnorna tog 
gärna hjälp från familj och vänner (Curtis et al., 2014; Kim et al., 2012; Morgan et al., 
2013), medan åsikter och reaktioner från utomstående kunde upplevas försämra 
livskvaliteten (Curtis et al., 2014; Kim et al., 2012). En del kvinnor upplevde det 
stressande att utomstående hade ett undvikande beteende (Kim et al., 2012) eller gav 
oönskade råd (Curtis et al., 2014). En rädsla för att göra andra obekväma kunde göra 
att kvinnorna undvek sociala situationer (Kim et al., 2012).  

Vissa kvinnor kände ett behov av att upprätthålla sin roll i familjen för att bespara 
dem stress, då familjens välmående upplevdes viktigare än kvinnans eget. Kvinnans 
behov av att upprätthålla en stark fasad kunde vara en påfrestning på livskvaliteten. 
De kvinnor som upplevde starkt stöd från sina närstående kunde lättare släppa sin 
bärande roll i familjen och på så sätt minska påfrestningen på livskvaliteten (Curtis et 
al., 2014). Förhållandet till kvinnans livspartner kunde påverkas av sexuella 
förändringar, vilket påverkade livskvaliteten positivt eller negativt (Ussher et al., 



 

 10

2012; Wang et al., 2013). Från att ha varit partners blev de vårdare och vårdtagare 
vilket kunde medföra att upplevelsen av närhet i förhållandet försvann, därmed 
minskade upplevelsen av livskvalitet. Det kunde även resultera i ett mer intimt 
förhållande där fokus landade på stöd och kommunikation, vilket ökade 
livskvaliteten. Livskvaliteten kunde öka av att leva i ett stabilt förhållande (Chang et 
al., 2014), eftersom det kunde underlätta de påfrestningar som sjukdomen medförde 
(Ussher et al., 2012). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Under pilotsökningarna prövas olika sökord där vissa endast ger få och irrelevanta 
träffar. Detta leder till att sökorden bearbetas, och utifrån syftet bestäms slutligen 
sökorden bröstcancer, livskvalitet och upplevelse. Bröstcancer och livskvalitet finns 
tillgängliga som ämnesord i samtliga databaser, upplevelse får dock användas som 
fritextsökning. Vid sökningar i PubMed, Cinahl och PsycINFO används samtliga 
sökord tillsammans med den booleska operatorn AND. Dessa sökningar ger många 
relevanta träffar och anses därför ge tillräckligt med material för vidare bearbetning. 
När kontrollsökningar utförs framkommer nya träffar i PubMed och Cinahl. Dessa 
kontrollsökningar anses öka studiens trovärdighet då nya resultatartiklar upptäcks som 
annars hade gåtts miste om.  

Inom det valda problemområdet sker mycket forskning. På grund av detta 
framkommer ett stort antal träffar vid sökningarna, vilket upplevs svårt att hantera. 
Av denna anledning inkluderas endast artiklar som utgetts de senaste fem åren. Det 
kan ses som en styrka att den allra senaste forskningen finns med i litteraturstudien. 
Då mängden träffar är omfattande exkluderas artiklar som handlar om: hälsorelaterad 
livskvalitet, metastaserande bröstcancer, återfall av bröstcancer samt livskvalitet vid 
alternativa behandlingsmetoder. Detta kan påverka resultatet eftersom relevanta 
artiklar kan förbises. 

Den första granskningen innebär att resultatartiklarna läses individuellt, därefter 
diskuteras innehållet gemensamt för att öka förståelsen. Den andra granskningen 
består av en gemensam genomläsning och kvalitetsgranskning av resultatartiklarna 
med hjälp av Carlsson och Eimans (2013) bedömningsmall för kvantitativa respektive 
kvalitativa artiklar. Vid granskningen diskuteras bedömningspunkterna till dess att 
konsensus nås. Studiens trovärdighet anses öka då artiklarna först lästes individuellt 
och sedan gemensamt för att därefter kvalitetsgranskas gemensamt (Wallengren & 
Henricson, 2012). Mallen används då den är bekant sedan tidigare och upplevs 
lätthanterlig. Till resultatet väljs artiklar som bedöms vara av grad I och II enligt 
Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Detta ökar studiens trovärdighet då 
artiklarna anses ha tillräcklig vetenskaplig kvalitet. Användandet av 
bedömningsmallen kan sänka studiens pålitlighet för att vissa delar bedöms subjektivt 
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och därför kan ha graderats felaktigt (Wallengren & Henricson, 2012). Risken för 
felaktig gradering bör dock vara liten eftersom ingen av artiklarna bedöms vara på 
gränsen till grad III. 

Resultatartiklarna kommer från Norge, Finland, England/Wales, Irland, Tyskland, 
Frankrike, USA, Australien, Kina, Sydkorea, Thailand och Iran. Kulturskillnaderna 
mellan länderna kan ses som en svaghet. Detta medför att överförbarheten till svenska 
förhållanden är begränsad eftersom kulturen i Asien skiljer sig från den västerländska, 
vilket även kan tänkas påverka upplevelsen av livskvalitet. Om sökningen hade 
breddats och endast de artiklar som gjorts i västvärlden inkluderats kunde 
överförbarheten förbättrats (Wallengren & Henricson, 2012).  

Vid en systematisk litteraturstudie är det betydelsefullt för den vetenskapliga 
kvaliteten att endast inkludera studier med etiskt godkännande eller där noggranna 
etiska överväganden har gjorts (Forsberg & Wengström, 2013). I denna 
litteraturstudie är 19 studier godkända av en etisk kommitté. Det kan ses som en 
svaghet att tre av studierna inte har ett etiskt godkännande, de visar dock att 
noggranna etiska överväganden gjorts och väljs därför att inkluderas i resultatet. 
Något som däremot anses vara en styrka är att deltagarna i samtliga studier har lämnat 
samtycke och blivit informerade om sin rätt att när som helst under studien avsluta sitt 
deltagande.  

Samtliga resultatartiklar är skrivna på engelska, vilket kan innebära att misstolkningar 
kan ske. För att undvika detta bearbetas texten både individuellt och gemensamt för 
att eventuella missförstånd av texten ska uppmärksammas. Detta ökar studiens 
trovärdighet eftersom meningsskiljaktigheter diskuteras till konsensus nås 
(Wallengren & Henricson, 2012).  

Den definition av begreppet livskvalitet som används i denna litteraturstudie är 
framtagen av Ferrans (Moons et al., 2006) och inbegriper människans basala behov, 
det sociala livet, känslostatus, tillfredsställelse med livet, uppfyllnad av mål samt 
frånvaro av psykiska och fysiska symtom. Den här definitionen valdes då författarna 
av den här litteraturstudien anser att Ferrans definition sammanfattar begreppet 
livskvalitet på ett konkret och lättförståeligt sätt.  

Resultatet består av övervägande kvantitativa artiklar eftersom det finns 
mätinstrument speciellt framtagna för att mäta individens upplevda livskvalitet. En 
svårighet i att tolka resultatet från artiklarna är att de använt olika mätinstrument. 
Dessa mätinstrument utgår från olika definitioner av begreppet livskvalitet vilket gör 
det svårt att finna en samstämmighet i resultatet. Av de resultatartiklar som inte 
använt mätinstrument för livskvalitet har författarna till denna litteraturstudie gjort en 
tolkning utifrån Ferrans definition av begreppet. Detta kan minska studiens 
trovärdighet då eventuell förförståelse hos författarna till denna litteraturstudie kan ha 
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påverkat resultatet. Det stora antalet kvantitativa artiklar kan också ses som en styrka 
då de har mätt olika aspekter, så som fysiska-, emotionella- och sociala behov, av 
begreppet livskvalitet vilket ger bredd åt resultatet. En annan styrka är att det höga 
deltagarantalet i kvantitativa studier ger en större generaliserbarhet.  

Resultatdiskussion 

Fatigue upplevs kunna påverka kvinnornas livskvalitet (Denieffe et al., 2014; 
Phligbua et al., 2013). Sogolow, Lasker och Short (2008) visar att fatigue även 
påverkar livskvaliteten negativt hos kvinnor med autoimmun leversjukdom. Enligt 
Winger, Ekstedt, Wyller och Helseth (2014), som skriver om kronisk fatigue, upplevs 
fatigue påverka det dagliga livet. Kroppen känns främmande, den fungerar inte som 
den brukar och lätta uppgifter kräver en stor ansträngning. Det finns en oförståelse för 
fatigue i samhället där utomstående kan uppfatta symtomet som lathet. Oförståelsen 
hos allmänheten tillsammans med bristen på energi kan leda till att den drabbade 
isolerar sig. Känslan av att vara ensam och övergiven kan medföra en upplevelse av 
att livet stannar upp, vilket kan påverka livskvaliteten negativt (Winger et al., 2014). 
Sjuksköterskan behöver hjälpa kvinnorna att hitta verktyg för att bibehålla sin 
livskvalitet (Calman, 1984). Fatigue är ett dolt problem (Winger et al., 2014), därför 
är det betydelsefullt med öppen kommunikation mellan kvinnan och sjuksköterskan. 
Den öppna kommunikationen gör att kvinnan vågar dela med sig av sin upplevelse 
(McCabe, 2004). För att detta ska uppnås är det viktigt att kvinnan känner förtroende 
för sjuksköterskan, något som kan åstadkommas genom att sjuksköterskan tar sig tid 
för kvinnan vid omvårdnadssituationer (McCabe, 2004; Radwin, 2000).  

Upplevelsen av en mastektomi (Chang et al., 2013; Curtis et al., 2014; Salonen et al., 
2011; Ussher et al., 2012; Wang et al., 2013) eller att drabbas av håravfall (Curtis et 
al., 2014; Ussher et al., 2012) kan försämra kvinnornas självbild och påverka deras 
känsla av kvinnlighet. Phligbua et al. (2013) och Salonen et al. (2011) 
uppmärksammar att en försämrad självbild kan upplevas minska kvinnornas 
livskvalitet. Helms, O'Hea och Corso (2008) beskriver att kvinnans upplevda självbild 
kan påverkas av den kirurgiska behandlingen på grund av att kroppen förändras. 
Vidare säger Helms et al. (2008) att upplevelsen av håravfall påverkar kvinnorna i 
olika grad beroende på vilken syn de har på håravfall. Enligt Nizamli et al.(2011) kan 
förändringar i utseendet leda till förändrad självbild vilket kan påverka självkänslan. 
Detta gör att många kvinnor känner sig obekväma i sin kropp (Nizamli et al., 2011).  
En förändrad självbild kan påverka kvinnans livskvalitet, hur mycket den påverkar 
beror på vilken metod kvinnan har för att klara av svårigheter. Om kvinnan klarar av 
att flytta sitt fokus från den kroppsliga förändringen kan livskvaliteten bibehållas eller 
öka (Sprangers & Schwartz, 1999). Vid mötet mellan kvinnan och sjuksköterskan är 
det viktigt att sjuksköterskan ser kvinnan som mer än bara en sjukdom (Arman et al., 
2002). Sjuksköterskan bör uppmärksamma kvinnan som individ och inte se henne 
som en i mängden. Det är också viktigt att sjuksköterskan hjälper kvinnan att 
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uppmärksamma sina styrkor (McCabe, 2004), detta kan förbättra kvinnans livskvalitet 
(Sprangers & Schwartz, 1999). 

Otillräcklig information från hälso- och sjukvården kan upplevas påverka kvinnornas 
livskvalitet negativt (Curtis et al., 2014; Grimsbø et al., 2011; Kim et al., 2012; 
Ussher et al., 2013; Ussher et al., 2012; Wang et al., 2013). Enligt Pålsson och 
Norberg (1995) kan kvinnorna uppleva en otrygghet när de får information som är 
otillräcklig eller svårförstådd. Detta bekräftas av McCabe (2004) som vidare påpekar 
att individanpassad information hjälper kvinnorna att klara av sin sjukdom. När 
sjuksköterskan visar sig tillgänglig och lyssnar på kvinnan kan en känsla av genuinitet 
och empati upplevas hos kvinnan (McCabe, 2004). Kvinnorna kan uppleva större 
omtanke från hälso- och sjukvårdspersonalen när de känner sig välinformerade, något 
som kan öka kvinnornas livskvalitet (Landmark, Strandmark & Wahl, 2002). 
Information vilken baseras på klinisk erfarenhet kan vara mer uppskattad än ren fakta 
eftersom klinisk erfarenhet kan uppfattas vara närmre verkligheten (Radwin, 2000). 
För att veta om informationen nått fram till kvinnorna är det betydelsefullt med en 
god kommunikation mellan kvinnorna och hälso- och sjukvårdspersonalen. God 
kommunikation är viktigt för att kvinnorna ska känna sig delaktiga i vården, något 
som kan öka deras livskvalitet (Calman, 1984).  

Stöd från familj och vänner genom sjukdomen kan upplevas viktigt för att öka 
kvinnornas livskvalitet (Curtis et al., 2014; Kim et al., 2012; Morgan et al., 2013; 
Waters et al., 2013). Detta bekräftas av Player, Mackenzie, Willis och Loh (2014) 
som säger att familjen utgör det viktigaste stödet. Drageset, Lindstrøm, Giske och 
Underlid (2012) förklarar att även vänner och kollegor kan vara viktigt stöd, speciellt 
om nära familj saknas. Kvinnorna upplever sig ofta stärkta vid vetskapen av att någon 
bryr sig om dem, och detta kan öka deras känsla av trygghet (Drageset et al., 2012). 
När kvinnorna mottar besked angående sin sjukdom kan de uppleva att närvaron av en 
närstående underlättar, både som mentalt stöd och som hjälp med att komma ihåg 
informationen som ges (Carnwell & Baker, 2003; Drageset et al., 2012). En del 
kvinnor upplever att avsaknad av stöd från hälso- och sjukvården är en extra 
påfrestning (Landmark & Wahl, 2002). Det är därför viktigt att sjuksköterskan finns 
som stöd under hela sjukdomsförloppet, detta kan ge kvinnorna en känsla av trygghet 
då de alltid har någon att vända sig till (Carnwell & Baker, 2003). För att kvinnan ska 
känna sig bekräftad behöver sjuksköterskan visa förståelse och respekt samt inge 
hopp om tillfrisknande, detta kan stärka kvinnans livskvalitet (Pålsson & Norberg, 
1995). Livskvalitet är individuellt och formas av kvinnans hopp, ambitioner och 
drömmar, sjuksköterskan måste därför ha en god kommunikation med kvinnan för att 
veta vad som är betydelsefullt för henne (Calman, 1984). Vid omvårdnaden av 
kvinnor med bröstcancer är det viktigt att inte bara se de fysiska symtomen utan att se 
hela människan och hennes individuella behov, detta för att värna om hennes 
livskvalitet. 
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Konklusion och implikation 

Kvinnorna upplevde flera symtom som påverkade deras fysiska livskvalitet. 
Kvinnornas känslomässiga livskvalitet upplevdes minska på grund av förändrad 
självbild och oro. Kvinnorna upplevde också en försämrad livskvalitet av den 
bristfälliga information de fick från hälso- och sjukvården. Stödet kvinnorna kände 
från familj och vänner upplevdes öka deras livskvalitet, de kände en trygghet i att ha 
någon omkring sig som de kunde prata öppet med.  

Det finns mycket forskning om livskvalitet vid bröstcancer, dock är den till större del 
kvantitativ. Mer kvalitativ forskning är önskvärt eftersom den är mer djupgående och 
kan därför ge en mer uttalad upplevelse av livskvalitet. I litteraturstudien framkom att 
kvinnorna hade ett större informationsbehov än hälso- och sjukvården kunde 
tillgodose, det är därför önskvärt med mer omfattande forskning inom detta område. 
Inom vården behöver kvinnornas informationsbehov uppmärksammas därför att ökad 
kunskap hos kvinnorna har visats förbättra deras livskvalitet. Upplevelsen av 
livskvalitet är individuell och detta behöver medvetengöras hos hälso- och 
sjukvårdspersonalen så att vården kan bli individanpassad. 
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord PubMed Cinahl PsycINFO 

Bröstcancer – Ämnesord Breast neoplasms  Breast neoplasms  Breast neoplasms  

Livskvalitet – Ämnesord Quality of life Quality of life Quality of life 

Upplevelse - Fritext Experience Experience Experience 

    



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

* = Dubbletter 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2015-10-16 PubMed 

("Breast Neoplasms"[Mesh]) AND 
"Quality of Life"[Mesh] AND 
experience. Limits: English, 5 år 148 54 27 18 

2015-10-19 Cinahl 

(MM "Breast Neoplasms+") AND 
(MM "Quality of Life") AND 
experience. Limits: English, 5 år 31 13 4 (2*) 2 

2015-10-19 PsycINFO 

su.Exact("breast neoplasms" AND 
"quality of life") AND experience. 
Limits: English, 5 år 63 20 8 (6*) 0 

2015-10-27 PubMed 

("Breast Neoplasms"[Mesh]) AND 
"Quality of Life"[Mesh] AND 
experience. Limits: English, 5 år 154 54 27(27*) 0 

2015-10-27 Cinahl 

(MM "Breast Neoplasms+") AND 
(MM "Quality of Life") AND 
experience. Limits: English, 5 år 42 16 6 (4*) 2 

      

Totalt antal 
resultat-
artiklar: 
22 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

Referens Chang, O., Choi, E. K., Kim, I. R., Nam, S. J., Lee, J. E., Lee, S. K., ... Cho, J. (2013). Association 
between Socioeconomic Status and Altered Appearance Distress, Body Image, and Quality of Life 
Among Breast Cancer Patients. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 15(20), 8607-8612.  
doi: 10.7314/APJCP.2014.15.20.8607 

Land  
Databas 

Sydkorea 
Pubmed 

Syfte Att identifiera de bröstcancerpatienter som är socioekonomiskt sårbara och skulle lida av ökad oro 
över förändrat utseende, lägre kroppsbild och lägre livskvalitet. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Tvärsnittsstudie  

Urval Bestod av 305 kvinnor med bröstcancerdiagnos. Inklusionskriterier: över 18 år, 
bröstcancerdiagnos som var bekräftad med vävnadsprov, stadie I-III. Exklusionskriterier: bevis för 
återfall eller metastasering samt psykologiska problem under studien. 

Datainsamling Socioekonomiska frågor samt följande frågeformulär: 
National Cancer Institute’s cancer treatment side effects scale 
EORTC – European Organization for Research and Treatment of Cancer 
QLQ-C30 – Quality of Life Questionnare Core 30 
BR-23 – Breast cancer specific module 

Dataanalys Multivariat linjär regressionsanalys och statistisk analys 
Signifikansnivå p<0.05 

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Livskvaliteten påverkas av utbildning, civilstatus, anställning och inkomst. Arbete och högre 
inkomst ökade livskvaliteten. Ensamlevande kvinnor hade lägre livskvalitet. Kvinnans självbild 
påverkades av vilken typ av operation som genomfördes. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Curtis, R., Groarke, A., McSharry, J., & Kerin, M. (2014). Experience of breast cancer: burden, 
benefit, or both?. Cancer Nursing, 37(3), 21-30.  doi: 10.1097/NCC.0b013e3182894198 

Land  
Databas 

Irland 
PubMed 

Syfte Att utforska den subjektiva upplevelsen av stress hos kvinnor som nyss blivit diagnoctiserade med 
bröstcancer. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Tematisk analysmall. 

Urval Bestod av 95 kvinnor som nyligen blivit diagnosticerade med bröstcancer och genomgick 
behandling efter operation. De kvinnor som inte kunde fullfölja 5 veckors dagboksintervention, 
hade behandlingstoxiciteter eller saknade praktiskt stöd hemma exkluderades. 

Datainsamling Dagboksanteckningar 

Dataanalys Dagböckerna transkriberades ordagrant, men identifierande personuppgifter togs bort under 
transkriberingen. Tematisk analysmall användes för att få fram koder och teman utifrån den 
insamlade datan.  

Bortfall Ej redovisat.  

Slutsats Sex huvudteman identifierades: initial stress, uppfattning, stress kring bröstcancer, personliga 
resurser, sociala interaktioner samt ändrad uppfattning. Diagnosen kunde uppfattas som en 
utmaning eller ett hot. Följder av sjukdomen som exempelvis biverkningar av behandlingen kunde 
innebära mer stress än själva diagnosen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Denieffe, S., Cowman, S., & Gooney, M. (2013). Symptoms, clusters and quality of life to surgery 
for breast cancer. Journal of Clinical Nursing, 23, 2491-2501. doi: 10.1111/jocn.12430 

Land  
Databas 

Irland 
Cinahl 

Syfte Att undersöka vilka symtom och symtomgrupper som kvinnor upplever i väntan på operation och 
hur de påverkar deras livskvalitet.    

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Prospektiv longitudinell kohortpanelstudie 

Urval Bestod av 94 kvinnor med bröstcancerdiagnos. Inklusionskriterier: över 18 år, kunna läsa och 
förstå engelska, gett skriftligt medgivande. Exklusionskriterier: tidigare cancerdiagnos, 
immunologiska eller endokrina sjukdomar, kognitiv störning. 

Datainsamling Frågeformulär: 
HADS – Hospital Anxiety and Depression Scale 
ISI – Insomnia Severity Index 
FACT-F – Functional Assessment of Cancer Therapy - Fatigue subscale 
BPI-SF – Brief Pain Inventory – Short Form 
EORTC QLQC30 – European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life 
Questionnaire Core 30 version 3 

Dataanalys Deskriptiv analys och hierarkisk klusteranalys. 

Bortfall Rapporterat bortfall: 28 stycken 

Slutsats Smärta var det vanligaste symtomet, många upplevde också sömnstörningar, fatigue och 
depression. Dessa symtom påverkade kvinnornas livskvalitet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikel 4 

Referens Dodd, M. J., Cho, M. H., Cooper, B. A., & Miaskowski, C. (2010). The effect of symptom clusters 
on functional status and quality of life in women with breast cancer. European Journal of 
Oncology Nursing, 14(2), 101-110.  doi: 10.1016/j.ejon.2009.09.005 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet var att i ett urval av kvinnor med bröstcancer som genomgått cellgiftsbehandling med/utan 
strålbehandling 1. fastställa antalet undergrupper av patienter baserat på en specifik 
symptomgrupp; 2. utvärdera resultaten i dessa undergrupper; och, 3. beskriva 
förändringar/förflyttningar av patientdeltagande i dessa undergrupper. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod. 
Longitudinell randomiserad kontrollerad studie. 

Urval Bestod av 112 kvinnor med bröstcancer. Inklusionskriterier: över 21 år, kunna läsa, skriva och 
förstå engelska, mentalt kunna slutföra skriftligt informerat samtycke, förväntas överleva mer än 
12 månader. Exklusionskriterier: obehärskad hypertoni, diabetes mellitus, AIDS-relaterad cancer, 
leukemi, smärtintensitet >3 på en 0-10 NRS, kognitiv störning, tidigare haft djup depression, eller 
sömnproblem.  

Datainsamling Demografic Profile – Baseline Form  
NRS – Numeric Rating Scale – Mätning av smärtintensitet 
PFS – Piper Fatigue Scale 
GSDS – General Sleep Disturbance Scale 
CES-D – Center for Epidemiological Studies Depression Scale 
KPS – Karnofsky Performance Status scale 
MQOLS-CA – Multidimensional quality of life scale-cancer 

Dataanalys Deskriptiv statistisk analys, klusteranalys och hierarkisk klusteranalys.  

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Symtom kan variera i svårighet över tid. Deltagarna kunde delas in i fyra undergrupper beroende 
på antalet upplevda symtom. Undergrupperna benämndes: låga, milda, medelhöga och höga. De 
patienter som upplevde milda symtom visade sig ha bättre livskvalitet och de patienter som 
upplevde grava symtom visade sig ha sämre livskvalitet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Fenlon, D., Powers, C., Simmonds, P., Clough, J., & Addington-Hall, J. (2014). The JACS 
prospective cohort study of newly diagnosed women with breast cancer investigating joint and 
muscle pain, aches, and stiffness: pain and quality of life after primary surgery and before 
adjuvant treatment. BMC Cancer, 14(1), 467.  doi:10.1186/1471-2407-14-467 

Land  
Databas 

England och Wales 
Pubmed 

Syfte Att utforska led – och muskelvärk, smärta och stelhet (över tid) inverkan på livskvaliteten hos 
kvinnor som genomgår bröstcancerbehandling, att utforska skillnader i led – och muskelvärk, 
smärta och stelhet (över tid) mellan kvinnor som mottagit olika typ av adjuvans behandling. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod. 
Prospektiv multikohortstudie. 

Urval Bestod av 543 kvinnor diagnostiserade med bröstcancer i åldrarna 28-87 år. Inklusionskriterier: 
histologiskt bekräftad bröstcancerdiagnos, över 18 år, kunna fullfölja skriftliga anteckningar på 
engelska. Exklusionskriterier: tidigare cancerdiagnos (förutom icke-melanom hudcancer), symtom 
på metastaserande cancer, preoperativ behandling och manligt kön. 

Datainsamling Frågeformulär: 
Nordic questionnare 
Brief Pain Inventory (BPI)  
FACT-G/FACT-B/FACT-ES 
SF-36 

Dataanalys Beskrivande statistisk analys och multilevel logistisk regressions analys. 

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Smärta i skelettmuskulaturen är ett vanligt problem bland bröstcancerpatienter och i studien 
framkommer det hur detta påverkar kvinnornas livskvalitet negativt. Studien belyser också vikten 
av bättre förståelse för symtomen och deras påverkan på kvinnornas livskvalitet. Kunskap om 
detta hjälper hälso- och sjukvårdspersonal att bli bättre utrustade för att stötta dessa kvinnor, för 
att kunna ge dem den information de behöver för att ta rätt beslut om sin behandling. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Garrett, K., Dhruva, A., Koetters, T., West, C., Paul, S. M., Dunn, L. B., ... & Miaskowski, C. 
(2011). Differences in sleep disturbance and fatigue between patients with breast and prostate 
cancer at the initiation of radiation therapy. Journal of Pain and Symptom Management, 42(2), 
239-250.  doi: 10.1016/j.jpainsymman.2010.11.010 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Att utvärdera skillnader i förekomsten och svårighetsgraden av sömnstörningar och fatigue hos 
kvinnor med bröstcancer och män med prostatacancer. 

Metod: 
Design 

Kvantitativ metod 
Deskriptiv jämförande studie (del av större longitudinell studie) 

Urval Bestod av 78 kvinnor med bröstcancerdiagnos. Inklusionskriterier: över 18 år, hade planerad 
strålningsbehandling, kunde läsa, skriva och förstå engelska, gav skriftligt medgivande. 
Exklusionskriterier: kognitiv störning, metastaserande cancer, flera cancerdiagnoser eller 
diagnosticerade sömnstörningar som exempelvis sömnapné.  

Datainsamling Frågeformulär: 
PSQI – Pittsburgh Sleep Quality Index 
GSDS – General Sleep Disturbance Scale 
LFS – Lee Fatigue Scale 
Samt en icke invasiv övervakning av dygnsaktiviteten med hjälp av en rörelsesensor som fästs 
runt vristen. 

Dataanalys Deskriptiv statistisk analys, regressionsanalys 

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Sömnstörningar och fatigue var signifikant vanligare hos kvinnor med bröstcancer än hos män 
med prostatacancer. De rapporterade även högre grad av sömnstörningar och fatigue.  
Kvinnor med bröstcancer upplever sömnstörningar och fatigue oftare och av värre svårighetsgrad 
än vad män med prostatacancer gör. Det är av intresse att utvärdera sömnstörningar hos samtliga 
cancerpatienter.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003).  



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Gho, S. A., Steele, J. R., Jones, S. C., & Munro, B. J. (2013). Self-reported side effects of breast 
cancer treatment: a cross-sectional study of incidence, associations, and the influence of exercise. 
Cancer Causes & Control, 24(3), 517-528.  doi: 10.1007/s10552-012-0142-4 

Land  
Databas 

Australien 
PubMed 

Syfte Att få en bättre förståelse för hur ålder, typ av kirurgi, nuvarande behandling och träning påverkar 
bieffekterna av bröstcancerbehandling.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Tvärsnittsstudie 

Urval Bestod av 432 kvinnliga bröstcancerpatienter i åldern 23-77 år. Inklusionskriterier: en registrerad 
email adress hos Breast Cancer Network Austrailia Review and Survey group eller Cancer 
Councils of Victoria eller Western Austrailia, över 18 år, gett medgivande till studien och fått sin 
bröstcancerdiagnos innan undersökningen började. 

Datainsamling Webbaserat undersökningsinstrument med 11 öppna frågor och 68 stängda frågor. 
GPAQ2 – Global Physical Activity Questionnaire Version 2. 

Dataanalys Binär logistisk regressionsanalys och statistisk analys.   

Bortfall Rapporterat bortfall: 50 kvinnor som inte fullföljde undersökningen. 

Slutsats Flera av bieffekterna visade ett signifikant samband mellan minst ett kännetecken som kan vara 
användbart vid planering av vården efter bröstcancerbehandling. Genom att upptäcka individer 
som har hög risk att utveckla bieffekter efter bröstcancerbehandling kan detta bidra till bättre vård 
för dessa patienter.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Grimsbø, G. H., Finset, A., & Ruland, C. M. (2011). Left hanging in the air: experiences of living 
with cancer as expressed through E-mail communications with oncology nurses. Cancer Nursing, 
34(2), 107-116.  doi: 10.1097/NCC.0b013e3181eff008 

Land  
Databas 

Norge 
PubMed 

Syfte Att utforska användning av E-mail och innehåll i meddelanden som patienter skickade till 
onkologsköterskor, och få en inblick i patienternas upplevelse av att leva med cancer. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Kvalitativ granskning 

Urval Bestod av 38 kvinnor med bröstcancer. Inklusionskriterier: över 18 år, kunna läsa och prata 
norska, ha tillgång till internet hemma, pågående behandling av bröstcancern under pågående 
studie och skickat minst ett meddelande till onkologsköterska under de första 15 månaderna av 
studien.  

Datainsamling Insamling och kopiering av email meddelanden som patienterna skickat till onkologsköterskorna. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys.  
Läst meddelandena flera gånger, innehållet kodades, kategoriserades och delades in i teman.  

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Resultatet i studien visar att många av cancerpatienterna lever hemma med funderingar, frågor och 
får inte tillräckligt med information, detta är något som skapar osäkerhet och oro. Studien visar att 
det finns saknad av stöd, information, och uppföljning om cancern efter behandlingen. Många 
patienter lever med en oro för återfall eller att få sena biverkningar efter behandling, att ha någon 
kontakt i vården kan bidra till att minska denna oro.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Harirchi, I., Montazeri, A., Zamani Bidokhti, F., Mamishi, N., & Zendehdel, K. (2012). Sexual 
function in breast cancer patients: a prospective study from Iran. Journal of Experimental and 
Clinical Cancer Research, 31(1), 20-26.  doi:10.1186/1756-9966-31-20 

Land  
Databas 

Iran 
Pubmed 

Syfte Att belysa de sexuella problemen hos bröstcancerpatienter och bidra till existerande kunskap kring 
ämnet. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Prospektiv studie 

Urval Bestod av 231 sexuellt aktiva kvinnor med bröstcancer. Inklusionskriterier: bekräftad 
bröstcancerdiagnos och civilstatus: gift. 

Datainsamling Frågeformuläret Female Sexual Function Index (FSFI) fylldes i innan och efter behandling. 

Dataanalys Deskriptiv analys och T-test användes för att jämföra värdena vid de två mätpunkterna.  

Bortfall Rapporterat bortfall: 15 kvinnor fullföljde inte studien. 

Slutsats Resultatet visar en signifikant försämring i den sexuella funktionen hos kvinnorna efter 
behandling. Den signifikant mest bidragande faktorn till sexuella störningar var yngre ålder, 
hormonell behandling och att ha sämre sexuell funktion innan behandlingen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Hofsø, K., Miaskowski, C., Bjordal, K., Cooper, B. A., & Rustøen, T. (2012). Previous 
chemotherapy influences the symptom experience and quality of life of women with breast cancer 
prior to radiation therapy. Cancer Nursing, 35(3), 167-177.  doi: 10.1097/NCC.0b013e31821f5eb5

Land  
Databas 

Norge  
PubMed 

Syfte Att utvärdera skillnader i symtomens förekomst, svårighetsgrad och påverkan på kvinnor med 
bröstcancer som behandlades med cellgifter innan strålningsbehandling jämfört med de som inte 
behandlades med cellgifter innan strålningen.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Longitudinell design 

Urval Bestod av 207 kvinnor med bröstcancer. Inklusionskriterier: över 18 år, kunde läsa, skriva och 
förstå norska, och skulle strålbehandlas. Exklusionskriterier: strålningsbehandling mot hjärnan och 
kognitiv störning. 

Datainsamling Frågeformulär: 
SCQ-19 – Self  Administrated Comorbidity Questionnaire 
MSAS – Memorial Symptom Assessment Scale 
SF-12 – Short Form 12 
Från deltagarna journal togs uppgifter om diagnosstadie, grad av behandling och tidigare 
behandling. Utvärdering av kognitiv förmåga gjordes (KPS score). 

Dataanalys Deskriptiv statistisk analys, negativ binominal regressionsanalys.  

Bortfall Bestod av 19 kvinnor vilka inte fullföljde frågeformulären innan strålningsbehandlingen.  

Slutsats De vanligast förekommande symtomen var brist på energi, oro, sömnproblem, dåsighet, 
svettningar och smärta. De kvinnor som behandlades med cellgifter innan strålningen hade 
dubbelt så många symtom som de kvinnor som inte behandlades med cellgifter. Kvinnor med 
bröstcancer skattade sin livskvalitet lägre än resterande befolkning. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003).  



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Hofsø, K., Rustøen, T., Cooper, B. A., Bjordal, K., & Miaskowski, C. (2013). Changes over time 
in occurrence, severity, and distress of common symptoms during and after radiation therapy for 
breast cancer. Journal of Pain and Symptom Management, 45(6), 980-1006.  doi: 
10.1016/j.jpainsymman.2012.06.003 

Land  
Databas 

Norge 
PubMed 

Syfte Att utvärdera förändringen i förekomst, svårighet och stress av sex vanliga symtom (energibrist, 
oro, sömnsvårigheter, dåsighet, svettningar och smärta) under strålningsbehandling mot 
bröstcancer.   

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Longitudinell studiedesign 

Urval Bestod av 188 kvinnor med bröstcancer. Inklusionskriterier: över 18 år, kunna skriva, läsa och 
förstå norska, vara inplanerade för strålningsbehandling mot sin cancer. Exklutionskriterier: 
inplanerade för strålning mot hjärnan eller om sjukdomen påverkat deras kognition.  

Datainsamling Frågeformulär: 
KPS – Karnofsky Performance Scale 
SCQ-19 – Self-Administered Comorbidity Questionnaire  
MSAS – Memorial Symptom Assessment Scale 

Dataanalys Deskriptiv statistisk analys följt av longitudinell analys.  
Logistisk regressions analys. 

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Förekomst av energibrist ökade initialt men minskade sedan. Oron minskade över tid, förekomsten 
av sömnsvårigheter, smärta och svettningar ändrades inte över tid. Dåsigheten ökade första 
månaden och minskade sedan markant. Unga kvinnor upplevde mer symtom än äldre, likaså de 
som tagit bort lymfknutor och de som behandlades med cellgifter.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

 

Artikel 12 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Holmberg, C. (2014). No One Sees the Fear: Becoming Diseased Before Becoming Ill - Being 
Diagnosed With Breast Cancer. Cancer Nursing, 37(3), 175-183.  doi: 
10.1097/NCC.0b013e318281395e 

Land  
Databas 

Tyskland 
Cinahl  

Syfte Att förstå orsakerna till den ihållande oro som kvinnor upplever efter behandling för bröstcancer.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
 

Urval Bestod av 17 kvinnor med bröstcancer. Inklusionskriterier: cancer i ett tidigt stadium och 
förstagångsdiagnoser.  

Datainsamling Individuella intervjuer samt observationer 

Dataanalys Narrativ innehållsanalys. 

Bortfall Ej redovisat.  

Slutsats Kvinnorna hade svårigheter att acceptera sin diagnos eftersom de kände sig friska. De var 
chockade och hade svårt att reda ut alla sinnesintryck vilket kunde leda till rädsla och oro. Att få 
mer kunskap om sjukdomen gjorde att de kände sig tryggare, och de förstod att de inte fått en 
dödsdom. Behandlingen påverkade kvinnorna; de kunde känna sig trötta och svaga, eller uppleva 
fatigue. Rädslan som följde diagnosen kunde bli en del av kvinnornas liv. Den kunde dock minska 
om kvinnorna fick förklaringar till de fysiska förändringar de genomlevde.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

 

Artikel 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Kim, I. R., Cho, J. H., Choi, E. K., Kwon, I. G., Sung, Y. H., Lee, J. E., ... Yang, J. H. (2012). 
Perception, attitudes, preparedness and experience of chemotherapy-induced alopecia among 
breast cancer patients: a qualitative study. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 13(4), 
1383-1388.  doi: 10.7314/APJCP.2012.13.4.1383 

Land  
Databas 

Sydkorea 
PubMed 

Syfte Att bedöma hela upplevelsen av alopeci (håravfall) förorsakad av cellgifter hos koreanska 
bröstcancerpatienter, inkluderat uppfattning, attityder, förberedelse och förändring efter alopeci. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Kvalitativ innehållsanalys 

Urval Bestod av 21 kvinnor med bröstcancer. Inklusionskriterier var 65 år eller yngre, om de haft eller 
förväntades drabbas av alopeci förorsakad av cellgifter och gav medgivande till studien. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer. 

Dataanalys Intervjuerna bandades och transkriberades. Två av författarna kodade först transkriptionerna 
separat, sedan jämfördes resultatet och skillnader diskuterades. Resultatet placerades sedan in i 
tematiska kategorier.  

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Kvinnorna var inte förberedda på att drabbas av alopeci förorsakad av cellgifter och det hade en 
negativ inverkan på deras liv. De tyckte det var smärtsamt, traumatiskt och deprimerande att 
drabbas av alopeci. Brist på information och socialt stöd var de större faktorerna som förknippas 
med alopeci-relaterad ångest.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

 

Artikel 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Morgan, P. D., Tyler, I., Fogel, J., & Barnett, K. (2013). African American women share'real 
talk'stories about fatigue related to breast cancer treatment. The ABNF Journal, 25(4), 116-122. 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Att dela upplevelsen av fatigue relaterat till bröstcancerbehandling bland afro-amerikanska 
kvinnor. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Semistrukturerade intervjuer 

Urval Ändamålsenlig urvalsteknik användes. Tio afro-amerikanska kvinnor med bröstcancer. 
Inklusionskriterier var att de diagnosticerades över 6 veckor sedan, 35-75 år, fick cellgifts- 
och/eller strålbehandling och förstå och tala engelska. 

Datainsamling Semistrukturerade individuella intervjuer, hemma hos patienterna eller i privat sal på 
sjukhus/universitet. Intervjuerna varade mellan 45-60 minuter.  

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. Transkriptionen jämfördes sedan med 
inspelningen. Meningsfulla uttalanden identifierades och namngavs, sedan kodades dem och 
grupperades i teman och mönster. Resultatet diskuterades till 100 procent konsensus nåddes. 

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Teman som framkom i resultatet var beskrivning av fatigue, utmaningar och åtgärder, där åtgärder 
hade två underteman som var träning samt vila och återhämtning. De beskrev fatigue som att vara 
svag och trött, deprimerad, att ha energibrist och för trött för att vila. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

 

Artikel 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Phligbua, W., Pongthavornkamol, K., Knobf, T. M., Junda, T., Viwatwongkasem, C., & 
Srimuninnimit, V. (2013). Symptom clusters and quality of life in women with breast cancer 
receiving adjuvant chemotherapy. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 17(3), 
249-67. 

Land  
Databas 

Thailand  
Cinahl  

Syfte Att undersöka hur besvärande symtom påverkar livskvaliteten hos kvinnor med bröstcancer innan, 
under och en månad efter avslutad cellgiftsbehandling. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ  
Prospektivt longitudinell 

Urval Bestod av 117 kvinnor med icke metastaserande bröstcancer som genomgått bröstkirurgi. 
Inklusionskriterier: över 18 år, fick cellgiftsbehandling för första gången och valde att medverka i 
studien. Exklusionskriterier: kognitiv störning eller psykisk ohälsa. 

Datainsamling Frågeformulär: 
DMRF 
Modified MSAS 
FACT-B 
Dessa fylldes i vid alla tre mätpunkterna. 

Dataanalys Deskriptiv analys, statistisk analys samt utforskande faktoranalys.  

Bortfall Fem kvinnor; tre som inte fullföljde cellgiftsbehandlingen, två som var avvikande fall.  

Slutsats Kvinnorna med bröstcancer upplevde flertalet symtom samtidigt, dessa delades in i grupperna 
menopaussymtom, psykologisk påverkan på självbilden samt fatigue påverkad av gastrointestinala 
symtom. Förändrat utseende, oro och att känna sig dåsig var de symtom som påverkade 
livskvaliteten mest.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

 

Artikel 16 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Salonen, P., Kellokumpu‐Lehtinen, P. L., Tarkka, M. T., Koivisto, A. M., & Kaunonen, M. 
(2011). Changes in quality of life in patients with breast cancer. Journal of Clinical Nursing, 20(1‐
2), 255-266.  doi: 10.1111/j1365-2702.2010.03422.x 

Land  
Databas 

Finland 
Pubmed 

Syfte Att beskriva och jämföra förändringar i livskvaliteten hos två grupper med bröstcancerpatienter 
och identifiera faktorer som kan ha en negativ inverkan på livskvaliteten inom sex månader. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod. 
Longitudinell studie. 

Urval Bestod av 164 kvinnor i åldrarna 31-75 år som nyligen var diagnosticerade och opererade för 
bröstcancer fördelade i två grupper (85 i interventionsgruppen och 79 i kontrollgruppen). 
Inklusionskriterier: ålder 18-75, kunna läsa och skriva på finska. Exklusionskriterier: tidigare 
bröstcancerkirurgi.  

Datainsamling QLI – Quality of Life Index. 
EORTC QLQ-BR23 – The European Organisation for Reserch and Treatment of Cancer, Breast 
Cancer-Specific Quality of Life questionnaire. 

Dataanalys Logistisk regressionsanalys och statistisk analys. 

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Båda grupperna visade ökad livskvalitet inom vissa områden. Trots positiva förändringar i 
livskvaliteten över tid var det vissa områden (självbild, bieffekter och familjerelationer) som 
kunde behöva uppmärksammas mer för att förebygga framtida problem med familjerelationer och 
den psykiska hälsan. Det framkom även vikten av att stötta utsatta yngre kvinnor vars oro skiljer 
sig från de äldre kvinnorna. Resultatet i studien visade dock ingen statistisk signifikant 
tidsrelaterad skillnad mellan de två grupperna. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

 

Artikel 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Seror, V., Cortaredona, S., Bouhnik, A. D., Meresse, M., Cluze, C., Viens, P., ... & Peretti‐Watel, 
P. (2013). Young breast cancer patients' involvement in treatment decisions: the major role played 
by decision‐making about surgery. Psycho‐Oncology, 22(11), 2546-2556.  doi: 10.1002/pon.3316 

Land  
Databas 

Frankrike 
Pubmed 

Syfte Att undersöka önskad och upplevd delaktighet i beslutsfattande kring kirurgi och behandling hos 
unga bröstcancerpatienter.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Kohortstudie  

Urval Bestod av 415 kvinnor. Inklusionskriterier: 18-40 år, boende i sydöstra Frankrike, biopsibekräftad 
bröstcancer. Exklusioskriterer: återfall eller metastaserande cancer. 

Datainsamling Frågeformulären  
WHOQOL-BREF – World Healt Orginaziation Quality of Life 
CES-D – mätning av depression 
CPS – Control Preference Scale  

Dataanalys Logistiska modeller användes för att utvärdera de viktiga faktorer som påverkar kvinnans 
delaktighet i beslutsfattande. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats De flesta unga kvinnor vill att läkaren fattar det slutgiltiga beslutet angående kirurgi och 
behandling, men att de tar hänsyn till kvinnans åsikt. Näst vanligaste var att kvinnorna vill ta 
beslutet tillsammans med läkaren. Det vanligaste skedet var att läkaren fattade det slutgiltiga 
beslutet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Stagl, J. M., Antoni, M. H., Lechner, S. C., Carver, C. S., & Lewis, J. E. (2014). Postsurgical 
physical activity and fatigue-related daily interference in women with non-metastatic breast 
cancer. Psychology & health, 29(2), 177-198.  doi: 10.1080/08870446.2013.843682. 

Land  
Databas 

USA 
Pubmed 

Syfte Att undersöka sambandet mellan fatigue, minskad livskvalitet, depression och fysisk aktivitet hos 
kvinnor som nyligen genomgått kirurgi för bröstcancer.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
 

Urval Bestod av 240 kvinnor. Inklusionskriterier: icke-metastaserande bröstcancer, opererade 2-10 
veckor tidigare. Exklusionskriterier: tidigare cancerdiagnos, tidigare behandling för psykiska 
sjukdomar och otillräcklig kunskap i engelska. 

Datainsamling Frågeformulär: 
Seven Day Physical Activity Recall Questionnaire. 
FSI – Fatigue Symptom Inventory 
ABS – Affect Balance Scale 
FACT-B – Functional Assessment of Cancer Therapy for Breast Cancer 
HRSD – Hamilton Rating Scale for Depression 

Dataanalys Sambandsanalys.  

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Resultatet visar att fysisk aktivitet har samband med fatiguens påverkan och att ökad fysisk 
aktivitet leder till minskad påverkan av fatigue. Mindre påverkan av fatigue leder till högre 
livskvalitet och lägre depressionsnivå.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 
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Referens Ussher, J. M., Perz, J., & Gilbert, E. (2012). Changes to sexual well-being and intimacy after 
breast cancer. Cancer Nursing, 35(6), 456-465.  doi: 10.1097/NCC.0b013e3182395401 

Land  
Databas 

Australien 
Pubmed 

Syfte Att undersöka den levda upplevelsen av sexuellt välbefinnande och intimitet mellan partners hos 
individer med bröstcancer. 

Metod:  
Design 

Mixad metod 
 

Urval Studien bestod av 2210 deltagare som har eller har haft bröstcancer. 

Datainsamling Webbaserad undersökning med kvantitativa och kvalitativa frågor som baserades på en ingående 
litteraturstudie. 

Dataanalys Deskriptiv statistisk analys som redovisades i procent.  
Tematisk analys, två av forskarna har läst svaren på frågorna för att identifiera teman.  

Bortfall Bestod av 245 deltagare som inte svarade på alla frågor. 

Slutsats Den kvalitativa delen redovisas under rubrikerna: känslomässiga konsekvenser, fysiska 
förändringar i sexuellt välmående, att uppleva sig oattraktiv, ingen förändring i sexuellt 
välmående, oro för påverkan i relationen, samt stöd och förbättring i relationer. Den kvantitativa 
studien ger en djupare bild av dessa teman. 
Det sexuella välbefinnandet är en viktig del i det psykologiska välbefinnandet och kan förbättra 
livskvaliteten. Vårdpersonal kan bidra till det sexuella välbefinnandet genom att tillhandahålla 
information kring hjälpmedel. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 
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Referens Ussher, J. M., Perz, J., & Gilbert, E. (2013). Information needs associated with changes to sexual 
well‐being after breast cancer. Journal of Advanced Nursing, 69(2), 327-337.  doi: 
10.1111/j.1365-2648.2012.06010.x 

Land  
Databas 

Australien  
Cinahl 

Syfte Att utvärdera hur kvinnor med bröstcancer upplever behovet av sexuell information, om sådan 
information erhålls samt hur de upplever hälso- och sjukvårdspersonalens förmåga att 
kommunicera kring sexualitet.   

Metod:  
Design 

Mixad metod 
 

Urval Studien bestod av 2210 kvinnor som har eller har haft bröstcancer. De var över 18 år.  

Datainsamling Webbaserad undersökning som bestod av såväl öppna som stängda frågor. Frågorna skapades 
efter en omfattande litteraturstudie.  

Dataanalys Deskriptiv statistisk analys och tematisk analys av Braun och Clarke (2006). Samtliga författare 
bearbetade all data enskilt. Koder och teman diskuterades på regelbundna möten.  

Bortfall Bortfallet bestod av 245 kvinnor som inte svarade på alla frågor.   

Slutsats Flertalet av kvinnorna rapporterade att det sexuella välbefinnandet förändrades efter bröstcancern. 
Att få skriftlig information kring dessa förändringar var önskvärt eftersom de påverkade 
kvinnornas liv i stor utsträckning. Att delge information kring de sexuella förändringar som 
kvinnor med bröstcancer är viktigt för att förbättra deras livssituation och förebygga ångest. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 
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Referens Wang, F., Chen, F., Huo, X., Xu, R., Wu, L., Wang, J., & Lu, C. (2013). A neglected issue on 
sexual well-being following breast cancer diagnosis and treatment among Chinese women. PloS 
One, 8(9), e74473.  doi:10.1371/journal.pone.0074473 

Land  
Databas 

Kina 
PubMed 

Syfte Att utvärdera hur bröstcancer förändrar det sexuella välbefinnandet för att utveckla den kunskap 
som finns kring bröstcancer och sexualitet. 

Metod:  
Design 

Mixad metod 
Explorativ intervjubaserad kvalitativ design samt en kvantitativ fältstudie. 

Urval Det kvalitativa urvalet bestod av 20 kvinnor med bröstcancer. 
Det kvantitativa urvalet bestod av 200 kvinnor med bröstcancer, 30-60 år, diagnosticerades eller 
behandlades 2007-2012, gifta och levde tillsammans med partner. Randomiserat urval från ett 
cancerregister 

Datainsamling Djupgående intervjuer, de centrala frågorna handlade om patientens upplevelse och uppfattning av 
sexualitet efter bröstcancer.  
I den kvantitativa studien användes ett strukturerat frågeformulär för att undersöka kvinnornas 
upplevelser och attityder kring sex efter diagnos och behandling av bröstcancer.  

Dataanalys Intervjuerna spelades in och anteckningar gjordes på kroppsspråk och svar. Detta transkriberades 
ordagrant och kontrollerades med inspelningarna. Tematisk analys användes och teman skapades, 
författarna analyserade materialet individuellt och jämförde de sedan med varandra. Deltagarna 
kontrollerade och godkände de teman som framkommit.  
Den kvantitativa datan analyserades deskriptivt. 

Bortfall Inget rapporterat i den kvalitativa studien. I den kvantitativa var det 20 kvinnor som inte fullföljde 
studien. 

Slutsats I den kvalitativa studien framkom sju teman: minskad sexuell aktivitet, brist på sexuellt intresse, 
klimakteriebesvär, förändringar i självbilden, förhållandet till partnern, missförstånd om sex, samt 
behov av professionell konsultation. 
Den kvantitativa delen bekräftar dessa fynd.  
Det är vanligt med sexuella förändringar efter diagnos och behandling av bröstcancer. Patienterna 
har bristande kunskap om sexualitet och sexuellt välmående. Det är viktigt att vårdpersonalen tar 
upp dessa problem för att öka kvinnornas livskvalitet.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 
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Referens Waters, E. A., Liu, Y., Schootman, M., & Jeffe, D. B. (2013). Worry about cancer progression and 
low perceived social support: implications for quality of life among early-stage breast cancer 
patients. Annals of Behavioral Medicine, 45(1), 57-68. . doi: 10.1007/s12160-012-9406-1. 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Att undersöka förhållandet mellan oro för progression av cancer, uppskattningen av socialt stöd 
samt livskvalitet hos bröstcancerpatienter.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Longitudinell tvärsnittsstudie  

Urval Studien bestod av 549 kvinnor med en bröstcancerdiagnos i ett tidigt stadium Inklusionskriterier: 
engelskspråkiga, genomgått kirurgisk behandling, över 40 år. Exklusionskriterier: tidigare diagnos 
av bröstcancer, neoadjuvant behandling, kognitiv störning eller ålder över 65 år. 

Datainsamling Frågeformulär: 
RAND 36-Item Health Survey 
Functional Assessment of Cancer Therapy-Breast version 4 
Medical Outcomes Study Social Support Survey 
State-Trait Anxiety Inventory 
Samt klinisk data från deltagarnas journaler.   

Dataanalys Longitudinell analys, tvärsnittsanalys och multivariat analys 

Bortfall Bortfallet bestod av 35 kvinnor, vilka inte genomförde alla intervjuerna.  

Slutsats Oro sex månader efter operation var associerat med sämre livskvalitet. Likaså ledde ett lågt socialt 
stöd till en sämre livskvalitet. Dessa faktorer påverkade kvinnornas livskvalitet mindre ju längre 
tiden gick. Studien visade att oro över progression av cancer eller att uppleva ett dåligt socialt stöd 
kan påverka kvinnornas livskvalitet. Det kan ta flera månader innan kvinnorna upplever en 
förändring av detta.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 
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