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Sammanfattning    
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och ärftlighet är den mest 
kända riskfaktorn. Ett blod- eller vävnadsprov kan påvisa mutation av 
bröstcancergenerna, vilket är ärftligt och resulterar i ökad risk för cancerutveckling. 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med känd 
ärftlig risk att utveckla bröstcancer. Kunskap söktes från tidigare forskning för att få 
fördjupad förståelse och helhetsbild över kvinnornas upplevelser av att leva med den 
ärftliga cancerrisken. Studiens resultat baseras på 10 artiklar från Canada, England, 
Norge och USA. Genom artikelgranskningen identifierades fyra teman: Beskedet om 
ärftlig cancerrisk, Förebyggande operation eller övervakning, Stöd vid ärftlig 
cancerrisk och Familjesituation. Ur dessa teman framkom även subteman: Känslor efter 
beskedet, Oron för att drabbas av cancer, Hantering av cancerrisken, Omständigheter 
som påverkar beslutet, Beslut om förebyggande operation, Förändrad kropp vid 
förebyggande operation, Närståendes stöd, Offentligt stöd, Erfarenhet av 
cancersjukdom inom familjen och Tankar om framtiden. Resultatet visar att kvinnor 
hanterar den ärftliga cancerrisken på olika sätt då varje kvinna är unik med egna behov, 
önskningar och planer för livet. I diskussionen kopplas kvinnornas upplevelser ihop 
med sjuksköterskans betydande roll och motiverar vårdpersonalen till att kunna stödja 
anhöriga inom vården.   
 
 
 
Nyckelord: Bröstcancer, Ärftlighet, Risk, Bröstcancergener, Genetisk screening, 
Profylaktisk kirurgi, Övervakning och Livsavgörande händelser. 
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INLEDNING 
I Sverige diagnostiseras fler än 7000 kvinnor varje år med bröstcancer och ca 1500 
kvinnor dör årligen utav diagnosen (Lindqvist & Rasmussen 2009, s. 798). Bröstcancer 
är den största orsaken till att medelålders kvinnor dör. Fem år från det att diagnosen är 
fastställd är överlevnaden 90% och efter tio år är överlevnaden 83% (Bergman, Hont & 
Johansson  2013, ss. 20-21).  

Många studier har gjorts på kvinnor som lever med en bröstcancerdiagnos men färre 
studier finns om de kvinnor som har en ökad risk att drabbas utav bröstcancer. Under 
sjuksköterskeutbildningen har möten inträffat med bröstcancerdrabbade kvinnor och 
dess familjer. Dessa möten har skapat stort intresse till att förstå kvinnor som har en 
familjemedlem som diagnostiserats med bröstcancer, och deras tankar kring risken att 
själva utveckla en bröstcancerdiagnos. Förförståelsen hos åtskilliga människor är att den 
ökade risken skapar oro. Genom en litteraturstudie önskas upplevelsen hos kvinnor som 
fått besked om att de har en ärftlig risk för att utveckla bröstcancer beskrivas.  

BAKGRUND 

Bröstcancer 
I Sverige är bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor (Dahllöv 2015), 
men dödligheten har sjunkit med åren trots att fler fall upptäckts (Ericson & Ericson 
2012, s. 721). Vid tidig upptäckt blir de flesta friska men även kvinnor med spridd 
cancer, som har cancern kvar i kroppen, kan leva ett gott liv efter operation och annan 
behandling (Dahllöv 2015).  
 

Vad innebär bröstcancer och vem drabbas 
Cancer uppstår när cellen inte självständigt klarar av att reparera en skada, vilket bidrar 
till att cellen inte kan kontrollera sin tillväxt och fortsatta celldelning. Cancercellerna 
förökar sig okontrollerat och fortsätter utvecklas när cellen vid normala förhållanden 
dör (Dahllöv 2015). En brösttumör kan vara avgränsad inom körtelgången eller invadera 
omkringliggande vävnader, vid spridning till omkringliggande vävnader benämns det 
invasiv cancer och metastaser kan uppstå (Ericson & Ericson 2012, s. 719).  
 
Att känna en knöl i bröstet är ofta det första symtomet till att misstänka bröstcancer, 
vilket många gånger innebär att tumören vuxit till sig. Känna smärta i bröstet eller 
uppleva att bröstet ändrat storlek, struktur eller blivit tjockare är mindre vanligt (Ericson 
& Ericson 2012, s. 719).  Den mest kända riskfaktorn till att drabbas av bröstcancer är 
förstagradsanhöriga, vilket innebär att en mor eller syster har eller tidigare haft 
bröstcancer. Risken ökar ytterligare om flera inom familjen drabbats (Ericson & Ericson 
2012, ss. 716, 719). Fem till tio procent av all bröstcancerutveckling är ärftlig (Dahllöv 
2015).  
 
Bröstcancergenerna BRCA1 och BRCA2 bär alla människor på och dessa fungerar 
under normala förhållanden som tumördämpande gener. BRCA1 finns på kromosom 17 
och BRCA2 finns på kromosom 13. Det är när dessa gener muterar som DNA-
reparationen hämmas, vilket är ärftligt. Det finns 50 % chans att ärva detta ifrån 
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föräldrarna (Hamilton 2012, s. 26). Genmutationen innebär livslång risk att utveckla 
både bröst- och äggstockscancer. Risken är upp till 70 % att utveckla bröstcancer och 
upp till 65% att utveckla äggstockscancer, beroende på vilken gen som muteras 
(Hoskins, Roy & Greene 2012, s. 32).  
 

Riskreducerande åtgärder 
I Sverige erbjuds alla kvinnor som är mellan 40 och 74 år att regelbundet genomgå 
mammografiundersökningar, då ökad ålder ger ökad risk för cancerutveckling. 
Undersökningarna som dessa kvinnor genomgår bidrar till att tumörer tidigt kan 
upptäckas, vilket bidrar till att behandling kan sättas in i tidigt skede (Olzon Schultz 
2015; Socialstyrelsen 2014, s.10). En mammografiundersökning innebär röntgen-
undersökning utav brösten och det är oftast genom den undersökningen många får sin 
bröstcancerdiagnos (Dahllöv 2015). 
 
Ett genetiskt test kan påvisa om mutationer av bröstcancergenerna BRCA1 och BRCA2 
finns, vilket då resulterar i känd ärftlig risk för bröst- och äggstockscancer. När 
testsvaret visar positivt för mutation av bröstcancergenerna ges möjlighet till individen 
att besluta om riskreducerande åtgärder, för att minimera risken att drabbas av bröst- 
eller äggstockscancer (Katapodi, Munro, Pierce & Williams 2011, s. 368). Olika 
riskreducerande åtgärder innebär mammografiundersökning, undersökning med 
magnetkamera (MRI), blodprover, kemoprevention (förebyggande cancerläkemedel) 
eller förebyggande operationer (Hoskins, Roy & Greene 2012, s. 32). Det är genom 
förebyggande operationer som riskorganen opereras bort, vilket är ett sätt att minimera 
cancerutveckling. Nästan all bröstvävnad eller båda äggstockarna opereras då bort 
(Björnstad 2014; Hoskins, Roy & Greene 2012, ss. 32-33). Oavsett vilka 
riskreducerande åtgärder som väljs, kvarstår ändå överförbarheten av genen till 
nästkommande generation (Björnstad 2014).  
 

Att vara förstagradsanhörig med risk att utveckla bröstcancer 
Vid cancersjukdom är det inte bara individen med cancerdiagnosen som drabbas, utan 
även närstående ställs under stor press (Hilton, Crawford & Tarko 2000, s. 446). 
Relationen mellan en mor och dotter är oerhört stark, då de har ett fysiskt, 
känslomässigt och andligt band till varandra. Detta band kan förändras drastiskt då 
någon i relationen drabbats utav bröstcancer (Maeland, Eriksen & Synnes 2014, s. 522). 
Kvinnor som var ungdomar då deras mödrar diagnostiserats med bröstcancer var mer 
obekväma och ville inte veta om sjukdomen, till skillnad mot de kvinnor som var 20 år 
och äldre (Maeland, Eriksen & Synnes 2014, s. 522). Det behövs olika strategier för att 
anpassas till den nya situationen och att klara av vardagen. Genom att dölja negativa 
känslor bakom en positiv fasad delar de inte med sig av sin ångest och rädsla till 
familjemedlemmen som diagnostiserats med cancer (Hilton, Crawford & Tarko 2000, s. 
445). Cancerrelaterad oro och riskmedvetenhet rapporterades som mest hos de kvinnor 
som hanterat familjär cancer under sin barndom. Det kan vara lika traumatiskt för barn 
att observera det extremt fysiska och känslomässiga lidandet hos sin förälder som när de 
förbereder sig för den möjliga förlusten (Maeland, Eriksen & Synnes 2014, s.522). 
Cancergenetisk mottagning, ärftlighetsmottagning och mottagning för familjär cancer är 
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olika benämningar på mottagningar som personer med flera släktingar som drabbats av 
bröst- och äggstockscancer kan vända sig till (Mellqvist 2011). 
 

Livsvärld, levd kropp och lidande 
Inom vårdvetenskapen är det viktigt att förstå att människan är mångdimensionell, en 
enhet av kropp, själ och ande. Dessa enheter samverkar med varandra och är inbördes 
lika. Ingen enhet står över någon annan, de är ständigt förenade med varandra, vilket 
gör människan till en helhet (Wiklund 2003, ss. 46-47). Den levda kroppen gör att vi 
finns till och har tillträde till världen, det är genom den vi existerar och den påverkar hur 
vi erfar något. När kroppen förändras, förändras även vår tillgång till världen och vi blir 
medvetna om att vi upplever något nytt (Dahlberg 2014, ss. 63-65). Vid riskreducerande 
åtgärder för att tidigt upptäcka bröstcancer upplevs både positiva och negativa 
konsekvenser, då det psykosociala eller fysiska hos individen har påverkats (Underhill, 
Lally, Kiviniemi, Murekeyisoni & Dickerson 2012, s. 494).  
 
Kroppen är viktig för vår identitet och när kroppen förändras, både bemöts och 
bekräftas vi annorlunda utav oss själva och av andra (Wiklund 2003, s. 50). 
Livsvärldsteorin är relevant att använda sig av när en fördjupad förståelse av andra 
människor vill nås. Människans livsvärld är en erfarenhetsvärld samtidigt som hon för 
nuvarande existerar i den. Genom att förstå livsvärldsteorin kan den användas 
vetenskapligt för att begripa, tolka och beskriva vardagen för människor samt vårdandet 
av människors hälsa och lidande (Dahlberg 2014, ss. 53-58). 
 
Tidigare forskning visar att förebyggande åtgärder markant minskar risken att drabbas 
utav bröstcancer men samtidigt kan kvinnans identitetskänsla, livskvalitet och psykiska 
välbefinnande påverkas (Jeffers, Morrison, McCaughan & Fitzsimons 2014, s. 412). 
Detta bidrar till att förebyggande operationer utav brösten kan leda till fysisk smärta, 
bekymmer med kroppsuppfattningen och även förändring av sexualiteten (Underhill et 
al. 2012, s. 494). Wiklund (2003, s. 96) beskriver människans förlust av sig själv, 
kränkning eller hot som ett lidande. Lidandet är en process som sker inuti människan. 
Wiklund (2003, s. 99) menar även att när helheten håller på att lösas upp eller hotas 
plågas människan, vilket beskrivs som ett lidande.  
 
PROBLEMFORMULERING 
Ärftlighet är en stor riskfaktor för att utveckla bröstcancer, vilken även är den vanligaste 
cancerformen hos kvinnor. Att diagnoseras med någon typ av cancer förändrar livets 
innebörd både för personen med cancersjukdomen men även för den drabbades 
omgivning, då cancer oftast förknippas med döden. Kvinnor som är anhöriga till 
personer som har eller haft diagnosen bröstcancer kan ha funderingar om den personliga 
cancerrisken. Dessa personer kan besluta om att genomgå gentestning för att få mer 
information om sin cancerrisk. Ett gentest kan påvisa mutationer av bröstcancergenerna 
BRCA1 och BRCA2, vilket kan resultera i känd ärftlig risk för bröst- och 
äggstockscancer. De kvinnor som genom ett positivt testresultat fått besked om att de 
har den ärftliga risken, kan få en förändrad livssituation. Denna förändring kan skapa 
existentiella funderingar och ge tankar om framtiden. Beskedet om den ärftliga risken 
att utveckla bröstcancer kan påverka kvinnan både kroppsligt, psykiskt och existentiellt. 
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Det behövs ökad kunskap och förståelse för kvinnor som genomfört gentestning med 
utfall av ett positivt testresultat. Sjuksköterskor behöver denna kunskap för att kunna 
bemöta patienter och anhöriga med empati och förståelse. 
 
SYFTE 
Syftet var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med känd ärftlig risk att utveckla 
bröstcancer. 
 
METOD 

Data 
Studien baseras på en litteraturstudie enligt Axelssons (2012, ss. 212-219) 
metodbeskrivning. Genom en litteraturstudie söks kunskap från tidigare forskning för 
att få fördjupad förståelse samt överblick av tidigare gjorda studier.  Datainsamlingen 
utgörs av empiriska forskningsartiklar, vilka senare granskas för att överensstämma med 
denna studies syfte. En ny helhet skapades i resultatdelen utifrån sammanställningen av 
de valda artiklarnas resultat. 
 

Datainsamling 
Litteratursökningen har genomförts i databaserna Cinahl och PubMed. Sökorden som 
sökningarna baserades på var BRCA, BRCA1/2, Breast cancer, Breast Neoplasms, 
Genetic Mutation, Genetic Testing, Genetics, Hereditary, Risk och Risk Reduction. 
Sökorden sattes i olika kombinationer för att få fram relevanta artiklar. I bilaga I 
presenteras litteratursökningen utefter sökord, avgränsningar och antalet träffar. Studien 
inkluderar kvinnor som var 18 år eller äldre, och har testats positivt för mutation av 
bröstcancergenerna. Definitionen av yngre kvinnor i denna studie innebär att kvinnorna 
var 18-39 år när de fick sitt testresultat. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar söktes, 
med det framkom ingen kvantitativ artikel som var relevant till syftet. De kvalitativa 
artiklarna som valdes ut beskrev kvinnors upplevelser av att leva med ärftlig 
bröstcancerrisk.  Artiklar som är skrivna på svenska eller engelska och som är 
publicerade 2008 eller senare inkluderas för att god och aktuell kunskap inom området 
ska kunna ges. Studien exkluderar kvinnor som är analfabeter, då de har en nedsatt 
förståelse av vad cancersjukdom innebär. Även kvinnor med nuvarande bröstcancer 
diagnostik utesluts ur denna studie. Vid granskning av abstrakten i de funna artiklarna 
uppmärksammades artiklar som relaterade till studiens syfte, vilka analyseras senare. 
Totalt resulterade artikelsökningen i 10 kvalitativa artiklar från Canada, England, Norge 
och USA, samtliga är skrivna på engelska.  
 

Dataanalys 
De vetenskapliga artiklarna analyserades genom Axelssons (2012) modell för 
litteraturstudier. För att få en klar uppfattning om artiklarnas innehåll, lästes och 
bearbetades artiklarna grundligt flera gånger. En överblick skapades sedan genom att 
syftet, metoden och resultatet sammanställdes, vilket presenteras i bilaga II.  Artiklarna 
rangordnades utefter tabellen. Därefter analyserades alla de valda artiklarna igen, först 
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var och en för sig och sedan tillsammans. Data som svarade på denna studies syfte 
lyftes fram och ett nytt dokument för varje artikel bildades utifrån artiklarnas 
resultatdelar, de nya dokumenten numrerades utefter artiklarnas nummer. För att vara 
säkra på att inga data som svarade på studiens syfte var förbisedda analyserades artiklar 
igen.  
 
För att strukturera upp datamaterialet färgmarkerades likheter och skillnader i innehållet 
från de valda artiklars resultat. De skillnader och likheter som svarade an på studiens 
syfte sorterades in i en lämplig struktur och teman formulerades. Vidare i 
analysprocessen har teman noggrant granskats, diskuterats och reflekterats över, vilket 
har lett fram till att fyra teman och tio underteman bildats. Dessa teman beskriver 
kvinnors upplevelser av den kända ärftliga cancerrisken.  Axelsson (2012, s. 212) 
beskriver en komplett litteraturstudie som en nyskapad helhet efter att artiklarna brutits 
ner till mindre delar. 
 
RESULTAT 
I tabellen nedan presenteras resultatets fyra teman och tio subteman, vilka är svar på 
studiens syfte om upplevelsen av att leva med känd ärftlig risk att utveckla bröstcancer. 
Resultatets olika teman beskriver att kvinnorna upplevde en förändrad livsvärld, då 
deras liv påverkades efter kännedom om den ärftliga cancerrisken. Alla kvinnor med 
genmutationen har gemensamt en ökad risk att utveckla bröst- och äggstockscancer. 
Dessa kvinnor hanterar cancerrisken på olika sätt då varje kvinna är unik med egna 
behov, önskningar och planer för livet. 
 
Tabell 1 
Tema Subtema 
Beskedet om ärftlig cancerrisk Känslor efter beskedet 
 Oron för att drabbas av cancer 
 Hantering av cancerrisken 
Förebyggande operation eller 
övervakning 

Omständigheter som påverkar beslutet 

 Beslut om förebyggande operation  
 Förändrad kropp vid förebyggande 

operation 
Stöd vid ärftlig cancerrisk Närståendes stöd 
 Offentligt stöd 
Familjesituation Erfarenhet av cancersjukdom inom 

familjen 
 Tankar om framtiden 

 

Beskedet om ärftlig cancerrisk 
Kvinnor beskrev en mängd olika känslor med att leva med känd ärftlig risk att utveckla 
bröstcancer och de upplevde att beskedet skulle påverka dem resten av livet. En del 
kände sig nöjda med att de gentestat sig, då de fått möjligheten till att minimera 
cancerrisken. Andra upplevde beskedet som ett hot mot deras fortsatta hälsa, då de tog 
beskedet, om att de hade en ökad risk att utveckla bröstcancer, som en cancerdiagnos. 



 6 

Känslor efter beskedet 
Efter beskedet om den kända ärftliga risken att utveckla bröst- och äggstockscancer 
uppskattade många kvinnor livet i högre grad och de prioriterade meningsfulla 
relationer (Jeffers et al. 2014, s. 416). En del insåg att de bidragit med värdefull 
information till sina familjer, de kände även tacksamhet för att nästkommande 
generationer fått möjlighet till att vidta riskreducerande åtgärder. Detta skapade en 
känsla av trygghet över att familjens framtid blivit skyddad (Hamilton, Williams, 
Bowers & Calzone 2008, s. 152; Hamilton, Williams, Skirton & Bowers 2009, s. 280; 
Jeffers et al. 2014, ss. 414, 417).  En kvinna upplevde tiden efter beskedet som 
gynnsam, då hon regelbundet planerades in för kontroller och undersökningar av 
cancerrisken (Hesse-Biber 2014, s. 780). Flera ansåg att den avvikande cancergenen inte 
var den värsta genen de kunde bära på (Hamilton et al. 2008, s. 152; Hamilton et al. 
2009, s. 280; Jeffers et al. 2014, ss. 414, 417), och en del kvinnor såg att de kunde 
använda sig av informationen om genmutationen, istället för att se det som en dödsdom.   
 
En kvinna kände tacksamhet genom att hon fått reda på sin diagnos, kännedomen hade 
gett henne makt att rädda sitt liv, och hon skulle göra allt för att skydda sig från cancer. 
En annan beskrivning var att beskedet sågs som ett dödsstraff och upplevelser av att en 
cancerdiagnos var ett oundvikligt öde (Hamilton et al. 2008, ss. 153-154). De flesta 
kvinnor som fick beskedet att de var bärare av genmutationen upplevde att de fick en 
cancerdiagnos i samband med beskedet och en kvinna beskrev mottagandet av 
testresultatet som känslomässigt mycket tyngre än vad hon förväntat sig (Leonarczyk & 
Mawn 2015, ss. 71-72). 
 
Kvinnorna beskrev tiden efter beskedet som en livslång känslomässig resa (Leonarczyk 
& Mawn 2015, s. 78). Flera uppfattade sig själva annorlunda, och känslorna förstärktes 
av omgivningens reaktioner på deras ökade cancerrisk (Samson, DiMillo, Thériault, 
Lowry, Corsini, Verma & Tomiak 2014, s. 108). Stora psykosociala anpassningar 
gjordes, och genom deras ändrade livsmönster, bidrog det till förändring av kvinnornas 
identitet och självbild (Jeffers et al. 2014, s. 414). Testresultatet innebar dagliga 
funderingar och oro kring om cancer skulle utvecklas (Hamilton 2012, s 29), och 
kroppen upplevdes som en tickande bomb. Detta beskrev en ung kvinna som först 
förnekade sin genmutationsstatus men senare blev mer orolig för cancerutveckling 
(Hamilton et al. 2008, s. 153; Hesse-Biber 2014, s. 781; Leonarczyk & Mawn 2015, s. 
73).   
 
Samson et al. (2014, s. 107) beskriver att mottagandet av cancerriskbeskedet 
uppfattades som ett hot mot kvinnornas hälsa och fortsatta liv, de upplevde känslor av 
att vara arga, chockade, överväldigade, ledsna och förvirrade (Leonarczyk & Mawn 
2015, ss. 71-72). Även rädsla, ensamhet, depression, osäkerhet, maktlöshet och en 
känsla av brådskande för att genomgå beskyddande beslut framkommer som typiska 
upplevelser efter beskedet om en ärftlig cancerrisk (DiMillo, Samson, Thériault, Lowry, 
Corsini, Verma & Tomiak 2013, s. 130; Leonarczyk & Mawn 2015, s. 71). En del 
upplevde enorm stress (Samson et al. 2014, s. 107), upplevelsen var genomgripande 
traumatisk och överväldigande, och även om de kände sig beredda på beskedet, 
upplevde de en känsla av sårbarhet efter mottagandet av beskedet (DiMillo et al. 2013, 
s. 130; Leonarczyk & Mawn 2015, s. 71). En gift kvinna beskrev en känsla av att vara 
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skadat gods, då hennes man skulle berätta för svärföräldrarna att hon hade en ökad risk 
för att utveckla bröst- och äggstockscancer (Hamilton 2012, s. 28). 

Oron för att drabbas av cancer 
Kvinnorna beskrev beskedet av genmutationen som en osäker och oändlig process 
(DiMillo et al 2013, s. 128; Hesse-Biber 2014, s. 782), de kände sig osäkra och otrygga 
i sitt hälsotillstånd (DiMillo et al. 2013, s 130). Upplevelsen av att ständigt vara rädd för 
att drabbas av en cancerdiagnos gav dem funderingar om hur detta skulle påverka deras 
nuvarande och framtida liv (DiMillo et al 2013, s. 128; Hesse-Biber 2014, s. 782). De 
som var medvetna om sin cancerrisk var oroliga under väntetiden mellan de olika 
undersökningarna. Väntetiden skapade känslor av hjälplöshet och kvinnorna kunde 
endast vänta och hoppas på att förbli cancerfria. De hade svårt att förlita sig på den 
förstärkta övervakningen, då de var rädda för att cancer skulle upptäckas. Oron ledde 
ibland fram till att en del valde förebyggande operationer istället för övervakning 
(DiMillo et al. 2013, s. 130; Hamilton et al. 2008, s. 153). Kvinnorna ville göra allt i sin 
makt för att skydda sig ifrån cancerutveckling, då det kunde förstöra deras liv (Samson 
et al. 2014, s. 107).  
 
De kvinnor med känd ärftlig risk för cancerutveckling, som önskade genomgå 
förebyggande operationer, upplevde intensiv oro under väntetiden fram till operationen. 
Dessa kvinnor beskrev en outhärdlig känsla av att livet skjutits upp och att deras liv låg 
i de professionellas händer, vilket bidrog till upplevd minskad kontroll utav deras 
framtid (Jeffers et al. 2014, s. 415). Upplevelsen beskrevs som att vara osäker på sin 
hälsa och att tiden var emot dem. Även om de gjorde allt för att minimera cancerrisken 
kände de att cancern ändå kunde utvecklas (Hamilton et al. 2009, s 280). En kvinna 
upplevde rädsla för att utveckla cancer efter att hon fått rådet av sin läkare att välja 
förebyggande operation av sina bröst. Hon ville egentligen fortsätta med övervakningen 
av cancerrisken, men efter läkarens utlåtande om att besluta operation skapades en 
känsla av osäkerhet (Hesse-Biber 2014, s. 785). Underhill et al. (2012, s. 498) beskriver 
att det skapades rädslor för att behöva lämna familjen och förlora sina kära. Rädslor 
baserades inte bara på döden utan även på att återuppleva tidigare erfarenheter utav 
cancerbehandlingar inom familjen. 
 

Hantering av cancerrisken 
En kvinna trodde att ödet spelade en stor roll, men hon ansåg att hon levde i en kultur 
där allt löste sig. Hennes uppfattning var att det inte alltid gick att ordna upp allt och 
menade att vissa saker inte gick att förhindra, som exempelvis cancer (Hesse-Biber 
2014, s. 778). Medvetet försökte kvinnor att inte oroa sig under undersökningarna, då de 
på förhand beslutat sig för att bevara ett positivt synsätt. Deras inställning var dessutom 
att de önskade leva i nuet, vilket hjälpte dem att finna balans i sina känslor. Det fanns 
även de som jämförde sig med andra som hade överlevt en bröstcancerdiagnos. Deras 
syn på den möjliga cancerutvecklingen var inte lika negativ som andras. Strategier fanns 
hos vissa, som att undvika situationer som skulle påminna om deras cancerrisk. Detta 
kunde innebära att de avstod från förebyggande operation, trots vetskapen om att det var 
det bästa alternativet för att minimera cancerrisken. Förnekelse av den kända ärftliga 
cancerrisken bidrog till att en del upplevde situationen mildare och genom användning 
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av olika överlevnadsstrategier bidrog det till en förhöjd känsla av kontroll utav deras liv 
(Samson et al. 2014, s. 107-108).  
 
Hamilton et al. (2009, s. 280) beskriver att kvinnorna upplevde att de fick god kunskap 
om undersökningarna som skulle göras och var positiva till att vården skulle fortsätta 
utvecklas kring tidig upptäckt av cancer. Hesse-Biber (2014, s. 783) beskriver att tiden 
efter en förebyggande operation upplevdes hos en kvinna som god, känslan var att hon 
kunde gå vidare och fokusera på det viktiga i livet som familjen, barnen och arbetet. 
Kvinnor som ändrade kost- och levnadsvanor upplevde att de skapat kontroll över 
hälsosituationen (Hamilton et al. 2009, s. 279). Även Maeland, Eriksen och Synnes 
(2014, s. 524) beskriver detta då en kvinna försökte hålla cancer på avstånd genom goda 
kostvanor, motion och att inte röka. De ändrade vanorna bidrog dock inte till att hon 
upplevde kontroll över risken att utveckla cancer.  
 

Förebyggande operation eller övervakning 
Efter att kvinnorna fått besked om att de bar på en ärftlig risk att utveckla bröstcancer 
började de fundera på valet kring förebyggande operation eller övervakning. Besluten 
om riskreducerande åtgärder påverkades av deras personliga uppfattning av den möjliga 
cancerrisken. 
 

Omständigheter som påverkar beslutet 
Kvinnornas beslut om att välja förebyggande operation eller övervakning påverkades av 
ålder, fertilitetsstatus eller möjlighet till att kunna amma. Andra faktorer var även 
betydelsefulla relationer, förändring av kroppsuppfattningen, hemmavarande barn, 
minnen av cancersjukdom inom familjen och löpande granskning av den personliga 
risken att utveckla cancer (Hesse-Biber 2014, s. 782; Jeffers et al. 2014, s. 415; 
Leonarczyk & Mawn 2015, s. 73). De fick insikt i att de behövde ta viktiga beslut om 
vilka åtgärder som behövdes göras för att minimera cancerrisken, för att säkerställa sin 
överlevnad.  Beslutet påverkade även andra viktiga livsfrågor (Leonarczyk & Mawn 
2015, s. 73; Samson et al. 2014, s. 107). De kvinnor som kunde ta beslut baserade på 
sina personliga, kulturella eller andliga värden upplevde sig mer tillfredställda med sina 
beslut än andra. Även de med en generell inställning om att livet betydde mer än deras 
genetiska mutation och de som tillsammans med sin familjs stöd valde övervakning 
kände sig starka i sina beslut (Hesse-Biber 2014, s. 778).  
 
Yngre kvinnor valde mer sällan förebyggande operationer, då de planerade en framtid 
med barn. Det fanns dock yngre som ändå valde förebyggande operationer, då de ville 
undvika processen efter att de fått sina barn. Kvinnor var mer benägna att välja 
förebyggande operation i tidig ålder om deras mor hade diagnostiserats av cancer tidigt i 
livet. Kvinnorna upplevde generallt att en förlust av en moder påverkade deras beslut 
(Hesse-Biber 2014, s. 782: Leonarczyk & Mawn 2015, s. 74). Kvinnor som väljer 
övervakning av cancerrisken hade oftast ingen erfarenhet av cancerrelaterade dödsfall 
inom familjen och en del motiverade beslutet till att de var för unga för att utveckla en 
cancerdiagnos. De ansåg då att de kunde fatta ett välgrundat beslut om operation senare 
i livet. Möjligheten att kunna välja övervakningen gav kvinnorna en känsla av kontroll, 
samt om de kunde uppfylla livsmålen underlättade det för framtida beslut om operation. 
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Somliga upplevde inte den kända ärftliga cancerrisken som ett hot, utan ansåg istället att 
de ville vänta med förebyggande operation, då de var osäkra på om cancer ens skulle 
utvecklas. De kände sig tillfredställda med deras beslut av övervakning av deras 
cancerrisk och planerade för ett liv som skulle kunna innebära en cancerdiagnos (Hesse-
Biber 2014, s. 777-778).  
 
Övervakningen av den kända cancerrisken upplevdes hos somliga som ett vänteläge, 
under tiden samlades information kring förebyggande operation ihop. En kvinna 
berättar att hon inte hade övervägt operation förrän hennes genetiska rådgivare 
informerade henne om statistiken gällande cancerrisken och förebyggande operationer. 
Denna kvinna valde ändå till slut att inte genomgå operationen då hon ansåg att detta 
inte passade hennes nuvarande liv. Hon upplevde det onaturligt och skrämmande att 
operera bort brösten, och uppfattade att tiden fortfarande var på hennes sida. Därför 
kunde beslut om operation av bröst och äggstockar vänta i flera år, då hon även var 
orolig för att hamna i klimakteriet för tidigt (Hesse-Biber 2014, s.777-779). 
 

Beslut om förebyggande operation 
Kvinnor som var osäkra på valet mellan operation eller endast övervakning, påverkades 
till beslut om operation efter mammografiundersökningens minsta fynd eller upplevda 
buksmärta (Hamilton et al. 2008, s. 153; Hesse-Biber 2015, s. 782), då förebyggande 
operationer sågs som den bästa chansen att minska cancerrisken (Jeffers et al. 2014, s. 
415). Yngre kvinnor som blivit väl informerade om sin cancerrisk genom att de samtalat 
med sin vårdgivare, blev mer aktiva till att välja förebyggande operation. På grund av 
ung ålder avvaktas ibland beslut om förebyggande operation, men vid information om 
att även yngre kvinnor kan utveckla en cancerdiagnos, kan tankarna om att själv 
utveckla en bröstcancerdiagnos skapa osäkerhet, vilket medverkar till att operation till 
slut beslutas (DiMillo et al. 2013, s. 128; Hamilton et al. 2008, ss. 153-154). Beslutet tas 
för att de inte ville vara oroliga för något som kanske ändå aldrig skulle uppkomma 
(Maeland, Eriksen & Synnes 2014, s. 524).  

Det framkom att kvinnorna hellre tog beslut om operation än levde med en oro för att 
motta ett svårt besked, en cancerdiagnos. Många kvinnor som tidigt beslutade om 
förebyggande operationer, motiverades av deras barn. De som förlorat sina mödrar i en 
cancersjukdom motiverades till att finnas där för sina egna barn (Hamilton 2012, s. 28), 
och med tanke på att de inte önskade möta samma öde som sin mor, upplevdes beslutet 
om operation självklart (Hamilton et al. 2008, s.154; Hesse-Biber 2014, s. 782). 
Beslutet om att operera bort brösten upplevdes gynnsamt för en kvinna, och hon 
tvekade inte för att behöva ta samma beslut igen (Hesse-Biber 2014, ss. 782-783). En 
kvinna som upplevde den ärftliga risken som ett dödsstraff kände en djup oro för att 
cancer skulle utvecklas. Bedömningen var att förebyggande operation var den säkraste 
åtgärden att vidta, trots en känsla av osäkerhet inför beslutet (Hamilton et al. 2008, ss. 
153-154). Äldre kvinnor kände sig ofta tvungna till att besluta om operation, för att 
minska risken att drabbas av cancer. Detta gällde främst de som befann sig i en ålder då 
cancerrisken dramatiskt ökat (Leonarczyk & Mawn 2015, s. 75).  
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Yngre kvinnor som valde att minimera cancerrisken genom operation, baserade beslutet 
på att de förknippade cancerrisken med döden. De upplevde operationen som att de tagit 
kontroll över det som annars oroade dem (Hesse-Biber 2014, s. 783), och att de 
avvecklat något som annars var svårt att upptäcka (Maeland, Eriksen & Synnes 2014, s. 
524). En kvinna beskrev sitt beslut om att operera bort brösten som gynnsamt, annars 
skulle hon vara för orolig, men beundrade samtidigt de kvinnor som beslutat om 
övervakning (Hamilton et al. 2008, s. 153). En annan kvinna beskrev upplevelsen av att 
ha opererat sig som att hon aldrig skulle förlåta sig själv om hon valde bort operation 
och sedan utvecklade bröst- eller äggstockscancer (Hamilton 2012, s 28). Erfarenhet 
utav cancer inom familjen bidrog till att en kvinna upplevde kroppen som en tickande 
bomb, hon kände då starkt att hon ville operera bort brösten (Hesse-Biber 2014, s. 783). 
Kvinnorna som genomgått både bröst- och äggstocksoperation förväntade sig att de 
skulle leva ett långt liv (Hamilton et al. 2009, s. 280). 

Förändrad kropp vid förebyggande operation 
Identiteten och det känslomässiga välbefinnandet påverkades hos vissa kvinnor efter en 
förebyggande operation (Jeffers et al. 2014, s. 415). Det innebar en kamp för dem att 
klara av att förlora sina bröst, brösten representerade kvinnligheten (DiMillo et al. 2013, 
s. 128).  Saknaden av brösten och förändringen av sexualiteten upplevdes så stor att 
flera kvinnor upplevde att de möjligtvis inte skulle genomgå operationen igen om de 
fick en andra chans att välja (Hamilton et al. 2009, s. 280). Borttagandet av brösten och 
äggstockarna bidrog till en känsla av förlust utav deras naturliga bröst- och 
äggstockshormoner, samtidigt som de kände att de gjort allt för att minimera 
cancerrisken (Hamilton et al. 2009, s. 279). Detta var en yngre kvinna orolig för, vilket 
bidrog till att hon beslutade sig för att inte genomgå en förebyggande operation. 
Beslutet baserades på att det inte var värt att drastisk förändra kroppen, då det endast 
fanns en risk att drabbas utav cancer senare i livet (Hesse-Biber 2014, s.779). Tiden 
efter en förebyggande operation upplevdes som en berg- och dalbana av känslor och en 
känsla av tacksamhet fanns hos kvinnorna, trots känslan av att de offrat något viktigt 
(Hamilton et al. 2009, s. 279).  
 

Stöd vid ärftlig cancerrisk 
På olika sätt fanns stöd för kvinnorna, beroende på hur livssituationen såg ut. En del 
upplevde brist på stöd, medan andra fann stöd inom sig själva, familjen, betydelsefulla 
relationer, andra kvinnor som var bärare av genmutationen eller i den offentliga sektorn.  
 

Närståendes stöd 
De kvinnor som hade betydande människor i sin omgivning och upplevde ett stödjande 
nätverk av familj och vänner upplevde sig mer starka i sina beslut än de som saknade 
stöd (Hesse-Biber 2014, ss. 778-779). Stödet kom främst från familjemedlemmar eller 
andra kvinnor som var bärare av genmutationen, och det minskade känslan av att vara 
avvisade, även trygghet skapades (Leonarczyk & Mawn 2015, s 77). Även stödet från 
nära vänner var betydelsefullt, då de var förstående och visade empati när det behövdes 
som mest (Samson et al. 2014, s. 108). En kvinna reflekterade över att det var viktigt att 
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inte känna sig ensam och att det hade betydelse att det fanns någon annan som förstod 
precis vad hon gick igenom. En kvinna beskrev behovet av ett systerskap, någon att 
samtala med (Leonarczyk & Mawn 2015, s. 77). De som levde i parrelation upplevde 
ofta ett stort stöd till skillnad från andra (Maeland, Eriksen & Synnes 2014, s. 524). Det 
fanns kvinnor som upplevde sig missförstådda, dömda och ibland även avvisade av 
omgivningen, och reaktionerna på cancerrisken bidrog till att kvinnorna sökte 
meningsfullt stöd (Leonarczyk & Mawn 2015, s. 77). En kvinna upplevde gott stöd från 
sin kusin som genomgått en förebyggande operation, men upplevde även mannen som 
otroligt stöttande (Hesse-Biber 2014, s. 783). Flera kvinnor upplevde att deras makars 
stöd haft stor betydelse för dem, bland annat på grund av att de var med från början då 
de mottog testresultatet (Samson et al. 2014, s. 108). När kvinnorna tänkte berätta för 
sina barn om den defekta genen inom familjen upplevde kvinnorna att de önskade stöd 
kring när och på vilket sätt de skulle berätta det (Jeffers et al. 2014, s. 415).  
 

Offentligt stöd 
Det finns många stödgrupper för canceröverlevande kvinnor, men kvinnor med känd 
ärftlig risk för cancerutveckling beskrev att det fanns få grupper som stöttade just dem 
(Hamilton 2012, s. 29; Leonarczyk & Mawn 2015, s 77). De upplevde att det starkaste 
stödet kom från andra kvinnor med mutation av bröstcancergenerna. De kvinnorna 
kunde bättre förstå innebörden av hur det var att leva med den ärftliga cancerrisken 
(Leonarczyk & Mawn 2015, s.77). Men flera kvinnor var medvetna om att de även 
behövde stöd från sjukvårdspersonalen för att kunna förhindra eller att tidigt upptäcka 
cancerutveckling. En del upplevde att det fanns stöd att få utav sjukvårdpersonalen, det 
gav en känsla av trygghet (Samson et al. 2014, ss. 107-108). En kvinna som saknade 
stöd från sin familj, när det gällde beslut om önskad operation, sökte sig till stödgrupper 
via nätet istället. I stödgruppen fann hon en annan kvinna som var bärare av 
genmutationen, som redan genomgått förebyggande bröstoperation. Där fann hon det 
stöd som behövdes för att kunna besluta sig för förebyggande operation (Hesse-Biber 
2014, s. 781).  En annan kvinna fann stöd i sin syster som var planerad för operation på 
samma datum som hon själv, de samtalade bland annat om operationsbeslut och vidare 
planering. Den medicinska personalen påverkade hennes val till att välja förebyggande 
operation, de ansåg att övervakning inte var tillräckligt för att förhindra 
cancerutveckling (Hesse-Biber 2014, ss. 783, 785). Genom att självständigt söka 
medicinsk kunskap upplevdes en känsla av kontroll i beslutsfattandet (Hesse-Biber 
2014, s. 779). 
 
En kvinna som upplevde brist av information kring sin diagnos, hade endast 
sjukvårdspersonalen att samtala med om sin situation (Hesse-Biber 2014, s. 785). De 
som genom sin vårdgivare fått stöd i att gentesta sig, upplevde kännedomen om 
genmutationen mer gynnsam, kunskapen sågs som ett hjälpmedel till att minimera 
cancerrisken (Hamilton et al. 2008, s. 154).  En annan känsla var att befinna sig i 
ingenmansland, de visste inte vart de kunde vända sig för att få stöd eller information 
om den förändrade situationen (Jeffers et al. 2014, s. 415).   Ekonomin och bristen av 
stöd från både sociala eller vårdrelaterade relationer kunde bli ett hinder för önskade 
riskreducerande åtgärder (Hesse- Biber 2014, s. 776). Under väntan på en förebyggande 
operation upplevdes brist av stöd från vårdpersonalen, vilket bidrog till att oro skapades, 
det upplevdes även stor brist av kommunikationen (Jeffers et al. 2014, s. 415).  
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Familjesituation 
Erfarenheter av cancersjukdom inom familjen påverkade upplevelsen av kvinnornas 
ärftliga cancerrisk.  Beroende på hur kvinnorna såg på framtiden motiverades de på 
olika sätt till att minimera risken och funderingar fanns kring hur genmutationen skulle 
påverka familjens framtid.  
 

Erfarenhet av cancersjukdom inom familjen 
Kvinnornas upplevelse av den ärftliga cancerrisken påverkades av när i livet deras nära 
och kära diagnostiserats eller avlidit i cancer. Tidpunkten när deras älskade gått bort 
bidrog till att de kunde förutse sin egen framtid (Hesse-Biber 2014, s. 782). Förlusten av 
en mor i en cancersjukdom beskrivs ha haft betydelse för hur den egna cancerrisken 
hanterades. Det framkom att en kvinna, som tidigare förlorat sin mor i cancersjukdom 
önskade undvika cancer, för att inte barnen skulle behöva uppleva samma förlust som 
hon (Maeland, Eriksen & Synnes 2014, ss. 523-524). Upplevelser av en underliggande 
känsla av sorg var relaterad till den möjliga eller konstaterade förlusten utav den 
livslånga familjära erfarenheten av cancer (Underhill et al. 2012, s. 497). Känsla av 
sårbarhet av att drabbas utav cancer under någon tidpunkt i livet upplevdes hos kvinnor 
som tidigare haft erfarenheter utav cancersjukdomar inom familjen (Jeffers et al. 2014, 
s. 413). Både upplevelsen av att leva med känd ärftlig risk för bröstcancer samt rädslan 
av hur hälsan skulle förändras påverkas av den känslomässiga och fysiska relationen till 
de tidigare cancerdrabbade familjemedlemmarna (Jeffers et al. 2014, s. 414). 
Närstående som överlevt sin cancersjukdom påverkade kvinnorna genom att de fick 
uppfattningen om att en cancerdiagnos inte alltid behövde innebära en dödsdom och 
med det synsättet uppfattade dem den egna risken att utveckla cancer lägre och de 
menade att det inte skulle behövas extrema handlingar för att förhindra 
cancerutveckling. En kvinna upplevde sig kraftigt nedstämd när hon först fick 
vetskapen om sin ärftliga cancerrisk, då hon verkligen förstod vad diagnosen innebar, på 
grund av hennes familjehistoria (Hesse-Biber 2014, ss. 778-779). 
 

Tankar om framtiden 
Yngre kvinnors tankar om framtiden var att hinna med betydelsefulla livshändelser som 
dejting, giftermål, möjligheten att skaffa barn och amma innan beslut om förebyggande 
operation togs.  Tidskravet upplevdes som pressande hos en kvinna i fertil ålder när 
beslut om operation behövdes planeras in. Detta kunde leda till stress då hon kände sig 
pressad att skaffa barn tidigare än hon tänkt sig (Leonarczyk & Mawn 2015, ss. 74-75). 
De kvinnor som inte levde i en parrelation hade andra funderingar, som hur och när 
nästkommande partner skulle informeras om den kända ärftliga cancerrisken. Tankarna 
fanns även om när barn eller förebyggande operationer av bröst och äggstockar skulle 
diskuteras med den nya partnern (Hamilton 2012, s. 28). Kvinnor som hade barn fick 
skuldkänslor utav tanken av att de möjligtvis fört över arvet om ökad cancerrisk till sina 
barn (Hamilton 2012, s. 28), vissa kvinnor övervägde noggrant det etiska i att ens bli 
gravid (DiMillo et al. 2013, s. 130), de var även rädda för att utsätta nästkommande 
generationer för familjär förlust (Underhill et al. 2012, s. 498). En del kvinnor valde till 
och med att begränsa antalet barn baserat på skuldkänslor. Trots oron över att de 
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eventuellt fört vidare genmutationen var det ingen som ångrade sina barn (Hamilton 
2012, s. 28).  Barnen och övriga familjemedlemmar gav känsla av mening till de 
kvinnorna med känd ärftlig risk för att utveckla bröstcancer. Känslan av att vilja närvara 
vid speciella familjära händelser motiverade dem till att bevara hälsan (Underhill et al. 
2012, ss. 496-497). Många frågor fanns hos kvinnorna angående om deras barn var 
bärare av genmutationen. Dessa funderingar kunde vara om det var bättre att avvakta 
med att berätta för barnen tills de själva blev föräldrar eller annars vid vilken ålder det 
var bäst att gentesta barnen. Kvinnorna upplevde inte bara rädsla och osäkerhet för den 
egna cancerrisken, utan även för barnens risk att drabbas av genmutationen (DiMillo et 
al. 2013, s. 130).  
 
 
DISKUSSION 
Kvinnor med känd ärftlig risk att utveckla bröstcancer påverkades olika utav sin 
diagnos. Denna studie beskriver upplevelser av att leva med den ärftliga risken. Det 
uppmärksammades olika förhållningsätt till hälsosituationen och hanteringen av 
testresultatet skedde på olika sätt. En del upplevde testresultatet mer gynnsamt än andra, 
oftast beroende på deras levda erfarenheter. Familjens och omgivningens stöd 
påverkade hanteringen, synsättet och beslutsfattandet av möjligheten att utveckla 
bröstcancer. Beroende på var i livet kvinnorna befann sig beslutades förebyggande 
operation eller utökad övervakning.  
 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med känd ärftlig 
risk att utveckla bröstcancer, vilket gjorde att en litteraturstudie kändes lämpligt. 
Litteraturstudier inom detta område ger en bredare kunskap om flera kvinnors 
upplevelser av att leva med den ärftliga cancerrisken. En egen empirisk studie skulle 
bidragit till en djupare förståelse av hur det är att leva med ärftlig risk för att utveckla 
bröstcancer. Datainsamlingen skulle i sådant fall baserats på förstahandsinformation. 
Andra personers studier är använda, vilket kan orsaka att viss data missats. Tiden räckte 
dock inte till för att genomföra en empirisk studie då detta är en kandidatuppsats (15 
högskolepoäng).  
 
Endast artiklar på engelska hittades, vilket bidrog till att artiklarna översattes till 
svenska. De granskades noggrant vid flera tillfällen för att inte missa relevant data, då 
engelska inte är modersmålet. Artiklar som var publicerade från 2008 och senare är 
använda, för att ta del av nyare forskning, och utefter de valda artiklarnas resultat har 
det inte skett några förändringar i det som skulle kunna påverka kvinnors upplevelser. 
Troligtvis beror detta på det korta tidspann mellan artiklarnas utgivningsår. De artiklar 
som exkluderades svarade inte på denna studies syfte, de kunde istället handla om 
kvinnor som redan utvecklat bröstcancer. Dock är några artiklar som till viss del 
studerat kvinnor med utvecklad bröstcancer använda, men med fokus på de delar som 
var relevanta till vårt syfte, de som ännu inte utvecklat en cancerdiagnos. 
 
Från början var tanken att endast ta del av nordiska kvinnors upplevelser, men 
avgränsningen inom norden resulterade i för lite datamaterial, vilket bidrog till 
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utökandet av den geografiska sökningen. Upptäckten var att geografiska förhållanden 
inte påverkade kvinnors upplevelser i den omfattning som misstänktes. Det som 
uppmärksammades var att upplevelserna berodde på kvinnornas levda erfarenheter samt 
var de befann sig i livet. Artiklar från flera världsdelar ses som en styrka, då det 
framkommer att alla människor är unika, oavsett kulturell bakgrund.   
 
Det står beskrivet att färgpennor underlättar kategoriseringen utav innehållet i de valda 
artiklarnas resultatdel (Axelsson 2012, s.212). Denna vetskap är använd genom att 
tillsammans färgmarkera i ett dokument i datorn. Datamaterialet markerades med färg 
utefter en struktur där kommentarer skrevs i marginalen som stöd i den fortsatta 
analysen. Detta var ett smidigt verktyg för att kunna få en övergripande blick av 
innehållet och under arbetets gång kunde huvudteman och underteman anpassas. 
Arbetet kunde även smidigt mejlas över med förändringar till lärare samt kurskamrat för 
feedback. 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att kvinnor med känd ärftlig risk att utveckla bröstcancer upplever och 
hanterar den möjliga cancerrisken på olika sätt, beroende av flera faktorer. Dessa 
faktorer är ålder, planer för livet, kroppsuppfattning, erfarenhet av cancersjukdom inom 
familjen eller stöd i deras riskprocess. I diskussionen har vi valt att utveckla kvinnornas 
beslutsfattande och upplevda stöd ytterligare, då dessa områden berör sjuksköterskans 
roll inom vården.  
 
Resultatet visar att beslutsfattandet påverkas av erfarenheter med cancersjukdom inom 
familjen.  Det var genom familjehistorien som kvinnorna förstod sin egen risk att 
utveckla bröstcancer. Det finns även samband mellan ålder, platser och stadier som 
kvinnornas anhöriga diagnostiserats med en cancerdiagnos, samt deras egna personliga 
risk att utveckla cancer. Deras anhöriga som tidigare drabbats utav cancer hade inte 
samma möjligheter till riskreducerande åtgärder som idag, deras tids undersökningar var 
mindre effektiva och cancer upptäcktes under ett sent stadie (Hoskins, Roy & Greene 
2012, ss. 38-39).  
 
Hoskins, Roy och Greene (2012, ss. 33, 41) beskriver att beslutsfattandet både är 
personligt och relationsgrundande och ses som en känslomässig resa. Kvinnorna är ofta 
medvetna om att deras nära påverkas utav deras beslut. Funderingar finns kring hur 
närstående skulle hantera en cancerdiagnos och efterföljande behandlingar om inga 
åtgärder vidtogs. Detta bidrar till att kvinnorna väljer de åtgärder som de tror att 
närstående skulle må bäst utav. En kvinna beskriver att hennes beslut om förebyggande 
operation påverkades av hennes man som inte ville att de skulle skaffa barn innan 
cancerrisken minimerades. Han var så rädd att hon inte skulle finnas kvar men hennes 
egen önskan var att få barn och kunna amma innan åtgärder vidtogs (Hoskins, Roy & 
Greene 2012, s. 43). Studie fokuserar inte på partners upplevelser men vi känner att 
detta är viktigt att notera, då de lever i parrelation med kvinnan som är drabbad.  
 
Yngre vuxna kvinnor önskar uppnå viktiga händelser i livet, såsom äktenskap och barn, 
vilket påverkar deras upplevelse av att leva med ärftlig cancerrisk.  Med dessa livsmål 
kan en kamp uppstå mellan beslut om att minimera cancerrisken och beslut om framtida 
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barn eller möjlighet till amning. En kvinna upplevde oro för sin fertilitet, direkt efter 
testresultatet om att hon var bärare av genmutationen (Hoskins, Roy & Greene 2012,s. 
40). Förebyggande operationer kan då väljas bort, för att inte påverka framtidens 
möjligheter, detta trots kvinnornas vetskap om att det vore den bästa åtgärden för att 
minimera cancerrisken. Wiklund (2003, s. 61) beskriver detta som att människans begär 
är den yttersta drivkraften till handling. Upplevelsen att ha bråttom till bildning av 
familj stressar flera utav kvinnorna. Detta ses som ett lidande, då människan hindras att 
uppnå sina livsval. De flesta kvinnor som däremot har barn anser att beslut om 
förebyggande operation blir ett självklart val då de önskar finnas kvar för deras barns 
skull.  
 
Det uppmärksammas skillnader mellan yngre och äldre kvinnors upplevelser utav olika 
hinder till att minimera cancerrisken. Beslut om förebyggande operationer är inte lika 
vanligt hos yngre kvinnor, men Hamilton och Hurley (2010, ss. 631-632) beskriver att 
en yngre kvinna valde att opererade bort brösten, trots att hon inte fått barn ännu. 
Howard, Balneaves och Bottorff (2009, s. 578) menar att medicinska, fysiska, psykiska 
och sociala sammanhang är olika faktorer som påverkar kvinnors beslutsfattande. De 
beskriver vidare att beslut om mammografiundersökning ger få biverkningar och kan 
upptäcka cancer i tidigt stadium, trots detta är valet av operation det mest effektiva då 
mammografiundersökning inte kan förebygga cancerutveckling utan endast upptäcka. 
Hoskins, Roy och Greene (2012, ss. 40-41) belyser kampen mellan att reducera 
cancerutveckling och när det gäller amning eller graviditet. Mammografiundersökning 
får inte genomföras under amning då strålningen är skadligt för bebisen. Kvinnorna 
upplevde detta som att de skulle uppoffra något viktigt, oavsett beslut. En kvinna 
menade att om hon inte skulle kunna amma, kunde det ge sämre immunförsvar hos 
barnet. Hon önskade bättre stöd i att kunna fatta ett bra beslut, men även fortsatt stöd 
efter att beslutet var taget. 
 
Dahlberg och Segesten (2010, s. 272) menar att närstående behöver stöd från 
vårdpersonalen i att hantera de förändringar som deras anhörigas sjukdom eventuellt 
medför. I resultatet framkommer det att kvinnor med känd ärftlig risk för bröstcancer 
tycker det är viktigt att få stöd i att hantera den möjliga cancerrisken. Stödet kan komma 
från familj, nära vänner, andra kvinnor som är bärare av genmutationen eller 
sjukvårdspersonal. Vi finner även att kvinnor som fått stöd av sin omgivning upplevde 
sig mer säkra och tillfreds med sina beslut, oavsett beslut. Nära relationer hade 
betydelse, och de som levde i parrelation upplevde att de fått mer stöd än andra.  
 
Sammanfattningsvis beskriver Hoskins, Roy och Greene (2012, s. 37) att många 
kvinnor baserade sina beslut på rekommendationer från sin läkare, då de kände 
förtroende för deras synpunkter. Vi anser att om kvinnor, som lever med ärftlig risk för 
bröstcancer, får tillfredsställande stöd från sjukvården kan deras upplevelse av 
cancerrisken kännas tryggare och mindre skrämmande. Förebyggande operation 
beskrivs ha en inverkan på kvinnors självbild, livskvalitet och psykologiskt 
välbefinnande och genom att förstå vad som påverkar kvinnors beslutsfattande kan 
sjukvårdpersonal erbjuda god och kvalitetsäkert stöd (Howard, Balneaves & Bottorff 
2009, s. 579).   
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SLUTSATSER 
Resultatet visar att kvinnor med känd ärftlig risk att utveckla bröstcancer upplever 
cancerrisken på olika sätt. En del kvinnor ser kännedomen om cancerrisken mer 
gynnsamt än andra. Resultatet beskriver att beroende på var i livet kvinnorna befann sig 
beslutades förebyggande operation eller utökad övervakning. Genom att förstå vad som 
påverkar kvinnors beslutsfattande kan sjukvårdspersonal erbjuda en god och 
kvalitetssäker vård. Vårdpersonal möter ibland i sitt arbete, individer med känslor av 
otrygghet och rädsla. Dahlberg och Segesten (2010, s. 269) menar att det är viktigt att 
uppmärksamma upplevelser och känslor av otrygghet, och beskriver även att vårdande 
möten och samtal kan skapa en grund för välbefinnande och fortsatt god 
hälsoutveckling.  
 
Tanken är att denna litteraturstudie skall bidra till ett bättre bemötande av anhöriga, 
oavsett kultur, med ärftlig bröstcancerrisk inom vården. Om sjuksköterskan förstår 
kvinnor med ärftlig risk att utveckla cancer, vilket inkluderar många anhöriga inom 
vården, kan deras situation med hjälp av stöd från vården erbjudas god och kvalitetsäker 
vård. Genom att kvinnorna uppmärksammas kan kroppslig förändring förhindras och 
psykisk oro lindras. Detta kan relateras till hållbar utveckling inom vården, då samtal 
eller rådgivning kan ges i tidigt skede. 
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150313 

Breast 
cancer 
AND 
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310 Abstract Available, 
2013-2015, European 
Journal of Oncology 
Nursing, Academic 
Journal 
 

2 2 
 
 

Cinahl 
150327 
 

Breast 
Neoplasms 
AND BRCA 

1037 2005-2015, Peer 
Reviewed, English 
Language, Research 
Article, Clinical 
Queries: Qualitative – 
High Sensitivity, 
Journal Subset: 
Nursing, Search 
Modes – 
Boolean/Phrase. 
 

23 5 

PubMed 
150327 
 

Hereditary 
AND 
Breast 
Cancer 
AND Risk 
 

1942 Abstract, Full Text, 
2005-2015, English, 
Nursing Journals. 

34 4 
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Breast 
Cancer 
AND 
Genetic 
mutation 
AND BRCA 
 

21 Abstract Available, 
2010-2014, English, 
Academic Journals. 

6 2 
 

Cinahl 
150329 

Breast 
Cancer 
AND 
Hereditary 
AND Risk 
Reduction 
 

20 2005-2015, Academic 
Journals, Female, 
Journal of Genetic 
Counseling 

2 1  
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BILAGA II: Sammanställning av valda artiklar 

FÖRFATTARE 
ÅRTAL 
TITEL 
TIDSKRIFT 
 

SYFTE METOD OCH 
URVAL 

RESULTAT 

FÖRFATTARE: 
Dimillo, J., 
Samson, A., 
Th´eriault, A., 
Lowry, S., 
Corcini, L., 
Verma, S. & 
Tomiak, E. 
ÅRTAL: 2013 
TITEL: Living 
With the BRCA 
Genetic 
Mutation: An 
Uncertain 
Conclusion to an 
Unending 
Process. 
TIDSKRIFT: 
Psychology, 
Health & 
Medicine 
 

Få ökad förståelse för 
upplevelsen hos 
kvinnor som testats 
positivt för mutation 
av BRCA1 och 
BRCA 2 generna.  

Kvalitativ studie 
baserad på grounded 
theory. Semi-
strukturerade 
intervjuer 
genomfördes. 
Intervjufrågor var 
styrda utifrån 
litteraturen. 
Deltagarna i studien 
var fransk- eller 
engelsktalande 
kvinnor som 
genomgått genetisk 
testning för 
bröstcancer och som 
mottagit ett positivt 
testresultat som 
indikerat på mutation 
av BRCA1 och 
BRCA2 generna. Sex 
kvinnor deltog i 
studien. 
 

Rädsla och 
osäkerhet beskrivs 
som konsekvenser 
av att leva med 
mutationer i 
bröstcancergenerna. 
Känslomässiga 
tillstånd påverkar 
kvinnorna och 
övriga i familjen. 

FÖRFATTARE: 
Hamilton, R. 
ÅRTAL: 2012 
TITEL: Being 
Young, Female, 
and BRCA 
Positive. 
TIDSKRIFT: 
The American 
Journal of 
Nursing 
 

Undersöker hur unga 
kvinnor lever med 
BRCA mutation. 

Kvalitativ studie 
baserad på grounded 
theory. Deltagarna är 
unga (mellan 18 och 
39 år), har genomgått 
genetiskt test för 
BRCA mutation och 
mottagit sitt resultat. 
Kvinnorna är från 
USA och Kanada. 44 
kvinnor deltog i 
studien. 
 

De tre egenskaper 
som undersöks: om 
de var gifta, har 
barn eller haft bröst 
cancer. 
Anledningen till 
varför författaren 
väljer dessa 
egenskaper beror på 
att det är viktiga 
aspekter i unga 
kvinnors liv, vilka 
kan påverkas av 
vetskapen om den 
genetiska risken.  
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FÖRFATTARE: 
Hamilton, R., 
Williams, J.K., 
Bowers, B.J. & 
Calzone, K.  
ÅRTAL: 2008 
TITEL: Life 
Trajectories, 
Genetic Testing 
and Risk 
Reduction 
Decisions in 18-
39 Year Old 
Women at Risk 
for Hereditary 
Breast and 
Ovarian Cancer 
TIDSKRIFT:  
Journal of 
Genetic 
Counseling 
 

Undersöka hur 
beslutsfattandet 
påverkas hos kvinnor 
som gentestats för 
mutation av BRCA 
generna. 

Kvalitativ metod 
baserad på grounded 
theory. Intervjuer 
med öppna frågor 
ställdes till 
deltagarna. Frågorna 
ställdes via telefon 
(n=11) eller mejl 
(n=33) för att 
maximera 
deltagandet. 
Deltagarna var unga 
kvinnor (18-39 år), 
genomfört genetisk 
testning av mutation 
i bröstcancergenerna 
och mottagit 
testresultatet. 44 
kvinnor från USA 
och Kanada deltog i 
studien.  

Riskreducerande 
beslut visade sig 
vara relaterade till 
olika 
livserfarenheter 
innan den genetiska 
testningen. De olika 
livserfarenheterna 
innebar: långvarig 
medvetenhet om 
bröstcancer inom 
familjen, förlusten 
av sin mor i 
bröstcancer under 
tidig ålder, uttryck 
av oro hos 
vårdpersonalen och 
personlig diagnos 
av bröstcancer. 

FÖRFATTARE: 
Hamilton, R., 
Williams, J.K., 
Skirton, H. & 
Bowers, B.J. 
ÅRTAL: 2009 
TITEL: Living 
With Genetic 
Test Results for 
Hereditary Breast 
and Ovarian 
Cancer. 
TIDSKRIFT: 
Journal of 
Nursing 
Scholarship 
 

Undersöka frågorna 
som finns hos 
kvinnor med BRCA1 
och BRCA2 
mutation, över flera 
år efter testresultatet.  
 
 

Longitudinell 
kvalitativ metod 
baserad på grounded 
theory. Intervjuerna 
genomfördes via 
telefon eller mejl 
med 3-4 års 
intervaller. Kvinnor 
som valt att genomgå 
genetisk testning av 
BRCA mutation eller 
de som endast 
funderade på att testa 
sig men inte gjorde 
det deltog i studien. 7 
kvinnor intervjuades 
två ggr sammanlagt. 
Deltagarna 
rekryterades genom 
en tidigare gjord 
studie.  
 

Fyra begrepp 
beskriver hur det är 
att leva med den 
genetiska risken 
över tid. 
Anpassning, 
effekten av 
åtgärderna, leva 
med de val som 
påverkats av 
gentestningen och 
tankar om att nästa 
generation kan 
drabbas. 

FÖRFATTARE: 
Hesse-Biber, S. 
ÅRTAL: 2015 
TITEL: The 

Förstå upplevda 
erfarenheter hos 
kvinnor som beslutar 
om övervakning eller 

64 kvinnor mellan 
23-66 år som testats 
positivt för BRCA 
mutation ställde upp 

Alla kvinnorna i 
studien hade testats 
positivt men de 
befann sig i olika 
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Genetic Testing 
Experience of 
BRCA-Positive 
Women: 
Deciding 
Between 
Surveillance and 
Surgery 
TIDSKRIFT: 
Qualitative 
Health Research 
 

förebyggande 
operation efter 
besked om deras 
BRCA positiva 
status.  

på djupgående 
intervjuer med öppna 
frågor. Intervjuerna 
genomfördes via 
telefonen. Kvinnorna 
i studien valde själva 
att ställa upp genom 
en websida, vilket 
påpekas i studien 
som en bias. Genom 
kodning kunde nya 
teman uppstå som 
sammanställer 
resultatet.  
 

stadier. De flesta i 
studien valde 
förebyggande 
operation, andra 
valde övervakning 
av cancerrisken 
istället.  

FÖRFATTARE: 
Jeffers, L., 
Morrison, P.J., 
McCaughan, E. 
& Fitzsimons, D. 
ÅRTAL: 2014 
TITEL: 
Maximising 
Survival: The 
Main Concern of 
Women With 
Hereditary Breast 
and Ovarian 
Cancer Who 
Undergo Genetic 
Testing for 
BRCA1/2 
TIDSKRIFT: 
European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 
 

Fastställa upplevelser 
och de största 
svårigheterna under 
en längre tid hos de 
kvinnorna med 
ärftlighet för bröst- 
och äggstockscancer 
samt positivt BRCA 
test. 

Kvalitativ metod 
baserad på grounded 
theory. Fördjupade 
intervjuer och 
dagböcker användes 
som material till 
studien. Deltagarna i 
studien är 
engelsktalade vuxna 
kvinnor med ärftlig 
risk att utveckla 
bröst- och 
äggstockscancer, 
genom att de testats 
positivt för BRCA 
mutation. 33 kvinnor 
deltog i studien.  

Osjälviskt 
förhållningssätt, 
bekräftad genetisk 
sårbarhet, strävan 
om att hindra 
cancerutveckling 
och förändrad 
identitet är fyra 
kategorier som 
beskriver 
deltagarnas 
upplevelser av att 
leva med ärftlig 
risk för bröstcancer. 
Känslor som osäkra 
förhållanden, hopp, 
engagement och 
positivitet 
identifierades också 
i studien.  

FÖRFATTARE:  
Leonarczyk,T.J. 
& Mawn, B.E. 
ÅRTAL: 2015 
TITEL: Cancer 
Risk 
Management 
Decision Making 
for BRCA+ 
Women 

Undersöka 
upplevelsen om 
beslutsfattandet av 
cancerrisken hos de 
kvinnor som är 
opåverkade bärare av 
en BRCA mutation. 
 
 

En kvalitativ och 
fenomenologisk 
studie. 15 
semistrukturerade 
intervjuer utfördes 
via telefon eller 
personligen. 
Kvinnor över 18 år 
som är bärare av 
BRCA1 eller 

Det framkom tre 
viktiga teman. 
Många deltagare 
tyckte att det 
kändes som att de 
fick en 
cancerdiagnos när 
de fick beskedet av 
att de var bärare av 
BRCA genen. De 
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TIDSKRIFT: 
Western Journal 
of Nursing 
Research 
 

BRCA2 genen deltog 
i studien. Kvinnorna 
var från USA och 
Kanada.  
 

yngre som inte 
hade familj ville 
skynda sig att dejta 
och skaffa sig 
familj innan 
förebyggande 
operationer. 
De tyckte 
vetskapen om 
ärftlighet var 
gynnsamt då de 
kunde skydda sig 
bättre. Studiens 
resultat visar att 
beskedet om att 
vara BRCA positiv 
hade lett svåra 
livsval. 
 

FÖRFATTARE: 
Maeland, M.K., 
Eriksen, E.O. & 
Synnes, O. 
ÅRTAL: 2014 
TITEL: The 
Loss of a Mother 
and Dealing With 
Genetic Cancer 
Risk: Women 
Who Have 
Undergone 
Prophylactic 
Removal of the 
Ovaries 
TIDSKRIFT: 
European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 
 

Belysa nya slutsatser, 
från en tidigare 
kvalitativ studie, som 
inte tidigare 
betraktas. Beskriva 
hur kvinnor upplever 
förlusten av sin mor 
och hur de hanterar 
cancerrisken.  
 
 

Kvalitativ och 
fenomenologisk 
metod. Semi-
strukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor användes för 
att förstå kvinnornas 
livsvärld. 14 kvinnor 
från Norge deltog i 
studien, ett år efter 
att de opererat bort 
sina riskorgan. 
Analys genom 
fenomenologiska 
Giorgi.  
 
 

Två huvudteman 
lyfts fram: Förlust 
av en mor och 
hanteringen av den 
ärftliga 
cancerrisken. 
Betydelsen av att 
leva i en nära 
relation skapar 
stöd. Ensamhet 
upplevs hos de 
kvinnor som inte 
lever i någon 
parrelation.  
  

FÖRFATTARE: 
Samson, A., 
Dimillo, J., 
Thériault, A., 
Lowry, S., 
Corsini, L., 
Verma, S. & 
Tomiak, E 

Förstå hur kvinnor, 
som lever med 
BRCA1 och BRCA2 
mutation, anpassar 
sig till livets 
övergång samt hur de 
identifierar de 
viktigaste 

Kvalitativ metod 
baserad på grounded 
theory. Kvinnorna i 
denna studie 
framtogs ur ett 
bekvämlighetsurval. 
Sex kvinnor var 
fransk- eller 

Tre viktiga 
uppgifter 
identifierades: 
fysiska uppgifter – 
försöka begränsa 
inverkan av 
testresultatet, 
psykologiska 
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ÅRTAL: 2014 
TITEL: Living 
With the BRCA1 
and BRCA2 
Genetic 
Mutation: 
Learning How to 
Adapt to a 
Virtual Chronic 
Illness 
TIDSKRIFT: 
Psychology, 
Health & 
Medicine 
 

anpassningsbara 
uppgifterna.  

engelsktalande som 
genomgått genetisk 
testning för ärftlig 
bröst- eller 
äggstockscancer och 
som mottagit ett 
positivt testresultat 
av mutation i 
BRCA1 och BRCA2 
generna.  
Studien utgörs av 
semistrukturerade 
intervjuer. 
 

uppgifter – leva 
med osäkerheten 
och sociala 
uppgifter – finna 
effektivt stöd. Trots 
att kvinnorna lever 
med känd 
möjlighetet att 
utveckla 
bröstcancer speglas 
deras erfarenheter 
av individer som 
lever med en 
kronisk sjukdom. 
De måste därför 
anpassas på ett 
fysisk, psykisk och 
social sätt. 
 

FÖRFATTARE: 
Underhill, M.L., 
Lally, R.M., 
Kiviniemi, M.T., 
Murekevisoni, C. 
& Dickerson, 
S.S. 
ÅRTAL: 2012 
TITEL: Living 
My Family´s 
Story: Identifying 
the Lived 
Experience in 
Healthy Women 
at Risk for 
Hereditary Breast 
Cancer 
TIDSKRIFT: 
Cancer Nursing 
 

Undersöka hur 
kvinnor, med ärftlig 
risk att drabbas av 
bröstcancer, 
framställer sin 
självbild, bildar 
strategier mot den 
ökade risken och hur 
de upplever 
meningen av vården, 
genom ett högrisk 
bröstprogram.  

Genom ett tolkande 
hermeneutiskt och 
fenomenologiskt 
förhållningssätt 
skapades en 
kvalitativ metod. 
Intervjuer med öppna 
frågor grundade 
materialet. Ett 
bekvämlighetsurval 
av kvinnor med hög 
risk att utveckla 
bröstcancer 
resulterade i 20 
intervjuer. De 
kvinnor som deltog i 
studien hade aldrig 
haft personlig 
utveckling av 
bröstcancer, äldre än 
21 år, 
engelsktalande, 
kunde ge samtycke 
samt hade hög risk 
att drabbas av ärftlig 
bröstcancer. 
 

Genom en 
tolkningsprocess 
uppmärksammas 5 
teman och 1 
grundläggande 
mönster. Kvinnorna 
beskriver att deras 
identitet baseras på 
familjära händelser 
och de sörjer över 
den nuvarande och 
tänkbara förlusten.    
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