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SAMMANFATTNING 
Nyckelord: BRCA, mutation, cancer, ärftlighet, upplevelse. 

Bakgrund: Mutation i BRCA-generna innebär kraftigt ökad risk att utveckla bröst- och 

ovarialcancer. Vetskap om att bära på denna genmutation innebär påfrestningar och 

psykosociala förändringar hos individen. Sjuksköterskor behöver insikt i hur detta tillstånd 

påverkar individen för att kunna tillfredsställa vårdbehovet på ett personcentrerat sätt. 

Syfte: Skildra kvinnors upplevelse av att bära på mutation i gen BRCA 1 eller BRCA 2. 

Metod: Allmän litteraturstudie med deskriptiv design. Resultatet baserades på tio 

originalartiklar med kvalitativ ansats från databaserna PubMed och Cinahl. 

Resultat: Upplevelsen varierade mellan kvinnor, och känslomönster identifierades mellan 

individer i liknande livssituationer. Många uppgav en initial känsla av chock, samt känslor av 

osäkerhet kring den upplevda hälsan. De beskrev ett informationsbehov och en upplevd brist 

på kunskap hos vårdgivaren. Detta resulterade i rädsla att bli vilseledd samt känslor av 

ensamhet, tomhet och isolering. Undersökningsgruppen beskrev en oro och rädsla inför en 

eventuell framtida cancerdiagnos och hur detta skulle komma att påverka dem och deras familj. 

De beskrev även att denna vetskap tvingade dem in i en beslutsprocess gällande framtida 

livshändelser, såsom profylaktisk kirurgi och familjeplanering. 

Slutsats: Kvinnorna upplevde mycket oro, ångest, rädsla och osäkerhet inför framtiden. De 

upplevde ett informationsbehov som inte tillfredsställdes samt ett stort behov av stöd.  

Vårdpersonalen behöver mer kunskap om hur vetskapen om genmutation i BRCA 1 eller 

BRCA 2 kan påverka patienten. Strategier behöver utformas för att tillfredsställa kvinnornas 

behov av stöd och information. Detta i syfte att främja hälsa lindra lidande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
Keywords: BRCA, mutation, cancer, hereditary, experience. 

Background: Mutation in the BRCA genes involves a significantly increased risk of 

developing breast- and ovarian cancer. Knowledge about carrying this gene mutation lead to 

stress and resulted in psychosocial changes. Nurses needs insight into how this situation affects 

the individual in order to satisfy the care needs with a person-centered approach. 

Purpose: The aim of the study was to investigate and depict women’s experience of carrying 

a mutation in the BRCA 1 or BRCA 2 gene. 

Method: General literature review with descriptive design. Results was based on ten 

qualitative original research articles from the databases PubMed and Cinahl.  

Results: The experience varied woman to women, and emotional patterns were identified 

between individuals in similar life situations. Many expressed an initial feeling of shock, and 

uncertainty about the perceived health. They described a need for information, and experienced 

a lack of knowledge among the caregivers, which resulted in fear of being misled. The study 

group described feelings of fear and worry for a future cancer diagnosis and how that would 

affect their families and themselves. They also described that it forced them into a decision 

making process regarding risk reducing surgery and family planning. 

Conclusion: These women experienced great levels of worry, anxiety, fear and uncertainty 

regarding the future. They experienced a need for information that was not satisfied, and also 

a great need for support. Caregivers need more knowledge about how awareness of gene 

mutation in BRCA 1 or BRCA 2 can affect the patient. Strategies need to be designed to meet 

women´s need of information and support. This in order to promote health and ease suffering.  
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BAKGRUND 

Hereditär ökad risk för cancer  

Årligen insjuknar nästan 8000 kvinnor i bröstcancer i Sverige. Dessa utgör ungefär en tredjedel 

av alla diagnostiserade cancerfall i denna patientgrupp, vilket gör bröstcancer till den vanligaste 

cancerdiagnosen bland kvinnor. Idag uppskattas 2,5–5 procent bero på mutation i gen BRCA 

1 eller BRCA 2 (Socialstyrelsen, 2018). Vid mutation i BRCA-generna är risken att utveckla 

tumörer i bröstvävnaden under livstiden cirka 50–80 procent (King, Marks & Mandell, 2003). 

Genmutationen innebär även kraftigt förhöjd risk att drabbas av ovarialcancer, en diagnos som 

cirka 500 kvinnor får varje år (Socialstyrelsen, 2018). Ungefär 10–15 procent av alla fall 

ovarialcancer beror på ärftliga faktorer, och av dessa består 65–85 procent av mutation i 

BRCA-generna. Det är för denna patientgrupp ca 30–60 procents risk att utveckla ovarialcancer 

under livstiden vid mutation i BRCA 1, och 10–25 procent risk vid mutation i BRCA 2 (Kauff 

et al., 2002; Prat, Ribe & Gallardo, 2005).  

 

Mutation i BRCA 1 och BRCA 2 är starkt kopplad till hereditet då båda generna är dominanta. 

Detta innebär att risken att föra genmutationen vidare till nästa generation är 50 procent om 

den ena föräldern är bärare (Myklebust, Gjengedal & Stromsvik, 2016). 

Riktlinjer 

Friska kvinnor med mutation i BRCA 1 eller BRCA 2 bör enligt nationella riktlinjer erbjudas 

information och råd gällande tillgängliga åtgärder som minskar risken för insjuknande i bröst- 

och ovarialcancer samt riskreducerande kirurgi. Med hänsyn till mutationens hereditära 

karaktär bör även bärarens familjemedlemmar med förhöjd risk för genmutation erbjudas 

genetisk testning för utredning om bärarskap (Regionalt cancercentrum, 2015, 2019).  

 

Kvinnliga bärare av BRCA 1- eller BRCA 2-mutation bör erbjudas årlig bröstradiologi, med 

tillägg av magnetresonanstomografi undersökning (MRI) från 25 till cirka 74 års ålder 

(Socialstyrelsen, 2014). De bör också erbjudas information och rådgivning gällande kirurgisk 

borttagning av båda brösten (profylaktisk bilateral mastektomi), (Regionalt cancercentrum, 

2019), vilket reducerar risken att insjukna i bröstcancer med cirka 90 procent (Domchek et al., 

2010; Hartmann et al., 2001; Rebbeck, Kauff & Domchek, 2009). Kirurgisk borttagning av 
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äggstockar och äggledare (salpingooforektomi) minskar risken att insjukna i bröstcancer med 

cirka 50 procent (Eisen et al., 2005; Rebbeck et al., 2009).  

 

Kvinnor som bär på BRCA-genmutation ska även erbjudas gynekologisk screening (Regionalt 

cancercentrum, 2015). Syftet med gynekologisk screening är att diagnostisera eventuell 

uppkommen cancer i så tidigt stadium som möjligt. Enligt van der Velde och medarbetare 

(2009) saknas dock evidens för att kontroller en gång per år minskar dödligheten. Årlig 

gynekologisk screening är inte tillräckligt effektiv i syfte att upptäcka ovarialcancer i tidigt 

stadium, och därför rekommenderas kontroller med tätare mellanrum än ett år. Kvinnorna ska 

även erhålla rådgivning och information om profylaktisk salpingooforektomi (Regionalt 

cancercentrum, 2015). Enligt Eisen et al. (2005) och Finch et al. (2014) är bilateral 

salpingooforektomi, som utförs premenopausalt, från 35 till 40 års ålder, den mest effektiva 

profylaktiska behandlingen mot ovarialcancer. Ingreppet minskar risken att insjukna med 80 

procent och minskar den totala dödligheten med 77 procent (Finch et al., 2014). De kvinnor 

som inte vill genomgå profylaktisk kirurgi bör erbjudas förskrivning av kombinerade p-piller 

(Regionalt cancercentrum, 2015). Enligt McLaughlin och medarbetare (2007) kan regelbunden 

användning av kombinerade p-piller minska risken att insjukna i ovarialcancer med cirka 30–

50 procent.  

Påverkan på individen 

Vetskapen om att bära på mutation i BRCA 1- eller BRCA 2-genen kan ge upphov till starka 

reaktioner både psykiskt och fysiskt (Lodder, 2000). Beskedet innebär att förutsättningarna och 

villkoren i livssituationen plötsligt förändras vilket resulterar i blandade känslor (Dahlberg, 

2014). Kvinnan ställs inför livsomvälvande beslut, exempelvis gällande profylaktisk kirurgi, 

kartläggning av bärarskap inom familjen samt återkommande undersökningar och 

provtagningar (Hesse-Biber & An, 2016). Enligt Klitzman & Chung (2010) innebär 

ställningstagande gällande profylaktisk kirurgi en mångfacetterad påfrestning. Förutom de 

medicinska och fysiskt påtagliga aspekterna som bärarskap innebär ställs kvinnan inför 

psykosociala förändringar. Förändringar som vetskapen om mutationen ger upphov till skapar 

behov hos bäraren (Hesse-Biber & An, 2016; Lodder, 2000). Farrelly et al. (2013) menar att 

förändringar som vetenskapen om mutationen ger upphov till skapar behov hos bäraren. Om 

dessa inte tillgodoses resulterar det i ångestkänslor hos individen.  
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Teoretisk referensram 

Enligt Joyce Travelbees omvårdnadsteori måste sjuksköterskan förstå patientens upplevelse av 

sjukdom och lidande för att upprätta en mellanmänsklig relation. En sådan relation mellan 

vårdare och vårdtagare leder till att sjuksköterskan kan identifiera patientens behov av insatser, 

och på så sätt tillgodose dennes omvårdnadsbehov (i Kirkevold, 2000).  

 

Den mellanmänskliga relationen bygger på fem olika faser; det första mötet, framväxt av 

identiteter, empati, sympati, samt ömsesidig förståelse och kontakt. I den första fasen, vid det 

första mötet, är det av stor vikt att som sjuksköterska vara medveten om stereotypa 

uppfattningar. Det är viktigt att se den enskilda individen och inte enbart sjukdomen. Om detta 

uppnås kommer sjuksköterskan få en djupare förståelse för patientens situation. Detta leder i 

sin tur till att en ömsesidig relation upprätthålls mellan båda parter. Fas två, framväxt av 

identiteter, sker också under första mötet. Att visa empati underlättar att förstå den andra 

individens tankar och känslor. För att utveckla den empatin som uppstått under tredje fasen 

övergår sjuksköterska till den sympatiska fasen. Sympati handlar om att försöka ta del av 

individens lidande och en strävan efter att mildra lidandet. Ömsesidig förståelse och kontakt, 

vilket är den avslutande interaktionsfasen, uppnås successivt när föregående faser genomförs. 

Det som präglar denna fas är att sjuksköterskan får en inblick i patientens tanke- och känsloliv. 

Genom det kan sjuksköterskan bättre förstå patientens upplevelse (i Kirkevold, 2000).  

Sjuksköterskans ansvar 

“Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande” (Svensk sjuksköterskeförening, 2012, s 3). Sjuksköterskan 

ska ha förmågan att visa empati, sätta sig in i patientens individuella situation och se personen 

som en människa med allt vad det innebär och inte enbart som patient med en specifik diagnos. 

Genom detta förhållningssätt kan sjuksköterskan då på ett personcentrerat arbetssätt 

tillfredsställa patientens vårdbehov (Eldh, 2014). 

Lindra lidande och främja hälsa 

Lidande är ett mångsidigt fenomen vars innebörd varierar mellan individer (i Kirkevold, 2000). 

Lidande är en upplevelse som formas utefter personens unika erfarenheter, livssituation samt 

personlighet och karaktär. Enligt Kirkevold (2000) är lidandet starkt knutet till det som 

individen anser värdefullt i livet. Händelser som resulterar i oro för framtiden, känsla av 
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minskat personligt värde eller förlust av fysisk eller känslomässig integritet ligger oftast till 

grund för uppkomst av lidande.  

 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är lidande förknippat med hälsa. Begreppet hälsa betyder 

inte endast fri från ohälsa, utan är ett fysiskt och mentalt befinnande. Definitionen av hälsa är 

flerdimensionell och innebörden varierar mellan individer. Hälsa kan beskrivas som att 

individen känner sig fri från begränsningar och kan bestämma över sin tillvaro. Det är ett 

tillstånd som rör hela människan som person. Det är inget konstant tillstånd utan reflekterar 

den unika personens nuvarande upplevda livssituation. Den fysiska hälsan är inte alltid förenlig 

med den upplevda hälsan. 

Problemformulering 

Till följd av information av bärarskap ställs kvinnan inför en komplex tillvaro med 

känslomässiga reaktioner som följd. För att på ett personcentrerat arbetssätt kunna 

tillfredsställa denna patientgrupps vårdbehov krävs kunskap om hur individens vetskap om 

genmutationen kan komma att påverka denne. En litteraturöversikt behövs för att sammanställa 

nuvarande forskningsläge om patienters upplevelser av att bära på genmutation i BRCA 1 eller 

BRCA 2.  

Syfte  

Syftet med föreliggande studie är att skildra kvinnors upplevelse av att bära på mutation i 

BRCA 1- eller BRCA 2-genen.  

METOD 

Design 

Författarna har använt sig av en deskriptiv design med kvalitativ ansats och allmän 

litteraturstudie som metod (Polit & Beck, 2017). 

Sökstrategi 

Litteratursökningen genomfördes i PubMed och Cinahl via Universitetets bibliotek eftersom 

dessa databaser ger tillgång till ett stort utbud av artiklar inom forskningsområdet omvårdnad 

(Forsberg & Wengström, 2016). Sökord som användes för att hitta artiklar var följande; BRCA, 
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positive, experience, hereditary, mutation, psychological impact, genetic, carrier, cancer risk 

management, qualitative study, BRCA 1 & women. Dessa sökord valdes då de ansågs spegla 

studiens syfte. Totalt genomfördes 19 sökningar. Resultatet i denna studie baserades på artiklar 

från sju olika sökningar. Sammanställning för sökresultatet av ingående artiklar ses i Bilaga 1. 

Inklusionskriterier 

Artiklar som inkluderades skulle vara publicerade i en vetenskaplig tidskrift från januari 2009 

fram till september 2019, samt finnas tillgängliga i fulltext. Undersökningsgruppen skulle bestå 

av kvinnor från 18 år och uppåt. Kvinnorna i undersökningsgruppen skulle bära på mutation i 

BRCA 1- eller BRCA 2-genen. Artikeln skulle vara skriven på svenska eller engelska och vara 

en originalartikel. Endast studier med kvalitativ ansats i syfte att beskriva kvinnors upplevelse 

inkluderades. 

Exklusionskriterier 

Publikationer vars syfte fokuserade på rådgivning eller interventioner kopplade till behandling 

av stress hos bärare av genmutation exkluderades. Även artiklar vars syfte fokuserade på 

enskilda medicinska åtgärder eller undersökningar exkluderades. Artiklar som bedömdes vara 

av låg kvalité exkluderades.  

Tillvägagångssätt 

Författarna läste titlar på samtliga artiklar som uppkom i sökningarna. Därefter valdes de 

artiklar ut vars titel möjligtvis kunde svara till studiens syfte. De titlar som innehöll 

exklusionskriterier valdes bort. Om det framkom i abstract att artikeln inte svarade till studiens 

syfte, inte uppfyllde inklusionskriterier, eller innehöll exklusionskriterier exkluderades den. De 

abstract som svarade till studiens syfte valdes ut och dessa artiklar lästes i sin helhet. Om 

artikeln ansågs besvara studiens syfte valdes den ut för kvalitetsgranskning. 

 

Initialt genomfördes fyra sökningar i PubMed. Första sökningen genomfördes med sökorden 

“BRCA”, “positive”, “experience” och “hereditary” vilket genererade åtta träffar. Av dessa 

valdes sju artiklar vars abstract lästes. Därefter valdes två artiklar som lästes i sin helhet. Dessa 

två artiklar kvalitetsgranskades därefter. Andra sökningen genomfördes med sökorden 

“BRCA”, “mutation” och “psychological impact”. Detta genererade 30 artiklar och 15 abstract 

lästes. Endast två artiklar lästes i sin helhet, och valdes sedan ut för kvalitetsgranskning. Tredje 

sökningen baserades på sökorden “BRCA 1”, “genetic” och “experience”. Detta genererade i 
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ett utfall på 36 artiklar varav sex abstract lästes. I sin helhet lästes tre artiklar varav två valdes 

ut för kvalitetsgranskning. Fjärde sökningen bestod av sökorden “BRCA AND genetic AND 

women”. Detta resulterade i 73 träffar och sex abstract lästes. Därefter lästes tre artiklar i sin 

helhet och två artiklar valdes ut för kvalitetsgranskning.  

 

I databasen Cinahl genomfördes två sökningar vilka genererade artiklar som svarade till 

studiens syfte. Första sökningen som utformades “BRCA AND carrier AND experience” 

genererade 11 träffar varav fem abstract lästes. Därefter lästes en artikel i sin helhet för att 

sedan kvalitetsgranskas. Andra sökningen i databasen utformades “BRCA AND experience”. 

Det resulterade i 40 träffar varav 12 abstract lästes. Av dessa valdes en artikel att läsas i sin 

helhet och sedan kvalitetsgranskas. 

 

Den sista sökningen genomfördes i Pubmed. Sökningen utformades “BRCA AND Cancer risk 

management AND Qualitative Study”. Detta resulterade i tre träffar och samtliga abstract 

lästes. Därefter lästes en artikel i sin helhet och kvalitetsgranskades därefter. 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Analysen av artiklarnas kvalité skedde enligt Statens Beredning för Medicinsk och Social 

Utvärderings granskningsmall för kvalitativa artiklar. Kvalitén bestämdes som låg, medelhög 

eller hög, se Bilaga 2 (Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering [SBU], 2014). 

Enligt mallen granskades artiklarna utifrån 21 punkter som besvarades med alternativen “ja”, 

“nej”, “oklart” eller “ej tillämpligt”. Författarna utformade ett poängsystem för att bedöma 

artikelns kvalité. Varje punkt besvarad med “ja” gav ett poäng, alternativen “nej”, “oklart” och 

“ej tillämpligt” gav noll poäng. Artiklar med en totalpoäng på 18–21 poäng bedömdes vara av 

hög kvalité. Medelhög kvalité krävde 13–17 poäng. Om artikeln erhöll 12 eller färre poäng 

bedömdes den vara av låg kvalité. Artiklar ingående i studien var av medelhög eller hög kvalité, 

se Bilaga 3 för artikelöversikt.  

Resultatanalys 

Innehållsanalys utfördes enligt Forsberg och Wengström (2016). Dataanalysen underlättas av 

att tydliggöra teman och kategorier för att därefter identifiera mönster och skillnader mellan 

data. Ingående artiklar lästes ett flertal gånger för att urskilja nyckelord som svarade till denna 
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studies syfte. Därefter lästes de upprepade gånger med fokus på resultatavsnittet. Fokus blev 

därefter att urskilja de resultat med relevans för studiens syfte. Efter denna process granskades 

framtaget material med fokus på likheter och skillnader och grupperades därefter. Resultaten 

kom först att indelas systematiskt i kortare stycken för att skapa en förståelse för varje enskild 

del (Forsberg & Wengström, 2016). Textstyckena översattes därefter från engelska till svenska. 

Vid minsta tveksamhet inför ords eller meningars betydelse använde sig författarna av engelsk-

svenskt lexikon för att säkerställa korrekt översättning (Berglund, Gatehouse, Orrevall, Thiel 

& Wiman, 2011). Texten analyserades ännu en gång med fokus på skillnader och likheter och 

delades in därefter i stycken som bildade olika teman. Sedan sammanfogades texten i ett 

resultat som besvarade denna studies syfte (Forsberg & Wengström, 2016).  

Forskningsetiska överväganden 

Artiklar som inkluderades i denna studie var etiskt granskade och erhöll godkännande från etisk 

kommitté, alternativt innehöll ett etiskt resonemang (Forsberg & Wengström, 2016). 

Författarna till denna litteraturstudie hänvisar konsekvent till upphovsmän i syfte att undvika 

manipulering av originalförfattarnas resultat, ord eller idéer samt undvika plagiat. Enligt 

Kjellström (2017) ska urval och resultat redovisas objektivt för att undvika ett vinklat resultat. 

Engelsk-svenskt lexikon skall användas vid tvekan inför ords eller meningars betydelse. Detta 

för att undvika översättningsfel och förvrängning av originaltexten. Författarna har genomfört 

denna studie i enlighet med dessa riktlinjer. 

RESULTAT 

Författarna identifierade ett flertal kategorier som sedan delades in i sex teman; besked om 

bärarskap, en okänd framtid, screening och riskreducerande kirurgi, familjeplanering, 

hereditär mutation som påverkar familjen och självupplevd risk för cancer. För artikelöversikt 

se Bilaga 3.   

Besked om bärarskap 

Chock och osäkerhet 

Många kvinnor beskrev initiala känslor av chock i samband med beskedet om bärarskap av 

genmutation i BRCA 1 eller BRCA 2 (Leonarczyk & Mawn, 2015; Shkedi-Rafid, Gabai-

Kapara, Grinshpun-Cohen & Levy-Lahad, 2012). De upplevde osäkerhet gällande sin fysiska 
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hälsa (Dimillo et al., 2013). Hos vissa uppstod känslan av att ha mottagit besked om en 

cancerdiagnos, trots att de inte drabbats av cancer utan endast led förhöjd risk att drabbas 

(Leonarczyk & Mawn, 2015). 

Upplevd brist på information 

Många kvinnor upplevde ett stort informationsbehov om vad genmutationen innebar. Många 

uppgav att informationen de fått av sin vårdgivare inte var anpassad och de upplevde 

svårigheter att förstå innebörden (Hughes & Phelps, 2010). Vissa menade att vårdgivarna led 

brist på kunskap, samt att de fick olika information och riktlinjer från olika vårdgivare 

(Leonarczyk & Mawn, 2015). Kvinnorna beskrev att den upplevda bristen på kunskap, både 

hos dem själva och vårdgivarna, gav upphov till rädsla att bli vilseledd (Hughes & Phelps, 

2010). De beskrev känslor av ensamhet, tomhet och isolering. De upplevde att de inte hade 

någon att vända sig till och kände ett behov av att hitta människor i liknande situation att 

identifiera sig med (Hughes & Phelps, 2010; Leonarczyk & Mawn, 2015). Många kvinnor 

upplevde det som en förmån att få vetskap om sin genetiska predisponering för cancer, då de 

nu kunde förbereda sig och påverka sin cancerrisk genom aktiva val (Dean, 2016; Jeffers, 

Morrison, McCaughan & Fitzsimons, 2014).  

En okänd framtid 

Osäkerhet 

Efter att ha fått ett positivt testresultat upplevde kvinnorna en osäkerhet inför framtiden (Dean, 

2016). De kände sig ambivalenta angående hur de skulle hantera information gällande råd om 

tillgängliga åtgärder som kan reducera risken för insjuknande i bröst- och ovarialcancer (Jeffers 

et al., 2014; Underhill & Croster, 2013). Kvinnorna beskrev en känsla av generell ovisshet, 

både gällande sig själva, sin hälsa (Dean, 2016; Dimillo et al., 2013; Leonarczyk & Mawn, 

2015), och även hur familjen skulle komma att påverkas. En kvinna beskrev känslorna av 

ovisshet som ohanterbara. 

 

“The unknown is simply too much to handle… The unknown of not knowing and not having a 

crystal ball to determine when it might be was just too much” (Dean, 2016, s 24). 
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Sårbarhet, rädsla och oro 

Många kvinnor upplevde en tydlig medvetenhet av att känna sig sårbara (Dimillo et al., 2013; 

Leonarczyk & Mawn, 2015). Vissa individer med en familjehistoria av cancer upplevde ingen 

förändring av sårbarhet, då de även innan beskedet om genmutationen känt sig sårbara 

(Hoskins, Roy & Greene, 2012). Oro och rädsla för en framtida cancerdiagnos beskrevs av 

kvinnorna som konstant närvarande och varierande i intensitet (Dean & Rauscher, 2017; 

Dimillo et al., 2013). Denna rädsla och oro resulterade i ångestkänslor (Dean, 2016; 

Leonarczyk & Mawn, 2015). Dessa känslor amplifierades i vissa situationer, exempelvis om 

kvinnan påmindes om hur familjen tidigare drabbats av cancer (Leonarczyk & Mawn, 2015).  

Screening och riskreducerande kirurgi 

Stress och oro 

Kvinnorna ställdes inför valet att genomgå riskreducerande kirurgi, täta 

screeningundersökningar eller avvakta och utesluta åtgärder (Underhill & Croster, 2013).  De 

kvinnor som valde att genomgå screening upplevde att denna process gav upphov till stress och 

oro. Många liknade screeningprocessen med en väntan på ett cancerbesked snarare än ett sätt 

att förhindra uppkomsten av cancer (Hoskins et al., 2012).  

 

“I could have the MRI’s and that every 3 months but for the rest of my life and there is still no 

guarantee that they would catch it in time... I don’t want to be waiting for test results all the 

time” (Underhill & Croster, 2013, s 356).  

Ångest och rädsla 

De kvinnor som funderade på att genomgå riskreducerande kirurgi uppgav att de kände ångest, 

oro och rädsla att drabbas av cancer. Dessa känslor intensifierades kraftigt när de tagit beslutet 

att genomgå kirurgi och väntade på operation. Vissa beskrev denna oro som näst intill 

outhärdlig, att livet togs över av oro för cancer (Jeffers et al., 2014).  

Förändrad kroppsuppfattning 

Hos de kvinnor som övervägde riskreducerande kirurgi uppstod tankar om hur den förändrade 

kroppen skulle påverka dem (Dimillo et al., 2013; Underhill & Croster, 2013). Många 

föreställde sig att en mastektomi skulle innebära en stor förlust, och resultera i osäkerhet kring 

den upplevda kvinnligheten. De tänkte även att de inte skulle uppleva sig attraktiva inför sin 
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partner (Dimillo et al., 2013). Kvinnorna kände oro och nervositet inför upplevelsen av 

menopausala symtom, samt en eventuellt förändrad sexualitet (Underhill & Croster, 2013). 

Valet att operera bort äggstockar och äggledare skulle innebära en förlust av fertiliteten. Att 

mista sin reproduktiva förmåga sågs som en stor sorg av många. Vissa upplevde att förlusten 

av de reproduktiva organen minskade deras kvinnlighet (Dean & Rauscher, 2017). 

Ambivalens i beslutsfattningsprocessen 

En del uppgav att det i synnerhet var svårt att tackla den mentala konflikten som uppstod mellan 

de strikta rekommendationerna från vårdgivaren och den egna optimismen och 

självmedvetenhet (Shkedi-Rafid et al., 2012). Kvinnorna beskrev upprepade gånger att 

beslutfattningsprocessen pågick hela livet och förutsättningar som låg till grund för beslut kom 

att förändras över tid (Leonarczyk & Mawn, 2015).  

Familjeplanering 

Oro, ångest och stress 

Många kvinnor upplevde oro och ångest över sin fertilitet efter beskedet om genmutationen 

(Hoskins et al., 2012). De beskrev att vetskapen om bärarskap tvingade dem in i en brådskande 

beslutsprocess angående riskreducerande åtgärder för att säkerställa överlevnad (Dean & 

Rauscher, 2017; Leonarczyk & Mawn, 2015). Många uppgav att deras vårdgivare hade starka 

åsikter om när de skulle genomgå riskreducerande kirurgi, och även när de skulle skaffa barn 

(Dean & Rauscher, 2017). Yngre kvinnor som inte drabbats av cancer upplevde till följd av 

detta en press att planera och tidigarelägga livshändelser såsom giftermål, graviditet och 

amning för att skapa en tidslinje som gav möjlighet till eventuell riskreducerande kirurgi. De 

upplevde att detta begränsade deras livsväg (Jeffers et al., 2014), och gav upphov till stress 

samt ångest (Dean & Rauscher, 2017). Äldre kvinnor kände sig pressade att genomföra 

riskreducerande kirurgi då de enligt vårdgivaren närmade sig en ålder då risken att drabbas av 

cancer signifikant ökade (Leonarczyk & Mawn, 2015).  

Oro och osäkerhet 

Ensamstående kvinnor utan barn uttryckte oro över att bli bortvalda av en potentiell framtida 

partner på grund av genmutationen och dess innebörd. Oro och osäkerhet över vad en framtida 

partner skulle ha för åsikter kring eventuell riskreducerande kirurgi lyftes också fram (Hoskins 

et al., 2012). 
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Hereditär mutation som påverkar familjen 

Oro för familjen 

Vetskapen om genmutationen påverkade inte enbart bäraren utan hela familjen, såväl partner, 

barn samt andra nära anhöriga (Dean & Rauscher, 2017; Hughes & Phelps, 2010). Det var 

vanligt förekommande att kvinnorna upplevde starkare oro för sin familj, framförallt sina barn, 

än för sig själva (Jeffers et al., 2014). Många uttryckte rädsla och oro att familjen skulle se dem 

genomlida sjukdom samt behandling, och att barnen skulle bli moderlösa vid eventuell 

bortgång (Dean, 2016; Hoskins et al., 2012). En liten andel kvinnor valde att inte skaffa barn 

på grund av detta (Hoskins et al., 2012). 

Upplevelser av att eventuellt föra genmutationen vidare 

Många kvinnor upplevde sorg, obehag och skuld över att eventuellt föra genmutationen vidare 

till sina barn (Dean & Rauscher, 2017). Några upplevde även rädsla över detta (Dimillo et al., 

2013). Vissa kvinnor beskrev att de slets mellan känslor av skuld över att eventuellt ha fört 

genmutationen vidare, och en känsla av hopp inför framtiden att det skulle finnas bättre 

cancerbehandling. De beskrev att det för dem innebar om barnet var bärare av mutationen, och 

till följd av detta drabbades av cancer, skulle barnet ha bättre förutsättningar (Ormondroyd et 

al., 2012). De upplevde osäkerhet kring när de skulle låta barnen genomgå genetiska tester för 

att utreda eventuellt bärarskap av genmutationen (Dimillo et al., 2013). Kvinnorna oroade sig 

även över att deras yngre barn skulle lida brist på stöd vid vetskap om eventuellt bärarskap 

(Hughes & Phelps, 2010).  

 

Några kvinnor som ännu inte hade barn resonerade att det endast var 50 procent risk att föra 

mutationen vidare till ett framtida barn. De skulle inte med säkerhet föra genmutationen vidare, 

och därmed inte medvetet utsätta barnet för förhöjd cancerrisk. Dessa kvinnor upplevde inte 

starka känslor av skuld och sorg över att eventuellt föra mutationen vidare. Vissa kvinnor 

upplevde oro över framtida barns åsikter, att de skulle skuldbelägga modern för att medvetet 

ha skaffat ett barn trots vetskapen om risken att föra genmutationen vidare. Denna oro 

medförde att en del kvinnor inte fullföljde pågående graviditet (Ormondroyd et al., 2012).  

Svårigheter att kommunicera bärarskap 

Många kvinnor upplevde oro och skuld över att inte veta hur de skulle kommunicera 

bärarskapet till familjen (Hughes & Phelps, 2010). De beskrev att de saknade information och 
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kände ett behov av hjälp (Hughes & Phelps, 2010; Jeffers et al., 2014). Dessa kvinnor beskrev 

känslor av osäkerhet och upplevde svårigheter angående om de skulle berätta om den ärftliga 

genmutationen, speciellt för sina barn. Om de tog beslutet att berätta om bärarskapet upplevde 

de osäkerhet över hur och när detta skulle ske (Dimillo et al., 2013; Jeffers et al., 2014).  

Självupplevd risk för cancer 

Den självupplevda risken att drabbas av cancer stämde inte alltid överens med den statistiska 

risken. Den självupplevda risken ökade om kvinnan var gravid eller ammande (Hoskins et al., 

2012). En kvinna hade till följd av detta avbrutit en graviditet av rädsla för att återinsjukna i 

cancer (Ormondroyd et al., 2012). En annan faktor som ökade den självupplevda risken var 

rädsla att lämna eventuella barn utan mor. Vissa kvinnor beskrev att de mentalt målade upp 

värsta tänkbara scenario som ett cancerbesked skulle innebära för de egna barnen. Hur pass illa 

kvinnan upplevde det imaginära scenariot påverkade hennes självupplevda risk att drabbas av 

cancer (Hoskins et al., 2012).  

DISKUSSION 

Syftet med studien var att skildra kvinnors upplevelse av att bära på mutation i BRCA 1- eller 

BRCA 2-genen. Upplevelsen varierade mellan kvinnorna, och känslomönster identifierades 

mellan individer i liknande livssituationer. Många uppgav en initial känsla av chock, samt 

känslor av osäkerhet kring den upplevda hälsan. De beskrev ett informationsbehov och en 

upplevd brist på kunskap hos vårdgivaren. Detta resulterade i rädsla att bli vilseledd samt 

känslor av ensamhet, tomhet och isolering. Undersökningsgruppen beskrev en oro och rädsla 

inför en framtida cancerdiagnos och hur detta skulle komma att påverka dem och deras familj. 

Vetskapen om genmutationen gav kvinnorna en möjlighet att själva påverka sin predisponering 

för cancer vilket några upplevde positivt. De beskrev även att denna vetskap tvingade dem in i 

en beslutsprocess gällande framtida livshändelser, såsom profylaktisk kirurgi och 

familjeplanering. 

Resultatdiskussion 

Vetskap om bärarskap kan ge upphov till starka reaktioner och leda till psykosociala 

förändringar hos kvinnan (Hesse-Biber & An, 2016; Lodder, 2000). Genomgående drag i 

kvinnornas upplevelse som skildras i denna studie var oro, ångest, rädsla och osäkerhet inför 

framtiden.  
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Behov av information 

Utmärkande i resultatet var den upplevda bristen på information, och välanpassad information 

från vårdgivaren, som gav upphov till rädsla att bli vilseledd samt känslor av ensamhet och 

tomhet (Hughes & Phelps, 2010; Leonarczyk & Mawn, 2015). Enligt Patientlagen (SFS, 

2014:821) § 1, kap 3, har vårdtagaren rätt till information om aktuellt tillstånd. Denna 

information ska förmedlas på ett sätt anpassat efter mottagarens förutsättningar att förstå 

innebörden (SFS, 2014:821, kap. 3, § 6). Vårdpersonal som förmedlar informationen till 

patienten “ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och 

betydelsen av den lämnade informationen” (SFS, 2014:821, kap. 3, § 7). Om patienten ber om 

skriftlig information är hen berättigad till detta (SFS, 2014:821, kap. 3, § 7). Brist på 

information kan ge upphov till lidande för patienten. Enligt internationella etiska riktlinjer för 

sjuksköterskor ska sjuksköterskan lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

Genom att tillfredsställa patientens informationsbehov kan sjuksköterskan förebygga att 

lidande uppstår. Enligt Dean et al. (2017) förändras kvinnans informationsbehov över tid vilket 

innebär att vårdgivaren kontinuerligt bör försäkra sig om att kvinnans behov av information är 

tillfredsställt. Ur ett samhällsperspektiv är det av stor vikt att samtliga vårdgivare i hela Sverige 

följer samma riktlinjer då alla patienter har rätt till lika vård (SFS, 2017:30, kap. 3, § 1).  

En heriditär mutation 

Enligt Myklebust et al., (2016) är mutationerna starkt kopplade till hereditet vilket innebär en 

risk att mutationer förs vidare till nästkommande generation. Kvinnor med barn upplevde stor 

skuld över att barnen kunde ha ärvt mutationen. De velade i beslutet om att berätta för barnen 

om den genetiska predisponeringen och vid vilken åldern de skulle låta barnen testa sig för 

eventuellt bärarskap. Detta leder fram till den etiska frågan om rätten till information om 

eventuell predisponering för cancer, samt vid vilken ålder individer ska få genomgå genetiska 

tester för att utreda bärarskap. I artikeln av Brunstrom, Murray & McAllister (2015) beskrivs 

unga kvinnors upplevelse av att genomgå testning innan 30 års ålder i Storbritannien. Där är 

det möjligt att genomgå test för BRCA-generna från 18 år och uppåt, dock tillåts inte 

bröstscreening förrän vid 30 års ålder (National Institute for Health and Care Excellence 

[NICE], 2017). Kvinnor upplevde frustration samt kände sig bortglömda och övergivna då de 

fick vetskap om bärarskap och trots detta inte var berättigade till mammografi eller 

bröstscreening till följd av sin låga ålder. De upplevde att de tvingades in i en beslutsprocess 

gällande profylaktisk kirurgi som de ansåg sig för unga att klara av. De beskrev även att 



14 
 

vetskapen om genmutationen inte stillade deras osäkerhet vilket varit en stark motivation att 

genomgå gentester. De ansåg att en fördel med vetskap om mutationen var att de fick kunskap 

om hur detta kunde komma att påverka dem, och att de blev mer uppmärksamma på att 

undersöka sina bröst och leta efter symtom. De beskrev även att de försökte göra mer 

hälsosamma livsstilsval (Brunstrom et al., 2015). Artikeln presenterar inte om upplevelsen är 

övervägande positiv eller negativ, och det är lämpligt att vidare utreda i vilken ålder bärarskap 

av BRCA-mutation bör testas. I Sverige saknas rekommendationer för vilken ålder genetisk 

screening bör genomföras (Regionalt cancercentrum, 2015). 

Riskreducerande kirurgi 

Enligt Klitzman & Chung (2010) innebär ställningstagande gällande profylaktisk kirurgi en 

mångfacetterad påfrestning. Denna studie visar att beslutsprocessen kring kirurgi ger upphov 

till ångest och rädsla. Det uppstod tankar om en förändrad kroppsbild samt oro och nervositet 

över de menopausala symtom kirurgi skulle innebära. Kvinnorna beskrev en stor sorg relaterad 

till förlust av fertilitet och även rädsla att drabbas av cancer.  

En förändrad livssituation 

Händelser som resulterar i oro för framtiden, känsla av minskat personligt värde eller förlust 

av fysisk eller känslomässig integritet ligger oftast till grund för uppkomst av lidande (i 

Kirkevold, 2000). Denna studie visar att patienterna upplever lidande samt starka 

känslomässiga reaktioner även vid ökad risk att drabbas av sjukdom och inte endast vid 

sjukdom. Kvinnans upplevelse är individuell och hennes behov varierar beroende på 

livssituation. Att kunna sätta sig in i patientens individuella livssituation är av stor vikt för att 

kunna upprätta den mellanmänskliga relation Joyce Travelbees omvårdnadsteori grundas på. 

Med kunskap om hur mutationen påverkar samt ger upphov till olika känslor och tankar kan 

sjuksköterskan förstå patientens upplevelse av lidande och sjukdom. Kvinnorna beskrev en 

generell ovisshet gällande sin hälsa i samband med beskedet av bärarskap. Enligt Dahlberg & 

Segesten (2010) är lidandet förknippat med hälsa. Definitionen av hälsa varierar, likt 

upplevelsen av bärarskap, mellan individer. Denna studie styrker att hälsa inte alltid är förenlig 

med den fysiska hälsan, och inte kan likställas med frånvaro av sjukdom. Kvinnorna upplever 

att deras hälsa påverkas vid besked om genmutation trots att de ej insjuknat i bröst- eller 

ovarialcancer. Att främja kvinnornas hälsa och lindra det lidande som uppstår ligger inom 

sjuksköterskans ansvarsområde (Svensk sjuksköterskeförening, 2012).   
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Kliniska implikationer 

Författarna anser att det finns en tillfredsställande mängd tillgänglig forskning kring 

upplevelsen av bärarskap. Personal som interagerar med denna patientgrupp behöver mer 

kunskap om hur patienten kan komma att påverkas av informationen av att bära på 

genmutationen. Forskning visar att patientgruppen har ett stort informationsbehov som i 

nuläget inte möts på ett tillfredsställande sätt. Ett förslag på hur denna kunskap kan 

implementeras i vården av dessa patienter är exempelvis att etablera kontaktsjuksköterskor. 

Syftet med denna sjuksköterska är att utgöra en fast punkt och trygghet för patienten samt 

tillhandahålla information, rådgivning och stöd. Skriftlig information, exempelvis broschyrer, 

bör finnas lättillgängliga för alla patienter. Denna broschyr bör delas ut vid det första mötet 

med sjuksköterskan och även finnas tillgänglig på sjukhusets hemsida. Författarna har ej 

granskat forskningsläget kring exakt vilken information som ska meddelas till bärare. Detta ses 

som nästa steg i arbetet att optimera vården för denna patientgrupp. 

Metoddiskussion 

Metod och design 

Deskriptiv design med kvalitativ ansats tillämpades då Polit & Beck (2017) menar att denna 

metod och design syftar till att skapa en bild och förståelse av människans upplevelse. 

Artikelsökning genomfördes i Cinahl och Pubmed som är relevanta databaser för 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2016). En sökning genomfördes i PubMed 

med sökordet BRCA vilket resulterade i 2221 artiklar. Detta indikerar att publicerad forskning 

gällande BRCA-genmutation är ganska begränsad, vilket anses kunna förklara det snäva 

utfallet i litteratursökningen. Författarna genomförde först sökningar med egenutformade 

sökord och fick därefter hjälp av personal från Uppsala universitetsbibliotek att precisera 

sökorden ytterligare. Detta resulterade i att ytterligare relevanta artiklar söktes fram som 

inkluderades i denna studie.  

Inklusions- och exklusionskriterier  

Ett tidsspann på tio år valdes för att inkludera den senaste forskningen inom området vilket 

anses vara en fördel. Endast artiklar tillgängliga i fulltext inkluderades. Då ett flertal artiklar 

inte fanns tillgängliga i fulltext exkluderades dessa. Detta skulle kunna ha påverkat studiens 

resultat då inte alla artiklar inom forskningsområdet har granskats. Författarna valde att 

inkludera artiklar med vuxna kvinnor 18 år och uppåt. Detta då personer under 18 år räknas 
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som barn och studiens syfte var att skildra vuxna kvinnors upplevelse. Fördelen med ett brett 

åldersspann är att skilda åldrar kan innebära olika livssituationer och personliga erfarenheter. 

Detta skapar förutsättningar att få större inblick och eventuellt urskilja likheter och skillnader 

mellan åldersgrupperna för att identifiera olika behov. I denna studie inkluderades endast 

artiklar skrivna på svenska eller engelska, då det är två språk författarna har tidigare erfarenhet 

av. En begränsning är att engelska är författarnas andraspråk vilket innebär att svårigheter med 

korrekt tolkning kan ha förekommit. Med detta i åtanke använde författarna engelsk-svenskt 

lexikon vid minsta tveksamhet inför ords eller meningars betydelse. Artiklar vars syfte var att 

utvärdera behandlingsmetoder kopplade till stress och andra emotionella reaktioner hos bärarna 

exkluderades. Detta då författarna valde att begränsa studien till upplevelser relaterade till 

endast genetisk screening, mammografi, MRI-undersökningar samt gynekologisk screening. 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna kvalitetsgranskades enligt SBU:s mall för kvalitativa artiklar vilket är ett validerat 

mätinstrument. Granskningsmallen anger inga riktlinjer för låg, medelhög eller hög kvalité. 

Författarna utformade ett eget poängsystem som bestämde artikelns kvalité. Detta i syfte att 

göra kvalitetsgranskningen replikerbar. Författarna har begränsad tidigare erfarenhet av 

kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar vilket kan ha påverkat exaktheten i 

kvalitetsbedömningen. Detta kan ha påverkat studiens tillförlitlighet. 

Trovärdighet 

Personerna i undersökningsgrupperna anses av författarna vara representativa för populationen 

man vill uttala sig om då alla bär på mutation i BRCA 1- eller BRCA 2-genen. Inkluderade 

studier genomfördes i olika länder i Europa och Nordamerika, en studie är genomförd i Israel. 

Länderna har olika vårdsystem vilket innebär olika förutsättningar för kvinnorna. Upplevelser 

och känslor sätts in och hänvisas till sin kontext i varje artikel vilket förmedlar förståelse för i 

vilka situationer resultaten kan komma att tillämpas. Översättning från engelska till svenska 

kan påverka studiens tillförlitlighet, då det finns en risk för felöversättning. För att minska 

risken för feltolkning valde författarna att översätta resultatet i slutskedet. Vid minsta 

tveksamhet inför använde sig författarna av engelsk-svenskt lexikon för att säkerställa korrekt 

översättning.  
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Forskningsetiska överväganden 

I denna studie inkluderades enbart artiklar med ett etiskt resonemang eller godkännande från 

en etisk kommitté. Författarna hänvisade konsekvent till upphovsmän för att undvika plagiat 

samt förvrängning eller manipulering av originaltext. Urval av artiklar och presentation av 

resultat har skett objektivt. 

Slutsats 

Kvinnorna upplevde mycket oro, ångest, rädsla och osäkerhet inför framtiden. De upplevde ett 

informationsbehov som inte tillfredsställdes samt ett stort behov av stöd.  Vårdpersonalen 

behöver mer kunskap om hur vetskapen om genmutation i BRCA 1 eller BRCA 2 kan påverka 

patienten. Strategier behöver utformas för att tillfredsställa kvinnornas behov av stöd och 

information. Detta i syfte att främja hälsa lindra lidande. 
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Dean, M  
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“It's not if I get 
cancer, it's when 
I get cancer”: 
BRCA-positive 
patients 
(un)certain 
health 
experiences 
regarding 
hereditary breast 
and ovarian 
cancer risk  

Undersöka kvinnors 
hälsoupplevelser 
efter att de testat 
positivt för mutation 
i BRCA 1 eller 
BRCA 2-genen. 

Deskriptiv design med kvalitativ ansats, 
och semistrukturerad intervju som 
datainsamlingsmetod. Efter 34 
intervjuer uppnådde författarna 
datamättnad. Samtliga intervjuer 
spelades in, transkriberades och lästes 
ett flertal gånger. Kodning utfördes i 
syfte att identifiera teman.  
 
Studien har godkännande från en etisk 
kommitté.  

Via ett strategiskt urval 
tillfrågades 34 kvinnor att delta 
i studien, samtliga tackade ja 
och medverkade under hela 
studiens gång. 
Inklusionskriterier för 
deltagarna var kvinnor med 
mutation i BRCA 1- eller 
BRCA 2-genen utan känd 
cancerdiagnos. Kvinnor med 
diagnostiserad bröst- eller 
ovarialcancer exkluderades. 

Efter att kvinnorna testat positivt 
för mutation i BRCA-generna 
beskrev de en generell känsla av 
ovisshet och upplevde osäkerhet 
inför framtiden. Oron och rädslan 
inför eventuell framtida 
cancerdiagnos resulterade i 
ångestkänslor. Många uttryckte oro 
över att familjen skulle se dem 
genomlida sjukdom och 
behandling, samt rädsla över att 
lämna sina barn moderlösa vid 
eventuell bortgång. 
 
 

Hög 

Dean, M. & 
Rauscher, E. A  
 
2017 
 
USA 
 

“It was an 
emotional 
baby”: Previvors 
family planning 
decision-making 
styles about 
hereditary breast 
and ovarian 
cancer risk 
 

Undersöka hur 
kvinnor som testat 
positivt för BRCA-
mutation, utan 
cancerdiagnos, fattar 
beslut angående 
familjeplanering.  

Deskriptiv design med kvalitativ ansats, 
och djupingående, semistrukturerade 
intervjuer som datainsamlingsmetod. 
Efter 15 intervjuer uppnådde författarna 
datamättnad, och för att säkerställa detta 
genomfördes ytterligare fem intervjuer. 
Samtliga intervjuer spelades in och 
transkriberades. Därefter utfördes 
kodning i tre olika steg för att 
identifiera teman. 
 
Studien har godkännande från en etisk 
kommitté.  

Via ett strategiskt urval 
tillfrågades 20 kvinnor att delta 
i studien, samtliga tackade ja 
och medverkade under hela 
studiens gång. 
Inklusionskriterier för 
deltagarna var kvinnor över 18 
år som testat positivt för 
BRCA-genmutation, innan 
barnafödande. Kvinnor utan 
fast partner, som inte samtalat 
om familjeplanering 
exkluderades. 
 
 
 

Kvinnorna upplevde rädsla och oro 
inför en framtida cancerdiagnos. 
Många hade en önskan att bilda 
familj, och skaffa barn på ett 
naturligt sätt. Beslutsfattande 
angående familjeplanering och 
riskreducerande kirurgi skapade 
stress hos kvinnorna. Tanken på att 
föra genmutationen vidare till 
framtida barn resulterade i känslor 
av skuld och själviskhet.  

Medelhög 
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publiceringsår 
och land  

Titel  Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 

Dimillo, J., 
Samson, A., 
Thériault, A., 
Lowry, S., 
Corsini, L., 
Verma, S. & 
Tomiak, E. 
 
2012 
 
Kanada 

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

Beskriva kvinnors 
erfarenheter och 
upplevelser av att 
bära på mutation i 
BRCA 1 eller 
BRCA 2-genen.  

Deskriptiv design med kvalitativ ansats, 
och semistrukturerade intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Intervjuerna 
transkriberades ord för ord, därefter 
utfördes kodning för att identifiera 
teman. Analysen var inspirerad av 
grundad teori. 
 
Studien har godkännande från en etisk 
kommitté.  

Sammanlagt erbjöds sex 
kvinnor att delta i studien, alla 
tackade ja. Inklusionskriterier 
var kvinnor i fertil ålder, under 
45 år som hade testat positivt 
för genmutation i BRCA 1 
eller BRCA 2, minst sex 
månader innan 
intervjutillfället. Samtliga 
deltagare skulle tala flytande 
franska eller engelska. 

Kvinnorna upplevde osäkerhet 
angående sin fysiska hälsa, och en 
tydlig känsla av sårbarhet. De 
beskrev känslor av osäkerhet och 
upplevde svårigheter om de skulle 
berätta om den ärftliga 
genmutationen, speciellt för sina 
barn.  
 
Hos de kvinnor som övervägde 
riskreducerande kirurgi uppstod 
tankar om hur den förändrade 
kroppen skulle påverka dem. 
Många föreställde sig att en 
mastektomi skulle innebära en stor 
förlust och resultera i osäkerhet 
kring den upplevda kvinnligheten. 
De trodde även att de inte skulle 
uppleva sig attraktiva inför sin 
partner.  

Medelhög 

Hoskins, L. M., 
Roy, K. M. & 
Greene, M. H. 
 
2012 
 
USA 

Toward a new 
understanding of 
risk perception 
among young 
female 
BRCA1/2 
“previvors” 

Undersöka hur, och 
till vilken grad, 
bärarskap och 
självupplevd risk 
vävs samman med 
partner, barn och 
mellanmänskliga 
relationer. 

Deskriptiv design med kvalitativ ansats. 
Datainsamling skedde via 
telefonintervjuer med 
semistrukturerade, öppna frågor med 
mall för avgränsningar. Intervjuerna 
transkriberades, därefter genomfördes 
öppen kodning och sedan indelning i 
kategorier. Kvinnorna fick lämna 
skriftligt eller muntligt godkännande av 
medverkan i studien. De fick 
information om att medverkan var 
frivillig och att de när som helst kunde 
ta tillbaka sitt godkännande och avsluta 
sin medverkan. De använde 
pseudonymer för publicerat material 
och fick tillgång en sammanställning av 
deras resultat publiceras. 

Sammanlagt erbjöds 28 
kvinnor att delta i studien, 12 
av dessa tackade nej. 
Resterande deltagare 
registrerade sig själva via 
annons på en hemsida. Två 
deltagare fick vetskap om 
studien via redan registrerade 
deltagare och kontaktade då 
författarna för registrering. 
Totalt deltog 60 kvinnor i 
studien. Inklusionskriterier för 
deltagarna var bärarskap av 
gen BRCA 1 eller BRCA 2, 35 
år eller yngre. 
 

Kvinnorna upplevde känslor av 
rädsla och sårbarhet för cancer, och 
i samband med detta oro över 
beslut om riskreducerande kirurgi. 
Bärarskapet kom att påverka dem, 
deras familj och valet om 
riskreducerande kirurgi påverkade 
deras familjeplanering. Många 
upplevde att genomgå en 
mastektomi inte skulle resultera i 
känslor av sorg och förlust i samma 
utsträckning som en 
salpingooforektomi förväntades 
göra.  

Medelhög 
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Författare, 
publiceringsår 
och land  

Titel  Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 

Hughes, L. & 
Phelps, C. 
 
2010 
 
England 

“The bigger the 
network the 
bigger the bowl 
of cherries…”: 
Exploring the 
acceptability of, 
and preferences 
for an ongoing 
support network 
for known 
BRCA 1 and 
BRCA 2 
mutation 
carriers 
 

Att utforska 
godtagbarheten av, 
samt preferenser för, 
en stödverksamhet 
för personer bärande 
på mutation i BRCA 
1 eller BRCA 2 i 
syfte att forma en 
modell för framtida 
utveckling av ett 
lämpligt 
stödnätverk. 

Kvalitativ ansats med deskriptiv design. 
Data samlades in genom samtal med två 
olika fokusgrupper i syfte att få 
deltagarna att engageras i diskussion 
och leverera rik data. Vid samtalen 
närvarade forskningsledaren samt en 
medmoderator. Samtalen spelades in 
och transkriberades ord för ord. 
Analysen utfördes för hand av 
forskningsledare med medarbetare. 
Koder växte fram och delades in i 
teman.  
 
Studien har fullt etiskt godkännande. 

Totalt erbjöds 68 personer att 
delta i studien, 17 av dessa 
deltog sedan. Alla ingående 
deltagare skulle vara bärare av 
mutation i BRCA 1 eller 
BRCA 2 samt vara 18 år eller 
äldre. Personer boende utanför 
Cardiff- och Vale regionen 
exkluderades. 

Kvinnorna deltagande i studien 
hade olika stort behov av stöd. De 
flesta kvinnorna upplevde 
vetskapen om genmutationen 
oroande och orsakade känslor av 
ensamhet och rädsla för cancer. 
Vissa kvinnor kände sig ensamma 
och utlämnade samt upplevde stort 
behov av stöd från utomstående, 
medan vissa kvinnor tyckte att 
familjen tillfredsställde deras 
behov av stöd. Många var i behov 
av stöd från yrkesgrupper som 
besatt kunskap om behandling och 
deras tillstånd. En del upplevde att 
samhörigheten som en stödgrupp 
medförde var positiv.  
 

Medelhög 

Jeffers, L., 
Morrison, P. J., 
McCaughan, E. 
& Fitzsimons, 
D. 
 
2014 
 
England 

Maximising 
survival: The 
main concern of 
women with 
hereditary breast 
and ovarian 
cancer who 
undergo genetic 
testing for 
BRCA1/2 

Undersöka oro och 
funderingar över en 
eventuell 
cancerdiagnos, samt 
dess påverkan hos 
kvinnor bärande på 
genmutation i 
BRCA 1 eller 
BRCA 2. 

Deskriptiv design med kvalitativ ansats, 
och djupingående intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Sammanlagt 
genomfördes 49 intervjuer under två års 
tid. Insamlad data transkriberades och 
lästes ett flertal gånger. Kodning 
utfördes för att identifiera olika teman. 
En jämförelse av all insamlad data 
utfördes för att hitta likheter och 
skillnader.  
 
Studien har godkännande från en etisk 
kommitté.  

Till studien erbjöds 33 kvinnor 
att delta, sju av dem tackade 
nej vilket resulterade i 26 
deltagare som fullföljde 
studien.  
Inklusionskriterier för studien 
var kvinnor i vuxen ålder som 
nyligen diagnostiserats med 
genmutation i BRCA 1 eller 
BRCA 2, samt hade en känd 
historia av bröst- och 
ovarialcancer i släkten. 
Kvinnor som inte kunde tala 
flytande engelska 
exkluderades.  
 

Att testa positivt för genmutation i 
BRCA 1 eller BRCA 2 upplevdes 
av några kvinnor som en förmån. 
De kunde nu förbereda sig och 
påverka sin cancerrisk genom 
aktiva val. En del kvinnor kände att 
de befann sig i limbo efter att de 
mottagit testresultatet. De visste 
inte från vem eller vart de skulle 
vända sig för att få information och 
stöd.  
 
Många kvinnor valde att 
genomföra riskreducerande kirurgi. 
Under tiden de väntade på 
operation upplevde de stark oro att 
utveckla cancer.  
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Författare, 
publiceringsår 
och land  

Titel  Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 

Leonarczyk, T. 
J. & Mawn, B. E 
 
2015 
 
USA 

Cancer risk 
management 
decision making 
for BRCA+ 
women 
 

Undersöka hur 
kvinnliga bärare av 
mutation i BRCA 1 
eller BRCA 2-
genen, utan 
cancerdiagnos, 
hanterar cancer-
riskreducerande 
beslut. 

Fenomenologisk design med kvalitativ 
ansats och semistrukturerade intervjuer 
som datainsamlingsmetod. Efter 15 
intervjuer uppnådde författarna 
datamättnad. Samtliga intervjuer 
transkriberades, och därefter utfördes 
kodning i syfte att identifiera teman.  
 
Studien har godkännande från en etisk 
kommitté.  

Via ett strategiskt urval erbjöds 
15 frivilliga kvinnor att delta i 
studien, samtliga valde att 
medverka under hela studiens 
gång. Inklusionskriterier var 
kvinnor över 18 år, utan 
cancerdiagnos, som testat 
positivt för genmutation i 
BRCA 1 eller BRCA 2.  

Efter att kvinnorna testat positivt 
för mutation i BRCA-genen 
beskrev de känslor av rädsla och 
osäkerhet. Hos några uppstod en 
känsla av att ha fått ett 
cancerbesked, trots att de inte hade 
en cancerdiagnos utan endast en 
förhöjd risk att insjukna i cancer. 
Många kvinnor kände sig ensamma 
och behövde någon att prata med. 
Insikten om bärarskapet tvingade 
dem att ta beslut gällande 
riskreducerande åtgärder för att 
säkerställa överlevnad. 
Beslutsfattandet påverkades av var 
de befann sig i livet, om de hade 
partner, barn eller känd 
familjehistoria av bröst- eller 
ovarialcancer.  
 

Medelhög 

Ormondroyd, 
E., Donnelly, L., 
Moynihan, C., 
Savona, C., 
Bancroft, E., 
Evans, D.G., ... 
Watson, M.  
 
2012 
 
England 

Attitudes to 
reproductive 
genetic testing 
in women who 
had a positive 
BRCA test 
before having 
children: A 
qualitative 
analysis  
 

Undersöka 
reproduktionsbeslut, 
kunskap om och 
attityder angående 
genetisk testning 
(preimplantatorisk 
genetisk diagnostik, 
PGD) hos kvinnor 
som testat positivt 
för mutation i 
BRCA-gen innan de 
fick sitt första barn. 

Kvalitativ ansats med deskriptiv 
studiedesign, och semistrukturerade 
intervjuer som datainsamlingsmetod. 
Kodning utfördes av författarna för att 
identifiera teman. Datamättnad 
uppnåddes efter sista intervjun.  
 
Studien har godkännande från etisk 
kommitté. 

Till studien tillfrågades 55 
kvinnor och fyra män att delta, 
varav 20 kvinnor och samtliga 
män tackade nej. Totalt deltog 
25 kvinnor under hela studiens 
gång. Inklusionskriterier för 
studien var män och kvinnor 
mellan 18–45 år, som testat 
positivt för genmutation i 
BRCA 1 eller BRCA 2 under 
tiden de inte hade barn. 
Kvinnor diagnostiserade med 
cancer eller som hade haft en 
cancerdiagnos inom de två 
senaste åren exkluderades. 

Många kvinnor ansåg att risken för 
att utveckla cancer var oundviklig 
om de inte genomförde 
riskreducerande kirurgi. Detta 
påverkade många kvinnors beslut 
gällande familjeplanering. 
Majoriteten övervägde att 
tidigarelägga att bilda familj och 
därefter genomföra riskreducerande 
kirurgi. Några upplevde oro över 
framtida barns åsikter, och tanken 
om att se sitt barn lida av cancer. 
Denna oro medförde att en del 
kvinnor inte fullföljde pågående 
graviditet.  
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Författare, 
publiceringsår 
och land  

Titel  Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 

Shkedi-Rafid, 
S., Gabai-
Kapara, 
E., Grinshpun-
Cohen, J. & 
Levy-Lahad, E. 
 
2012 
 
Israel 

BRCA genetic 
testing of 
individuals from 
families with 
low prevalence 
of cancer: 
Experiences of 
carriers and 
implications for 
population 
screening 

Undersöka effekten 
av hur ett positivt 
BRCA-genetiskt 
testresultat kan 
komma att påverka 
kvinnor utan 
tidigare erfarenhet 
av cancer inom 
familjen, både 
fysiskt och 
emotionellt.  

Deskriptiv design med kvalitativ ansats. 
Data samlades in via semistrukturerade 
djupingående intervjuer. 
Datan analyserades med ett induktivt 
tillvägagångssätt och transkriberades 
ord för ord. Studien fick godkännande 
från granskningsnämnden på både 
Shaare Zedek- och Hadassah- Medical 
Center. 

Till studien tillfrågades 14 
kvinnor att delta, varav sex av 
dessa valde att inte medverka, 
åtta kvinnor tackade ja. 
Inklusionskriterier för studien 
var kvinnor över 20 år som 
testat positivt för bärarskap 
minst fem år innan 
intervjutillfället. 

Informationen om bärarskap gav 
upphov till förvirring då närmaste 
familjen ej varit drabbad av cancer. 
Kvinnorna uppskattade risken att 
själva drabbas betydligt lägre än 
statistiska risken. Få ansåg att 
riskreducerande kirurgi var aktuellt 
för dem. Bärarskapet beskrevs som 
en börda som gav upphov till 
obehag. Kvinnorna upplevde sig 
mer sårbara än innan vetskapen om 
mutationen de bar på. 

Medelhög 

Underhill, M. L. 
& Croster, C. B. 
 
2013 
 
USA 

Seeking 
balance: 
Decision 
support needs of 
women without 
cancer and a 
deleterious 
BRCA1 or 
BRCA2 
mutation 

Att beskriva behov 
av, samt önskemål 
om stöd hos friska 
kvinnor med 
genmutation i 
BRCA 1 eller 
BRCA 2 utan 
cancerdiagnos. 

Originalförfattarna utförde en sekundär 
kvalitativ dataanalys av fyra 
moderstudier, med hermeneutiks, 
fenomenologisk design. Under år 2008 
till 2010 samlade författarna in 23 
fenomenologiska berättelser. De första 
intervjuerna bestod av öppna och 
ostrukturerade frågor. Därefter utfördes 
djupingående, beskrivande intervjuer. 
Datan fördes in i ett kvalitativt 
dataanalysprogram, NVIVO9, för att 
identifiera teman. 
 
Alla fyra moderstudier och den 
sekundära analysen har godkännande 
från en etisk kommitté.  

I studien deltog 22 kvinnor, 
bortfall beskrivs ej. 
Inklusionskriterier var att 
deltagarna skulle vara kvinnor 
med genmutation i BRCA 1 
eller BRCA 2 utan 
cancerdiagnos. Kvinnor med 
känd cancerhistorik i släkten 
exkluderades.  

Vissa kvinnor kände sig 
ambivalenta angående hur de skulle 
hantera information gällande råd 
om tillgängliga åtgärder. De 
ställdes inför valet att genomgå 
riskreducerande kirurgi, genomgå 
täta screeningundersökningar eller 
avvakta och utesluta åtgärder. Hos 
de kvinnor som övervägde 
riskreducerande kirurgi uppstod 
tankar om hur den förändrade 
kroppen skulle påverka dem. De 
kände oro och nervositet inför 
upplevelsen av menopausala 
symtom, samt en eventuellt 
förändrad sexualitet. 
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