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Abstrakt 

 

Bakgrund: Den vanligaste cancersjukdomen som kvinnor drabbas av är bröstcancer. Ungefär 

15-20 kvinnor insjuknar varje dag i Sverige. Ett cancerbesked är för de allra flesta emotionellt 

påfrestande och många relaterar ordet cancer med döden. Psykiska kriser kan utlösas helt 

plötsligt och oväntat av yttre påfrestningar, det vill säga traumatiska händelser. Syfte: Syftet 

med denna litteraturöversikt är att belysa den mentala hälsan hos kvinnor som drabbats av 

bröstcancer. Metod: Denna litteraturstudie är baserad på 16 vetenskapliga artiklar vars 

resultat bearbetades och analyserades. Resultat: Följderna av bröstcancer är både positiva och 

negativa för den psykiska hälsan även om det visat sig vara de negativa konsekvenserna som 

väger tyngst. Negativa psykiska följder för bröstcancersjuka kvinnor är bland annat ångest, 

stress, oro, rädsla, depression och posttraumatiskt stressyndrom. Positiva psykiska 

konsekvenser kan innebära att kvinnorna uppskatta livet mer och lär sig se livet med nya 

ögon. Diskussion: Den psykiska hälsan bör få ett större fokus och inte hamna i skymundan 

för den fysiska ohälsan. Slutsats: Mer forskning runt kvinnors psykiska hälsa och bröstcancer 

är nödvändigt. Därefter bör mer insatser införas för att uppnå en god psykisk hälsa hos dessa 

kvinnor. 

 

Nyckelord: Bröstcancer, Psykisk hälsa, litteraturöversikt, Kvinnor. 
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Bakgrund  

Den vanligaste cancersjukdomen som kvinnor drabbas av är bröstcancer. Ungefär 15-20 

kvinnor insjuknar varje dag i Sverige. Vanligast är bröstcancer hos medelålders samt äldre 

kvinnor (Nystrand, 2012). Under de senaste 20 åren i Sverige har bröstcancer ökat i 

genomsnitt med 1,4 procent per år. Bröstcancer uppskattades 2011 att utgöra cirka 30 procent 

av de cancerdiagnosticerade kvinnorna i Sverige (Socialstyrelsen, 2011).  

  

Bröstet består av fettvävnad, körtelvävnad och bindvävnad. Körtelvävnaden utgörs av 

mjölkalveoler samt mjölkgångar. Mjölkgångarna slutar upp som mjölksäckar som sedan 

avslutas i bröstvårtan (Järhult & Offenbarti, 2006, s. 401). Sjukdomen cancer uppstår i 

cellerna och deras gener. Uppkomsten av cancer sker genom mutationer av gener vars uppgift 

är att styra de centrala livsprocesserna. Det uppstår ett "tryckfel" i den genetiska koden som 

förändrar funktionen hos genens protein. Det krävs i snitt ett tiotal mutationer i en och samma 

cell för att en cancersjukdom ska kunna uppkomma (Bergh, Brandberg, frisell, Fürst & Hall. 

2007, s. 13). Efter att de första cancercellerna har bildats tar det mellan fem till tjugo år för att 

tumören ska bli märkbar eller kännbar (Sköld Nilsson, 2010, s. 13). En ärtformad knöl i 

bröstet är det vanligaste symtomet. Det kan även uppstå andra förändringar till exempel 

indragningar i huden, rodnad, apelsinhud, förstorat eller förhårdnad bröst (Nystrand, 2012).   

  

De förändringar som upptäcks i brösten ska utredas med hjälp av trippeldiagnostik. 

Trippeldiagnostik består av tre steg och är grunden för bröstcancerdiagnostik. Vid steg ett är 

det en läkare som utför en klinisk undersökning genom att noggrant studera bröstens form och 

färg. I steg två utförs mammografi som innebär att brösten undersöks med hjälp av en 

röntgenapparat. Om behov finns genomförs ett ultraljud. I det tredje steget tas en biopsi. 

Vilket betyder att ett vävnadsprov tas från den misstänkta cancerområde (Bergh et al., 2007, s. 

41). 

 

Tack vare tidig diagnosticering och bra individanpassad behandling har många av 

bröstcancerpatienterna en bra prognos. I Sverige ser behandlingarna väldigt lika ut runt om i 

landet då det finns nationella riktlinjer (Sköld Nilsson, 2010, s. 66). Nästan alla 

bröstcancerpatienter genomgår någon form av kirurgiskt ingrepp (Sköld Nilsson, 2010, s. 72). 

En effektiv behandling mot bröstcancer är strålbehandling. Den går ut på att eliminera de 

cancerceller som kan finnas kvar i och runt om operationsområdet efter en operation. I 

cytostatikabehandlingen används ett cellhämmande läkemedel för att förebygga återfall och 
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även för att minska tumörens storlek samt minimera risken för spridning (Sköld Nilsson, 

2010, ss. 86, 89).  

 

Ett cancerbesked är för de allra flesta emotionellt påfrestande och många relaterar ordet 

cancer med döden. Cancerbeskedet kan kännas som en hotande förändring på många olika 

plan i livet (Brandberg, 2006, s. 128; Arman, Rehnsfeldt, Lindholm & Hamrin, 2002). Den 

kroppsliga förlusten får ofta en stark psykisk följd, beroende på hur stor betydelse 

kroppsdelen har haft för personen. Bröstet har för många kvinnor en viktig funktion för 

självkänslan. Kvinnor med sämre självkänsla har lättare för att utveckla psykiska reaktioner i 

form av sorg och ängslan (Cullberg, 2007, ss. 123-124). En traumatisk händelse följs ofta av 

flera traumatiska händelser för kvinnor som får ett bröstcancerbesked. För dessa kvinnor 

innebär bröstcancerbeskedet en rad av andra traumatiska upplevelser under 

sjukdomsförloppet. Strålbehandling eller bröstoperation upplevs av många kvinnor som en 

liknande traumatisk händelse (Cullberg, 2007, s. 155).   

 

Begreppet kris kan förklaras som ett samlingsord för akuta psykiatriska sjukdomsutbrott eller 

störningar. Psykiska kriser kan utlösas helt plötsligt och oväntat av yttre påfrestningar, det vill 

säga traumatiska händelser, som till exempel situationer som upplevs som ett hot mot 

personens fysiska existens, sociala identitet, trygghet eller hot mot möjligheten att tillgå av en 

grundläggande tillfredsställande liv (Cullberg, 2007, ss. 18-19). Förlusten av någon viktig 

kroppslig funktion kan leda till en känsla av övergivenhet som uttrycker sig i sorg och tomhet. 

När en persons tillvaro tar skada av någon traumatisk händelse är det vanligt förekommande 

att personen upplever ångest och någon slags panikupplevelse på grund av deras rädsla att 

förlora kontrollen av tillvaron (Cullberg, 2007, ss. 118-119; Arman et al., 2002).   

 

Psykisk stress bland kvinnor med bröstcancer är vanligt förekommande och upplevs av 

ungefär 80 procent av de drabbade kvinnorna. Den psykiska stressen som dessa kvinnor 

upplever är många gånger förenat med problem med arbetet, oro för återfall samt dödsångest. 

Ångest, nedstämdhet, påträngande tankar och andra emotionella reaktioner är några olika 

former av psykisk stress som kvinnorna kan uppleva. Depression och posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD) är andra följder av bröstcancer. Personer som genomgått en traumatisk 

händelse där livet och existensen hotas kan utveckla PTSD. Diagnosen bröstcancer och 

följande behandling kan upplevas som ett trauma som kan leda till detta. Vid PTSD kan 

personen upprepande gånger under längre tid än en månad, besväras av stressande tankar till 
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följd av den traumatiska händelsen de genomgått (Brandberg, 2006, ss. 129-131; Knobf, 

2007). Många kvinnor med bröstcancer påverkas mentalt (Earle, Neville & Fletcher, 2007).   

 

Mental hälsa handlar bland annat om att försöka förstå, förutspå samt förklara hälsa och 

ohälsa. Hälsa är ett tillstånd av psykisk samt fysiskt välmående (Morrison & Bennet, 2006, s. 

29) och anses inte längre enbart handla om frånvaro av ohälsa utan kan kopplas samman med 

känslomässig vitalitet, en ljus livssyn och ett fungerande socialt liv. Positiv känslostämning är 

ett mått på mental hälsa. Positiv mental hälsa handlar om att kunna acceptera sig själv, 

utveckla och behålla goda relationer samt att kunna uppleva livet som meningsfullt (Rydén & 

Stenström, 2008, s. 19).  

  

Kvinnans behov av information, tröst och stöd är stort speciellt under de första veckorna efter 

att bröstcancerdiagnosen är satt (Sköld Nilsson, 2010, s. 29). Kvinnor har även stort behov av 

psykologiskt stöd under cancerbehandling för att klara av att hantera rädslan och osäkerheten 

inför framtiden (Schmid-Buchi, Halfens, Müller, Dassen & Van den Borne, 2013). Arman et 

al. (2002) har i sin studie visat att kvinnor upplever att de inte får den stöd de behöver och att 

mer fokus borde ligga på att försöka förstå känslor och tankar hos bröstcancer patienter.   

  

I Virginia Hendersons teori om omvårdnadens grundprinciper ligger omvårdnadens fokus på 

att främja tillfrisknande och hälsa. Hendersson betonar vikten av att möta och tillgodose 

patientens omvårdnadsbehov när patienten själv inte längre klarar av att varken upprätthålla 

en hälsofrämjande livsstil eller utöva en levnadsstil som verkar lindrande. Vid en sådan 

situation ska sjuksköterskan träda in med åtgärder som är stödjande för patienten. Enligt 

Henderson är sjuksköterskans huvudsakliga uppgift att hjälpa en individ oavsett om han/hon 

är sjuk eller frisk (Kirkevold, 2000, ss. 115-118). 
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Syfte  

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa den mentala hälsan hos kvinnor som drabbats 

av bröstcancer.  

 

Metod  

Den metod författarna har använt sig av är en litteraturöversikt som innebär att relevanta 

vetenskapliga artiklar inom ämnesområdena valts ut och därefter blivit kritiskt granskade, 

analyserade och slutligen sammanställda i ett resultat. Litteratursökningen utfördes enligt 

Forsberg och Wengström (2013, ss. 69-84).  

 

Litteratursökning  

Litteratursökningen utfördes i databaser där författarna ansåg att de kunde få tillgång till de 

mest relevanta artiklarna som berörde arbetets syfte. Databaserna var PubMed, Cinahl och 

Psycinfo. MeSH-termer valdes fram genom att söka i Karolinska institutens biblioteks 

hemsida.  Sökorden bestod av MeSH-termerna breast neoplasms, mental health och 

qualitative research som kombinerades med en fritextsökning med termen experience. Till 

MeSH-termerna lade författarna till ”Mesh Major topic”/ ”MW word in subjuct headning”/ 

”Major Subject” och ”Mesh-term” som begränsade antalet artikelträffar, för att på så vis ringa 

in de problemområden som författarna valt att belysa, och för att begränsa antalet irrelevanta 

träffar i sökningarna (Forsberg & Wengström, 2013, ss. 74-81).  

 

De genomförda databassökningarna avgränsades med följande inklusionskriterer som 

innefattade artiklar publicerade inom de senaste tio åren, engelska artiklar, artiklar som 

handlade om mental hälsa och kvinnor med bröstcancer som inte har metastaser eller andra 

cancersjukdomar. Exklusionskriterierna som begränsade databassökningarna var män, artiklar 

publicerade innan år 2003, artiklar som innefattar kvinnor med bröstcancer som har 

metastaser eller andra cancerdiagnoser än bröstcancer, artiklar som inte handlar om mental 

hälsa samt artiklar på annat språk än engelska. Databassökningen resulterade i totalt 261 

artikelträffar, varav 116 artiklar i Pubmed, 64 i CiNahl och 81 artiklar i Psycinfo. Översikt av 

artikelsökningar finns i tabell 1. Utifån de utvalda artiklarnas referenslista genomfördes en 

manuell sökning för att få in fler kvalitativa artiklar i litteraturstudien. Detta resulterade i att 

en artikel blev utvald till litteraturstudiens resultat.   
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Tabell 1 Sökningsöversikt 

 

Urval 1: lästa titlar, Urval 2: lästa abstrakt, Urval 3: lästa artiklar, Urval 4: granskade artiklar, Urval 

5: inkluderade artiklar 

 

 

 

 

 

 

Databas  Avgränsningar Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 Urval 5 

  Breast neoplasms 

(MeSH Major 

Topic) 

Mental health  

(MeSH Terms) 

64 64 

 

 

 

20 7 4 4 

Pubmed 

13-02-02 

English, last 10 

years, Female 

Breast neoplasms 

(Mesh mayor topic) 

Mental health  

Experience 

52 52 13 6 6 6 

 

CiNalh 

13-02-02 

 

English, last 10 

years, Female 

Breast neoplasms 

( MW word in 

subject heading) 

Mental health 

( MW word in 

subject heading) 

64 64 8 3 3 2 

 

Psycinfo 

13-02-02 

 

English, last 10 

years, Female 

Breast neoplasms 

(Major subject)  

Mental health 

(Major subject)  

29 29 7 2 1 0 

 

Psycinfo 

13-02-20 

 

English, last 10 

years, female 

Breast neoplasms 

Experience 

(major subject) 

Qualitative research 

52 52 11 3 3 3 
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Urval och granskning 

Författarna delade in denna del av litteraturstudiens genomförande i 3 Faser.  

  

Fas 1: Litteratursökningen i de utvalda databaserna gav sammanlagt 261 artikel träffar. Första 

bedömningen utfördes genom att läsa alla 261 titlar. Av de 261 artiklarna lästes 59 abstrakt 

som ansågs vara relevanta för litteraturstudien syfte. När det förekom dubbletter av artiklarna 

som återfanns i de olika databaserna sorterade författarna bort dessa. Av de lästa abstrakten 

sorterade författarna ut 21 artiklar som de ansåg vara relevanta för litteraturstudiens syfte.  

   

Fas 2: De sammanlagda 21 artiklarna lästes igenom i sin helhet och därefter genomfördes en 

bedömning om innehållet var relevant för studiens syfte varvid fyra artiklar exkluderades. 

Totalt 17 artiklar gick vidare till kvalitetsgranskning med Hellzéns, Johanssons och Pejlerts 

(1999) granskningsmall ( se bilaga 1). Med hjälp av granskningsmallen bedömdes och 

klassificerades artiklarnas i tre olika kvalitets nivåer: låg (III), medel (II) eller hög (I). Av de 

17 artiklarna exkluderades två artiklar som var av låg kvalitet. Artikeln som hittades genom 

den manuella sökningen blev också granskad med denna granskningsmall.   

   

Fas 3: Alla 16 artiklar bedömdes vara av medel eller hög kvalitet. Författarna sammanställde 

dessa artiklar i en översiktstabell (se bilaga 2) för att få en bra översikt över alla artiklar och 

för att underlätta vidare analys och arbete. I tabellen presenteras en kort sammanställning av 

artiklarnas innehåll som författarna ansåg vara viktiga för studien (jfr Granskär & Höglund-

Nielsen, 2008, s. 212). Tabellen innehåller författarnas namn, publiceringsår, land där studien 

genomförts, syfte, design, urval, instrument, huvudresultat och studiens kvalitetsgrad (jfr 

Forsberg & Wengström., 2008, ss. 162-163).  

  

Analys  

Artiklarna som författarna slutligen använde sig av till litteraturstudien lästes igenom flertalet 

gånger för att få en djupare förståelse för innehållet. Författarna inspirerades av en 

innehållsanalys. Efter analys av de utvalda artiklarna sorterades de in i olika högar beroende 

på deras innehåll. Författarna kunde se ett mönster i artiklarna och därefter lyftes relevant 

fakta i form av meningar ut, vilka hade ett tydligt samband med syftet. Utefter den 

information som meningarna bistod med placerades dessa meningar in i olika subkategorier 

som slutligen delades in i två huvudkategorier (psykisk ohälsa och positiva psykologiska 

effekter) beroende på subkategoriernas relation till dessa.  
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Etiska övervägande 

Den etiska grundens fokus riktar in sig på människan och hennes rättigheter (Sarvimäki & 

Stenbock-hult, 2008, s. 9). Vid forskning understryker ICN:S etiska kod att forskningen ska 

utföras på ett sådant sätt att människors rättighet, värdighet och säkerhet uppmärksammas 

(Sarvimäki & Stenbock-hult, 2008, s. 77). Artiklar inkluderade i arbetet omfattar etiska 

överväganden eftersom artiklarna har blivit granskade av en etisk kommitté samt att 

deltagarna i artiklarna har någon form av rättighet till fullständig öppenhet. Fullständig 

öppenhet innebär att forskaren tydligt har berättat om studiens syfte, forskarnas ansvar, de 

mest sannolika riskerna och fördelar med studien. Dessutom har deltagarna rättighet att själv 

välja om de vill vara en del i studien och kan närhelst dem vill upphöra att vara delaktiga i 

studien (Polit & Beck, 2008, s. 172).  

 

Resultat  

Litteraturöversiktens resultat utgår från 16 artiklar. Av dessa artiklar är fyra kvalitativa och de 

resterande tolv artiklarna är kvantitativa. De utvalda artiklarna härstammade från Australien 

(n=1), Brasilien (n=1), Danmark (n=2), England(n=1), Grekland (n=2), Iran (n=1), 

Skottland(n=1) och USA (n=7). Efter analys av dessa artiklar delades resultatet in i sex 

subkategorier och två olika huvudkategorier. Dessa huvudkategorier är psykisk ohälsa och 

positiva psykologiska effekter. I huvudkategorin psykisk ohälsa ingår följande subkategorier: 

Oro, rädsla, stress, ångest, depressiva symptom/ depression, stress och PTSS. I 

huvudkategorin positiva psykologiska effekter ingår: Positiv psykisk konsekvens. 

   

Psykisk ohälsa  

I denna huvudkategori framställs subkategorierna: oro, rädsla, stress, ångest, depressiva 

symptom/ depression samt PTSS.  

 

Oro  

Många nydiagnosticerade bröstcancerpatienter hade relativt hög oro. Nästan hälften av 

patienterna ansåg att de levde med oro. Alla kvinnor som deltog i studien trodde att den 

vanligaste utlösande faktorn till oro var känslomässig stress som hängde samman med 

bröstcancern. Nittiosex procent av kvinnorna ansåg också att oron kunde kopplas samman 

med ovissheten beträffande behandling (Hegel et al., 2006).  

  



 

 

8 
 

Några deltagare med bröstcancer upplevde oro under den väntan som infann sig mellan 

undersökningarna för bröstcancer. Dessutom kände dessa kvinnor oro då de väntade på att få 

resultaten från provsvaren. En del av kvinnorna upplevde en oro inför framtiden då de antog 

att deras möjligheter till ett arbete skulle påverkas på grund av sjukdomen (Da silva & Dos 

Santos, 2010).   

  

Jim, Andrykowski, Munster och Jacobsen (2007) såg i sin studie med 551 kvinnor med 

bröstcancer som var mellan 21 och 82 år gamla att de yngre kvinnorna upplevde mer oro 

relaterad till bröstcancern i jämförelse med de äldre. Kvinnor som genomgick mastektomi 

påverkades av oro i större utsträckning. I en annan studie framkom att kvinnorna kände större 

oro relaterad till den kroppsliga förändringen som mastektomin bidrog till (Figueiredo, 

Cullen, Hwang, Rowland & Mandelblatt, 2004).  

  

Rosedale och Fu (2010) kunde se att kvinnorna som hade symptom som fanns kvar från 

bröstcancern även efter att de blivit friskförklarade levde med en mer intensiv oro. Det skedde 

en ökning av denna oro bland dessa kvinnor när de upplevde att omgivningen inte kunde 

förstå att det existerade kvarvarande symptom. En del kvinnor ifrågasatte sin egen förmåga att 

fortsättningsvis kunna klara av rollen som mor och de kände en påtaglig oro inför detta. De 

kvarvarande symptomen i form av smärta, trötthet, försämrat minne och nedsatt 

rörelseförmåga fick dessa kvinnor att känna sig kroppsligt begränsade, detta i sin tur ledde till 

en ökad oro över möjligheten att inte själva kunna klara av att vårda sina barn.  

  

I en annan studie visade resultatet att oron var låg bland friskförklarade bröstcancerpatienter 

som fått en bröstcancerdiagnos mellan 8 till 20 år tidigare (Heidrich et al., 2006).    

 

Rädsla  

I en studie av Joaulaee, Joolaee, Kadivar och Hajibabaee (2012) var det många kvinnliga 

patienter som levde med rädsla efter att de fått diagnosen bröstcancer. Rädsla ansågs vara en 

känsla som kunde förväntas under tragiska händelser. En ständig rädsla inför döden var 

förekommande. 

 

"Du somnar med rädslan, vaknar med rädslan, ser på dig själv med rädsla, rör vid dig själv 

med rädsla och slutligen dör med rädsla. Konstant rädsla är din livsbakgrund" (Joulaee et al., 

2012).  
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Andra kvinnor beskrev att rädslan var närvarande vid ovisshet om bröstcancern hade 

förbättrats eller om återfall förekom. Rädsla för att bli oförmögen att ta hand om sig själv och 

bli en börda för närstående förekom bland deltagarna (Da silva & Dos Santos, 2010).   

 

Stress  

I en studie med bröstcancerpatienter tog deltagarna upp olika kroppsförändringar som de 

upplevde som stressande. Många av kvinnorna som genomgått bröstkirurgi upplevde det som 

en stressande situation att delvis eller helt ta bort bröstet. Tiden efter avslutad behandling 

mötte kvinnorna en tillvaro fylld av stress där deras anpassningsförmåga sattes på prov då de 

var tvungna att lära sig att leva med de symptom som återstod efter bröstcancern. Kvinnorna 

upplevde sina sociala liv som stressande då de kände att de var tvungna att anstränga sig för 

att visa sig starka inför familjen och inte kunde tillåta sig själv att vara svag (Da Silva & Dos 

Santos, 2010). Karademas et al., (2007) kunde i sin studie se att stress utgjorde en del av 

vardagen för många kvinnliga bröstcanceröverlevare. De fann även ett samband mellan 

kvinnornas cancerrelaterade stress och en rad olika somatiska symptom.  

  

Wade och Lee (2005A) såg i sin studie att kvinnor som nyligen blivit diagnosticerade med 

bröstcancer upplevde svår stress, men på lång sikt kunde ingen stor ökning av stress 

uppmärksammas hos denna grupp kvinnor. Stressen var relaterad till kvinnornas förändrade 

hälsotillstånd.  

 

Ångest  

I en studie där kvinnor med bröstcancer jämfördes med en grupp friska kvinnor visade det sig 

att bröstcancergruppen själva skattade sin ångest högre i jämförelse med de friska kvinnorna. 

Studiens resultat bekräftade att ångesten bland bröstcancerpatienterna var betydligt högre än 

hos de friska kvinnorna (Fafouti et al., 2010). En del upplevde ångest specifikt i anknytning 

till kontrollerna av bröstcancerns utveckling. Dessa kvinnor upplevde även ångest mellan 

undersökningar (Da silva & Dos Santos, 2010).  

  

I en studie med 3002 kvinnliga bröstcancerdeltagare led mer än hälften av deltagarna utav 

sömnproblem. De flesta av deltagarna var äldre och hade i större omfattning ångest symptom 

(Colagiuri et al., 2011). Svårare sömnbesvär har en negativ inverkan på ångesten då detta har 

gett en ökad ångest bland kvinnor med bröstcancer (Kardemas, Argyropoulou & Karvelis, 
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2007).  Kvinnorna som friskförklarades från sin bröstcancer förväntade sig inte att några 

symptom skulle kvarstå. När en del av symptomen till exempel trötthet och smärta kvarstod 

en längre tid efter avslutad behandling upplevde kvinnorna en ökad ångest (Rosedale & Fu, 

2010).  

   

Depressiva symptom/ Depression  

Depressiva symptom var mer förekommande bland den grupp kvinnor som hade bröstcancer i 

jämförelse med den grupp kvinnor där det inte förekom någon bröstcancer (Kardemas, 

Argyropoulou & Karvelis, 2007; Claus, Petruzella, Carter & Kasl, 2006).  

 

Under det följande året efter diagnosticering förekommer det att en del kvinnor med 

bröstcancer blir deprimerade på grund av sitt förändrade utseende till följd av behandling 

(McCann, Illingworth, Wengström, Hubbard & Kearney, 2010). Depression föreligger likväl 

bland kvinnor som levt med bröstcancer under flera år (Wade & Lee, 2005).  

 

I en studie förekom depression hos en femtedel av 51 deltagande kvinnor som överlevt 

bröstcancer (Colby & Shifren, 2013). En annan studie visade att depression inte förekom i 

samma omfattning bland kvinnor som hade levt med bröstcancer under 8-20 år (Heidrich, 

Egan, Hengudomsub & Randolh, 2006). Hos deltagarna med en djupare depression kunde ett 

tydligt samband med sömnproblem och depression uppmärksammas. De flesta av dessa 

kvinnor var äldre och hade i större omfattning mer depressiva symptom. Forskarna 

konstaterade att depression kunde förutse 13 % av sömnproblemen hos 1738 deltagare 

(Colagiuri et al., 2011).  

   

 

Posttraumatiskt Stressyndrom (PTSD)  

I en studie visade resultatet att en femtedel av 3300 kvinnor med bröstcancer som genomgått 

kirurgisk behandling hade utvecklat posttraumatiskt stressyndrom 3 månader efter ingreppet. 

Vid uppföljningen 15 månader efter kirurgiskt ingrepp observerades en minskning av 

posttraumatiskt stressyndrom bland dessa kvinnor. Det hade skett en minskning av 

posttraumatiskt stressyndrom med närmare femtio procent vid den femtonde månaden. Det 

var mer förekommande att kvinnor från 60 år och äldre drabbades av posttraumatiskt 

stressyndrom tre månader efter kirurgisk behandling. Vid uppföljningen vid den femtonde 

månaden hade förekomsten av posttraumatiskt stressyndrom bland de äldre kvinnorna 
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minskat. Vid samma tidpunkt fördubblades de yngre kvinnornas insjuknande i posttraumatiskt 

stressyndrom (O’Connor, Christensen, Jensen, Møller & Zachariae, 2011).  

  

I en annan studie med totalt 115 kvinnor med bröstcancer var förekomsten av posttraumatiskt 

stressyndrom låg. Bland dessa kvinnor var det var enbart fem kvinnor som uppnådde 

kriterierna för posttraumatisk stressyndrom (Palmer, Kagee, Coyne & Demichele, 2004).  

   

Positiva psykologiska effekter  

I denna huvudkategori framställs subkategorin: positiv psykisk konsekvens  

  

Positiv psykisk konsekvens  

Upplevelsen av bröstcancer har inte enbart negativa följder för de drabbade kvinnorna utan 

följderna efter bröstcancern kan vara positiva. Kvinnorna lär sig att se på livet med nya ögon 

och får en ny aptit på livet efter slutförd behandling. Simpla vardagliga saker som tidigare inte 

hade haft någon större betydelse uppskattades mer av kvinnorna. De hade lärt sig att vara 

tacksamma för mindre saker samt hade börjat uppskatta livet och njöt av varje sekund som det 

gav (Joulaee et al., 2012).      

   

Figueiredo et al., (2004) såg att tankar som inte var negativa utan av en mer accepterande 

natur påverkade den mentala hälsan i en positiv riktning. Kvinnornas tankar angående den 

egna kroppsbildens betydelse hade en inverkan på den mentala hälsan. Colby och Shifren 

(2013) upptäckte att det var betydligt fler kvinnor med bröstcancer som var optimistiska än 

pessimistiska. Deras optimistiska inställning påvisade en stark förbindelse med god mental 

hälsa. 

När kvinnorna valde att fokusera på det positiva sjönk stressen bland dessa kvinnor till en 

lägre nivå av stress (Kardemas et al., 2007).    

 

Diskussion  

  

Resultatdiskussion   

Utifrån vårt resultat så har vi uppmärksammat att bröstcancern påverkar den psykiska hälsan 

hos många utav de drabbade kvinnorna. Karademas et al., (2007) såg att kvinnornas 

bröstcancerrelaterade stress hade ett samband med flera olika somatiska symptom. Vi tror att 

det kan vara lätt hänt att den psykiska hälsan glöms bort och att sjukvården enbart behandlar 
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sjukdomen. Vi anser att det är viktigt att den psykiska hälsan får ett större fokus och inte helt 

hamnar i skymundan för den fysiska hälsan. Fafouti et al (2010) upptäckte att kvinnor med 

bröstcancer hade högre ångest än kvinnor utan bröstcancer. För oss är det tydligt att ångest 

hos dessa kvinnor har ett samband med bröstcancer då deras liv plötsligt får andra 

förutsättningar och att diagnosen bröstcancer måste vara skrämmande. Vi anser att det är 

viktigt att den fysiska och den psykiska hälsan ses som en helhet samt upptäcks och behandlas 

i god tid. Vi tror även att den psykiska hälsan påverkar den fysiska hälsan och även tvärtom. 

Wade och Lee (2005B) studie styrker detta då deras studie visade att patienter med 

bröstcancer som led av höga kroppsliga smärtor hade sämre mental hälsa i en större 

utsträckning.   

  

Depression förekommer även bland kvinnor som levt med bröstcancer under flera år (Wade & 

Lee, 2005). Detta tycker vi visar på att de psykiska följderna varken upptäcks eller behandlas 

och att dessa patienter får leva med dessa psykiska följder bland annat i form av depression 

under många år. Detta styrker vi med Nieboer et al. (2005) studie som visar att den mentala 

hälsan var låg bland kvinnor 3 år efter cytostatikabehandling.   

  

Carlsson (2007, s. 17) betonar vikten utav det psykosociala stödet för cancerpatienter och 

deras anhöriga.  De stödinsatser som erbjuds dessa patienter skiljer sig åt mellan sjukhusen i 

landet. Vid vissa sjukhus är det enbart den ordinarie personalens stöd på avdelningen som 

finns att tillgå.  Vi tror att den ordinarie sjukvårdspersonalen saknar möjligheter att tillgodose 

patienternas behov på plats. I våra ögon finns det flera problem med detta, exempelvis det 

faktum att personalen inte alltid har tid och möjlighet att slå sig ned vid patienten och höra 

efter hur han/hon verkligen mår då tidsbristen på våra sjukhus i dag är påtaglig. Vi anser att 

detta ej är optimalt då denna personal saknar djupgående kunskaper inom det psykosociala för 

att tillgodose patientens behov av emotionellt stöd.     

  

Enligt Joulaee et al., (2012) upplevde många kvinnor med bröstcancer en ständig rädsla inför 

döden. Vi kan tänka oss att det är vanligt förekommande att rädslan inför döden blir en stor 

del av vardagen hos de kvinnor som lever med bröstcancer. Vi tycker att det är viktigt att som 

sjukvårdspersonal träda in och våga prata om döden samt att försöka förstå sig på patienternas 

tankar och känslor när de kommer i kontakt med ordet döden. I Virginia Hendersons 

omvårdnadsteori påpekas vikten av att tillgodose samt möta patientens omvårdnadsbehov när 

han/hon inte är i tillräckligt gott skick för att utöva en lindrande samt hälsofrämjande livsstil. 
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Enligt Virginia Henderson så har sjuksköterskan som ansvar att säkerställa att patienten får 

stödjande insatser (Kirkevold, 2000, s.116) Vi håller med Virginia i hennes omvårdnadsteori 

att det är viktigt att tillgodose och möta patientens omvårdnadsbehov. Här tycker vi också att 

det är viktigt att anpassa omvårdnaden efter varje person. Vi har alla olika behov. Kvinnor 

med bröstcancer har ett särskilt behov av stöd i form av psykiskt stöd och att detta inte alltid 

kan tillgodoses av enbart sjukhuspersonal. Vi tycker att sjukvårdspersonal borde 

uppmärksamma detta och se till att patienten får stödjande insatser i form av en psykolog.  

  

Jim et al., (2007) visade i sitt resultat att yngre kvinnor med bröstcancer upplevde mer oro i 

jämförelse med äldre. Vi tror att denna grupp unga kvinnor är i speciellt stort behov av 

psykologiskt stöd då vårt resultat visar att dessa kvinnors mentala hälsa påverkas negativt på 

lång sikt. O`conner et al., (2011) gör detta tydligt i sin studie då antalet äldre kvinnliga 

bröstcancerpatienter med posttraumatiskt stressyndrom minskade efter ungefär 1 år efter 

kirurgisk behandling till skillnad från de yngre kvinnorna där insjuknandet i posttraumatiskt 

stressyndrom fördubblades.   

 

Joulaee et al., (2012) såg att bröstcancern hade fått en positiv psykisk konsekvens för de 

drabbade kvinnorna. Kvinnorna hade börjat uppskatta små vardagliga saker mer än innan då 

de sakerna inte haft sådan stor betydelse för kvinnorna innan bröstcancern. Vi tycker att detta 

vore det optimala målet med det psykiska stödet för alla kvinnor som får bröstcancer. Vi tror 

att en tidig insättning av stöd och en fortsatt långsiktig uppföljning av dessa kvinnors psykiska 

hälsa kan hjälpa dem att uppnå en god psykisk hälsa.        

  

Metoddiskussion 

En styrka med studien är att resultatet innehåller artiklar från många olika länder och 

världsdelar vilket ger litteraturstudien mer trovärdighet då bröstcancern kan ha en inverkan på 

kvinnors psykiska hälsa i flera länder.   

 

En svaghet med denna litteraturstudie kan vara att resultatet enbart innehåller 4 kvalitativa 

artiklar då resterande 12 artiklar är kvantitativa artiklar. Författarna anser att detta är en 

svaghet i studien då det möjligtvis kan ha påverkat studiens resultat i och med att de 

kvantitativa studierna inte förde fram kvinnornas känslor i samma utsträckning som de 

kvalitativa studierna. De kvantitativa studierna gav dock resultatet en mer fastställd fakta som 

var betydelsefull för resultatet. Trots att det var så få kvalitativa artiklar täckte de ändå upp 
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många av resultatets olika delar. Forskarna försökte väga upp det ojämna antalet mellan 

kvalitativa och kvantitativa artiklar genom att inkludera meshtermen “qualitatativ research” 

som sökord. Forskarna genomförde därtill en manuell sökning för att väga upp med 

kvalitativa studier.   

   

För att avgränsa artikelsökningen använde författarna ”Mesh Major topic”/ ”MW word in 

subject heading”/ ”Major Subject” och ”Mesh-term”. Detta kan ses som en fördel för att det 

begränsade antal träffar vilket gjorde det hanterbart för författarna. Men en nackdel med detta 

kan även ha inneburit att författarna gick miste om relevanta artiklar.   

Det var enbart artiklar publicerade inom tio år som valdes ut för att materialet till studien 

skulle innehålla så aktuell information som möjligt. Författarna anser att det är en styrka då 

åtta av de sexton artiklarna var högst tre år gamla. Detta ger litteraturstudien ett aktuellt 

innehåll. 

 

Slutsats  

Vi har noterat att bröstcancer har en stor inverkan på de drabbade kvinnornas liv och att det 

framför allt inneburit negativa konsekvenser för deras psykiska hälsa. Vi hoppas att mer 

forskning genomförs runt kvinnors psykiska hälsa och bröstcancer. Därmed hoppas vi att det i 

framtiden läggs större fokus på dessa kvinnors psykiska hälsa och att det utgör en del av 

bröstcancer behandlingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 
 

Referenslista  

 

* = Artiklar som har använts till resultatet. 

Arman, M., Rehnsfeldt, A., Lindholm, L., & Hamrin, E. (2002). The face of suffering among 

women with breast cancer - being in a field of forces. Lippincott Williams & Wilkins, 25(2), 

96-103.  

  

Bergh, J., Brandberg, Y., Frisell, I., Fürst, C. J., & Hall, P. (2007). Bröstcancer. Solna: 

Karolinska institutet University press.   

 

Brandberg, Y. (2006). Psykiska reaktioner och sexualitet. Brandberg, Y., & Nygren, P (Red),  

Rosa boken om bröstcancer: Fysiska psykiska och existentiella aspekter (ss. 128; 129-131). 

Stockholm: Wassberg & Skotte tryckeri AB.   

  

Carlsson, M. (2007). Psykosocial cancervård- en introduktion. Carlsson, M (Red), 

Psykosocial cancervård. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

*Claus, E.B., Petruzella, S., Carter, D., & Kasl, S. (2006). Quality of life for women 

diagnosed with breast carcinoma in situ. Journal of Clinical Oncology, 24(30), 4875-4881.  

  

*Colagiuri, B., Christensen, S., Jensen, A.B., Price, M.A., Butow, P.N., & Zachariae, R. 

(2011). Prevalence and predictors of sleep difficulty in a national cohort of women with 

primary breast cancer three to four months postsurgery. Journal of Pain and Symptom 

Management, 42(5), 710-720.  

 

*Colby, D.A., & Shifren, K. (2013). Optimism, mental health, and quality of life: A study 

among breast cancer patients. Psychology, health & medicine, 18(1), 10-20.  

 

Cullberg, J. (2007). Kris och utveckling. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

*Da Silva, G., & DosSantos, M.A. (2010). Stressors in breast cancer post-treatment: A 

qualitative approach. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 18(4), 688-695.  

 

Earle, C.C.,  Neville,  B.A., & Fletcher, R. (2007). Mental health service utilization among 

long-term cancer survivors. J Cancer Surviv. 1, 156-160.  

 

*Fafouti, M., Paparrigopoulos, T., Zervas, Y., Rabavilas, A., Malamos, M., Liappas, I. et al. 

(2010). Depression, anxiety and general psychopathology in breast cancer patients: A cross-

sectional control study. In vivo, 24, 803-810.  

 

*Figueiredo, M.I., Cullen, J., Hwang, Y-T., Rowland, J.H., & Mandelblatt, J.S. (2004). Breast 

cancer treatment in older women: Does getting what you want improve your long-term body 

image and mental health?. Journal of Clinical Oncology, 22(19), 4002-4009. 

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

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Granskär, M., & Höglund-Nielsen, B. (2008). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso -och 

sjukvård. Lund: studentlitteratur AB. 

 



 

 

16 
 

*Heidrich, S.M., Egan, J.J., Hengudomsub, P., & Randolph, S.M. (2006). Symptoms, 

symptom beliefs, and quality of life of older breast cancer survivors: A comparative study. 

Oncology Nursing Forum, 33(2), 315-322.  

 

*Helge, M.T., Moore, C.P., Dale Collins, E., Kearing, S., Gillock, K.L., Riggs, R.L. et al. 

(2006). Distress, psychiatric syndromes, and impairment of function in women with newly 

diagnosed breast cancer. Cancer, 107(12), 2924-2931.  

 

*Jim, H.S., Andryskowski, M.A., Munster, P.N., & Jacobsen, P.B. (2007). Physical 

symptoms/ side effects during breast cancer treatment predict Posttreatment distress. Annals 

of behavioral medicine, 34(2), 200-208.  

 

*Joulaee, A., Joolaee, S., Kadivar, M., & Majibabaee, F. (2012). Living with breast cancer: 

Iranian women's lived experiences. International Nursing Review, 59, 362-368.  

  

Järhult, J., & Offenbarti, K. (2006). Kirurgiboken: Vård av patienter med kirurgiska, 

urologiska och ortopediska sjukdomar. Stockholm: Liber.  

  

*Karademas, E., Argyropoulou, K., & Karvelis, S. (2007). Psychological symptoms of breast 

cancer survivors: A comparison with matched healthy controls and the association with 

cancer-related stress and coping. Journal of Psychosocial Oncology, 25(3), 59-74.  

 

Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier: analys och utvärdering. Lund: Studentlitteratur.  

 

Knobf, M, T. (2007). Psychosocial responses in breast cancer survivors. Seminars in 

Oncology Nursing, 23(1), 71-83.    

 

*McCann, L., Illingworth, N., Wengström, Y., Hubbard, G., & Kearney, N. (2010). 

Transitional experiences of women with breast cancer within the first year following 

diagnosis. Journal of Clinical Nursing, 19, 1969-1976.  

 

Nieboer, P., Buijs, C., Rodenhuis, S., Seynaeve, C.,  Beex, L., Van der Wall, E., et al. (2005). 

Fatigue and relating factors in high- risk breast cancer patients treated with adjuvant standard 

or high-dose chemotherapy: A longitudinal study. Journal of clinical oncology, 23(33), 8296-

8304. 

 

Morrison, V., & Bennet, P. (2006). An introduction to health psychology. England: Pearson 

education limited.  

 

Nystrand, A. (2012). Bröstcancer. Hämtad 15 januari, 2013, från cancerfonden: 

http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Cancersjukdomar/Brostcancer/  

 

*O'Connor, M., Christensen, S., Jensen, A.B., MOller, S., & Zachariae, R. (2011). How 

traumatic is breast cancer? Post-traumatic stress symptoms (PTSS) and risk factors for severe 

PTSS at 3 and 15 months after surgery in a nationwide cohort of Danish women treated for 

primary breast cancer. British Journal of Cancer, 104, 419-426.  

 

 

*Palmer, S, C., Kagee, A., Coyne, J.C., & DeMichele, A. (2004). Experience of trauma, 

distress, and posttraumatic stress disorder among breast cancer patients. Psychosomatic 

Medicine, 66, 258-264.   



 

 

17 
 

 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2008). Nursing research. Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice. (8:e uppl.). JP Lippincott Williams & Wilkins Company. 

 

*Rosedale, M., & Fu, M, R. (2010). Confronting the unexpected: Temporal, situational, and 

attributive dimensions of distressing symptom experience for breast cancer survivors. 

Oncology Nursing Forum, 37(1), 28-33.  

 

Rydén, O., & Stenström, U. (2008). Hälsopsykologi: Psykologiska aspekter på hälsa och 

sjukdom. Stockholm: Bonnier utbildning AB.  

 

Sarvimäki, A., & Stenbock-hult, B. (2008). Omvårdnadens etik: Sjuksköterskan och det 

moraliska rummet. Stockholm: Liber. 

 

Schmid-Buchi, S., Halfen, R, J, G., Muller, M., Dassen, T., & Van de Borne, B. (2013). 

Factors associated with supportive care needs of patients under treatment of breast cancer. 

European Journal of Oncology Nursing, 17, 22-29.  

 

Sköld Nilsson, A. (2010). Bröstcancerboken: från besked till färdigbehandlad. Stockholm: 

Norstedts AB.  

 

Socialstyrelse (2011). Cancer Incidence in Sweden 2011. Hämtade 15 januari, 2013, från 

Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18919/2012-

12-19.pdf 

 

*Wade, T.D., & Lee, C. (2005A). The impact of breast cancer on the lives of middle-aged 

women: Results from the australian longitudinal study of women's health. Health Psychologi, 

24(3), 246-251.  

 

Wade, T.D., & Lee. (2005B). Prospective predictors of mental health after the development of 

breast cancer in meddle-aged women. Clinical Psychologist, 9(2), 64-69.  

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

Bilaga 1 

 
Artikelgranskning  

(Inspirerad av Hellzén, Johanson & Pejlert för urval i SBU-rapport (1999). 

 

Artikel nr:………….   Granskare:………………………………………….. 

Författare:……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

Titel:…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………..………………………………………… 

Årtal:……….. Tidskrift:…………………………………………………………… 

Land där studien utfördes: ……………………………………………………………………… 

Typ av studie:  Original         ☐        Review         ☐    Annan    ☐………………….. 

      Kvantitativ     ☐        Kvalitativ     ☐ 

Område:   

1…………………………………….   ☐ 

2……………………………………..   ☐ 

3……………………………………..   ☐ 

4……………………………………..   ☐ 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  ☐ Medel  (II)  ☐ Låg (III)  ☐  

Kommentar:…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

Fortsatt bedömning:    Ja ☐     Nej ☐ 

Motivering:…………………………………………………………………………………….. 

KVALITETSBEDÖMNING 



 

 

 

Frågeställning/hypotes:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                ☐             Intervention        ☐ 

                          Annan                       ☐........................................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           ☐         Prospektiv          ☐ 

                           Randomiserad          ☐             Kontrollerad       ☐ 

                           Intervention             ☐             Annan                 ☐

................................... 

 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N) ……………… 

Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................   Studiens längd……………  

Beaktas: Könsskillnader?     Ja ☐      Nej ☐            Åldersaspekter?    Ja  ☐    Nej ☐ 

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?  Ja            Nej   

Är perspektiv/kontext presenterade?   Ja            Nej   

Finns ett etiskt resonemang?   Ja             Nej   

Urval relevant?    Ja             Nej   

Är försökspersonerna väl beskrivna?   Ja             Nej   

Är metoden tydligt beskriven?   Ja             Nej   

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?  Ja             Nej   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt? Ja             Nej    

 

Kvantitativa studier 



 

 

 

Urval:     Förfarandet beskrivet Ja ☐ Nej ☐ 

               Representativt                           Ja ☐              Nej ☐ 

               Kontext  Ja ☐ Nej ☐ 

Bortfall:  Analysen beskriven Ja ☐ Nej ☐ 

                Storleken beskriven Ja ☐ Nej ☐ 

Interventionen beskriven  Ja ☐ Nej ☐ 

Adekvat statistisk metod  Ja ☐ Nej ☐ 

Vilken statistisk metod är använd? 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

Etiskt resonemang  Ja ☐ Nej ☐ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja ☐ Nej ☐ 

                            -reliabla  Ja ☐ Nej ☐ 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja ☐ Nej ☐ 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

                                 Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A .(1999) 

 



 

 

 

 Bilaga 2 

 

 
Författare 

(Årtal) 

Land 

Studiens syfte Design/ 

intervention/ 

instrument 

Deltagare 

(Bortfall) 

Huvudresultat Kommentarer  

Gällande  

kvalitet 

 

Claus et.al 

(2006) 

 USA  

 

 

Att studera livskvaliteten hos kvinnor med 

bröstcancer in situ under en längre period. 

 

Kvantitativ studie, 

Uppföljnings studie 

 

  

Medical Outcomes Study 36-item short form 

version (MOS SF-36), Center for Epidemiologic 

Studies-Depression (CES-D) scale, The CAGE 

(Cut down, Annoyed, Guilty, Eye-opener) 

screening frågeformulär 

 

 

N=1537  

 

varav 702 i  

jämförelsegruppen 

 

(n = inget bortfall) 

 

Av de kvinnor som hade fått strålbehandling, rapporterade 

43,8% någon negativ effekt, 19,1% av dem rapporterar trötthet 

som det jobbigaste bekymmer. 5 år efter att studie deltagarna 

kontaktades igen visade sig att 85 % av dem hade bra, mycket 

bra och utmärkt hälsa. Inga signifikanta skillnader hittades 

mellan jämförelsegruppen och bröst cancergruppen i den 

fysiska funktion eller social funktion. Det visade sig att 

deltagarna i fallgruppen hade i genomsnitt lägre poäng i 

område som: allmän psykisk hälsa, livskraft, allmän 

uppfattning av hälsan samt av den psykiska hälsa. Fallgruppen 

påvisade att ha högre depressiva symtom än 

jämförelsegruppen.  

 

 

I 

Colagiuri 

et.al  

(2011) 

Damark 

 

Att undersöka förekomsten av 

sömnsvårigheter och vad som kan förutspå 

dessa hos kvinnor med bröstcancer 3 eller 4 

månader efter bröstkirurgi. 

Kvantitativ studie 

tvärssnittsstudie 

 

Pittsburgh Sleep Quality In- dex (PSQI), BMI, 

Physical Activity Scale for the Elderly (PASE), 

21-item Beck Depression Inventory 

N= 3343  

 

 

(n = 341)  

bortfallsanalys ej beskriven 

Mer än häften av deltagarna indikerade för sömnsvårigheter. 

Av dessa kvinnor var mer än hälften i klimakteriet. Kvinnor 

med sömn svårigheter var äldre och mer benägna att ha 

följande: lägre inkomst, högre BMI, åtminstone en 

samsjukning i sjukdom, sämre kroppsfunktion, fler depressiva 

symtom och högre nivåer av ångest. Kvinnor som hade 

genomgått lymfektomi  var det 24 % sannolikt att drabbas av 

sömnsvårigheter.  

 

I 

Colby et.al 

(2013) 

USA 

Att undersöka om det finns ett samband med 

en optimist inställning och den psykisk hälsa 

och livskvalitet hos bröstcancer patienter 

Kvantitativ studie,  

Tvärssnittsstudie   

 

The Life Orientation Test (LOT),  Center for 

Epidemiological Studies Depression Scale, The 

Functional Living Index-Cancer (FLIC), 

N=51 

 

(n = inget bortfall) 

Majoriteten av kvinnor med bröstcancer rapporterade deras 

optimism att ligga över medelvärdet. I den stora drag visade 

sig att de var betydligt mer optimism än pessimism. De 

rapporterade även att ha bättre psykisk hälsa. Bland en 

femtedel av kvinnor kunde depressiva symtom uteslutas. Den 

totala depressiva poäng visade sig ha en negativ samband med 

livskvaliteten inom alla område som mättes. 

 

 

I 



 

 

 

Da silva 

et.al  

(2010) 

Brasil  

Att identifiera de stressfaktorer som upplevs 

av kvinnlig bröstcancer patienter efter 

behandling. 

 

Kvalitativstudie, 

Innehållsanalys 

 

tvärsnitt beskrivande design/ 

 semi strukturerade intervjuer  

 

Bandinspelning, transkriberades ordagrant, 

 

 

N=16 

 

(n = inget bortfall) 

Stressfaktorer som upplevdes av deltagarna var förlust av 

bröstet, nedsatt kroppsrörelse, oro för att insjukna ingen och 

ångest inför rutinundersökning.  

  

I 

Fafouti et.al 

(2010) 

Grekland 

 

Att jämföra depression, ångest och generell 

psykopatologi mellan en grupp kvinnor med 

bröstcancer diagnos och kvinnor utan 

bröstcancer. 

Kvantitativ studie,  

 

SCL-90-R, STAI och MADRS. 

N=180 

varav 71 kvinnor utan bröstcancer 

  

(n=70) 

Bortfallanalys beskrivs 

Kvinnorna med bröstcancer visade en signifikant högre poäng 

på ångest, depression och psykopatologiska symtom än de 

bröstcancerfria kvinnor. Bröstcancer var det enda variabel som 

var signifikant associerade till dessa uppmätta parametrar.  

 

 I  

 

 

Figueiredo 

et.al  

(2004)   

USA 

 

Att undersöka om kroppsuppfattning hos 

kvinnor med bröstcancer kan förutspås 

utifrån given behandling och den behandling 

som hade föredragits av patienten. 

Ytterligare ett syfte var att undersöka om 

kroppsbilden i sin tur påverkar den mentala 

hälsan 2 år efter behandling. 

Kvantitativ studie, 

Longitudinell  

 

Data samlades från telefonintervjuer (3 mån, 12 

och 24 månader efter behandling) och journaler 

 

Medical Outcomes Study Short Form-36 mental 

health subscale (Mental Health Index III), Four 

items from the Cancer Rehabilitation Evaluation 

System–Short Form, 

N=563  

 

(n=155)  

bortfallsanalys beskrivs 

Kvinnor med en nöjd kroppsbild vid början av studien och 2 år 

efter behandling visade en signifikant relation med långvarig 

god psykiskt hälsa. Det visades även att överensstämmelsen av 

patientens önskan av behandling och behandling som utförts 

har ett stor påverkan på deras kroppsbild som i sin tur 

påverkade den psykiska hälsan. Behandlingen i sig hade ingen 

direkt påverkan på den mentala hälsan. 

 

 

I 

Heidrich 

et.al 

(2006) 

USA 

Att jämföra symptomen, uppfattning av 

symtom och livskvalitet hos äldre överlevt 

bröstcancer i jämförelse med äldre kvinnor 

utan bröstcancer. 

Kvantitativ studie, 

Korrelationsstudie 

 

N=42  

Varav 24 i  

jämförelsegruppen 

  

(n = inget bortfall) 

I både grupperna var den mest förekommande kroniska 

hälsoproblem artrit, grå starr, hypertoni, och depression. Av 

alla symtom som studerades var värk den mest signifikanta 

relaterad symtom till bröstcancer patienter. Låga symtom på 

ångest kunde visas i båda grupperna och inga signifikanta 

skillnader mellan grupperna. Deltagarna rapport om deras tro 

till vad som kan ha orsakat symptom och de mest nämnda svar 

var: åldrande, kroniska sjukdomar och " vet inte".  

 

I 

 



 

 

 

Hegel et.al 

(2006) 

England 

Att se i vilken omfattning 

känslomässigstress, psykiska syndromet och 

läkemedel finns hos ny diagnosticerad 

bröstcancer patienter.  

 

Kvantitativ studie, 

 

The Distress Thermometer (DT), The Patient 

Health Questionnaire (PHQ),The Nine Symptom 

Depression Scale (PHQ-9), Primary Care PTSD 

Screen (PC-PTSD) 

N = 236  

 

(n = inget bortfall) 

Nästan häften av kvinnorna upplevde ångest och det mest 

rapporterade orsaken var känslomässigt relaterad till 

bröstcancern. Inom den känslomässiga stress inkluderade 

kvinnorna att oro, rädslan, nervositet, nedstämdhet, 

depression, osäkerhet till behandlingen och familjeproblem 

var det som hade mest påverkan. Den vanligast psykiska 

sjukdomen hos 11 % av deltagarna var depression och lika 

många av deltagarna uppnådde kriterierna för PTSD. En femte 

del av deltagarna använde sig av psykofarmaka som 

läkemedel.    

 

 

I 

Jim et.al 

(2007) 

USA 

Att undersöka om fysiska symptom eller 

biverkningar under bröstcancerbehandlingen 

kan ha en koppling med cancerrelaterad 

ångest fyra månader efter avslutad 

behandling. 

Kvantiativ studie, 

Longitudinell  

Prospektiv 

 

Strukturerad Telefon intervju, 

Frågeförmulär  

N=151 

 

(n=126) 

Bortfallanalys beskrivs 

Det fanns ett samband mellan fysiska symptom, fysiska 

biverkningar och cancerrelaterad oro. Desto fler fysiska 

symptom som kvinnorna upplevde, desto svårare 

cancerrelaterad oro levde dessa kvinnor med.  

 

II 

Joulaee 

et.al 

( 2012) 

 Iran 

Att fånga innebörden med att leva med 

bröstcancer från den unika perspektiv utifrån 

erfarenheter av kvinnor med bröstcancer. 

Kvalitativ studie, 

Fenomenologisk  

 

semi strukturerade intervjuer,  

 

intervjuer transkriberades 

N=13 

 

(n = inget bortfall) 

Erfarenheten som deltagarna upplevde var mer negativa än 

positiva. Bland de negativa erfarenheterna ansåg de att det var 

att förlora något viktigt, leva med osäkerhet, leva med rädslan 

och känslomässig omtöcknad. Den positiva erfarenheten för 

dessa kvinnor var att få chansen att utforska nya aspekter av 

livet, 

  

I 

Karademas 

et.al 

(2007) 

Grekland 

Att undersöka den långsiktiga psykiska hälsa 

hos bröstcancer överlevande kvinnor som 

genomgått en mastektomi och varit frisk 

förklarade sedan behandling, i jämförelse till 

grupp med kvinnor utan bröstcancer. 

Ytterligare ett syfte var att undersöka 

sambandet mellan symtom, cancer relaterad 

stress och coping.  

 

Kvantitativ studie, 

Tvärsnittsstudie  

 

General Health Questionnaire (GHQ), coping 

frågeformulär.  

 

N=203  

varav 100 i jämförelsegruppen 

 

(n = inget bortfall) 

Hos bröstcancer patienterna var det betydligt mer vanligare 

med depression symtom jämförelsegruppen. Inga andra 

signifikanta skillnader hittades mellan grupperna. Det visade 

sig att ålder, utbildning, civilstånd och tid sedan mastektomi 

förklarade 14-20% av de somatiska symtom, ångest, social 

dysfunktion, och depression. Cancer relaterad stress och 

coping förklarade ytterligare 26 % av den somatiska sjukdoms 

varianter, 25 % av ångest varianterna, 24 % sociala 

dysfunktion och 29 % av depression symtom.  

 

I 



 

 

 

 
McCann, L 

et al.  

(2010) 

Skottland  

 

 

Att  undersöka 12 kvinnors upplevelser av 

att leva med bröstcancer inom det första året 

efter diagnos 

 

 

 

Kvalitativ studie, 

Longitudinell 

 

 

Intervjuer spelades in och transkriberades  

 

 

N= 12 

 

(n= ingen) 

En del kvinnor kände sig deprimerade på grund av det 

förändrade utseendet. När utseendet förändrades kände de sig 

inte lika bekväm med sitt utseende. Det ansågs vara en 

traumatisk upplevelse att förlora sitt hår. 

Många kvinnor ansåg att det var svårt att hantera och leva med 

bieffekterna av mediciner. 

 

 

I 

Palmer  et 

al.  

(2004) 

USA  

 

Att undersöka förekomsten av PTSD bland 

kvinnor med bröstcancer 

Kvantitativ studie, 

Prospektiv  

 

HSCL-25 Hopkins Symptom Checklist; IES 

Impact of Event Scale. 

Frågeformulär och telefonintervju.  

 

N= 115 

 

(n=35) 

Bortfallsanalys beskrivs 

4% av deltagarna lyfte fram posttraumatiska stressymptom  

II 

Rosedale 

et.al 

(2010) 

USA 

Att undersöka hur kvinnor med bröstcancer 

upplevde kvarvarande symtom som 

kvinnorna inte hade förväntat sig åren efter 

avslutad behandling. 

Kvalitativ studie,  

Sekundär analys 

N=13 

 

(n= Inget bortfall) 

Kvinnorna med bröstcancer blev mer oroliga och ångestfyllda 

då de blev medvetna om att symptomen från bröstcancern inte 

försvann utan de var tvungna att leva med symptomen som 

kvarstod efter bröstcancern.  

 

I 

O’ Connor 

et. al. 

(2011) 

Danmark 

Att undersöka förekomsten och riskfaktorer 

för cancerrelaterad posttraumatisk 

stressyndrom (PTSD) bland kvinnliga 

bröstcancerpatienter som genomgått kirurgi. 

Kvantitativ studie, 

Prospektiv  

Longitudinell  

 

Frågeförmulär 3 och 15 månader efter krirugi.  

IES, .. 

 

N=2931 

 

(n=412) 

Bortfallsanalys beskrivs 

Under det första året efter kirurgiskt ingrepp var det 20,1 % av 

kvinnorna som led utav PTSD.  De såg att förekomsten av svår 

PTSD var större bland kvinnor mellan 60-69 år tre månader 

efter kirurgisk behandling. 

 

           

I 

 

.  



 

 

 

 

 

Wade et.al 

(2005) 

Australien 

 

Att undersöka bröstcancerns påverkan hos 

Australiska medelålders kvinnor 

 

 

Kvantitativ studie, 

longitudinell 

 

 

N= 12 177  

 

kvinnor indelade i 3 grupper. 

 

"noncase" = 11933 kvinnor utan 

bröstcancer (BC)  

 

"Existing case" = 181 kvinnor 

med bröstcancer vid studiens start 

och även vid andra datainsamling. 

 

"New cases" = 63 kvinnor utan 

bröstcancer vid studiens start men 

var diagnostiserad med 

bröstcancer vid andra 

datainsamling  

 

(N= Inget bortfall) 

Det var mer förekommande att kvinnorna i existing cases 

gruppen rapporterade symptomer relaterade till klimakteriet. 

Hos kvinnor som tillhörde den "new casses" visade det sig att 

de rapporterade fler sjukdomsinsjuknade och mer 

klimakteriesymptom vid andra datainsamlingen än "noncase" 

gruppen. De fick även sämre resultat vad gäller kroppslig 

smärta, allmän hälsa, psykisk hälsa, fysisk- och social 

funktion.  

 

Kvinnor med bröstcancer hade svårare depression. Stress 

visade sig vara mer förekommande hos "new case" gruppen, 

som sedan indikerades att vara relaterad till hälsan hos dessa 

kvinnor.  

  

Kvinnor i "existing cases gruppen” var mer missnöjda med 

sexlivet än "noncase gruppen”.  

 

 

 

II 

 

 


