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Sammanfattning 

Bakgrund: Mindfulness är ett nytt koncept inom omvårdnad. Mindfulness-based 
stress reduction (MBSR) är ett program som utvecklats från mindfulness inom vården. 
MBSR har studerats i samband med olika sjukdomar däribland cancer. Bröstcancer är 
den vanligaste maligna cancern hos kvinnor världen över och att få en cancerdiagnos 
medför både fysiska och psykiska svårigheter. 
 
Syfte: Att beskriva effekter av MBSR på personer med bröstcancer. 
 
Metod: Litteraturöversikt baserad på RCT-studier (randomised controlled trials). 
Datainsamling gjordes via CINAHL, Medline och PsychINFO och tolv RCT-studier 
granskades med en induktiv ansats.  
 
Resultat: Resultatet bygger på tolv RCT studier som jämför MBSR med vanlig 
behandling (VB) och är indelat i effekter avseende fysiskt välmående, effekter avseende 
psykiskt välmående, effekter avseende hantering och effekter avseende socialt 
välmående. 
 
Slutsats: Generellt finns kortsiktiga positiva effekter till följd av MBSR-programmet 
hos personer med bröstcancer. Dock är dessa effekter ofta uppmätta direkt efter 
interventionen och flera studier visar att dess effekt minskar efter tolv månader. 
Evidensen för att använda MBSR i vården av personer med bröstcancer är ännu låg 
och fler studier med längre uppföljning bör göras. 
 
Nyckelord: MBSR, RCT, omvårdnad, litteraturöversikt 
  



 

 

MINDFULNESS BASED STRESS REDUCTION (MBSR) AND BREAST 
CANCER 

Summary 

Background: Mindfulness is a fairly new concept in nursing. The MBSR-programme 
(Mindfulness based stress reduction) was developed from mindfulness in healthcare. 
MBSR has been studied in relation to different healthcare settings and illnesses there 
among cancer. Breast cancer is the most common cancer amongst women worldwide. 
To live with cancer entails both psychological and physical issues. 
 
Aim: To describe the effects of MBSR on persons with breast cancer. 
 
Method: A literature review based on RCT-studies (randomised controlled trials). 
Data collection was done using CINAHL, Medline and PsychINFO and twelve RCT-
studies was examined with an inductive approach. 
 
Results: The result is based on twelve RCT-studies comparing MBSR with standard 
treatment and presented in effects related to: physical wellbeing, psychological 
wellbeing, coping and social wellbeing. 
 
Conclusion: Generally, there are short term positive effects of the MBSR-programme 
on persons with breast cancer. These effects are often measured directly after the 
intervention and several studies show that the effects diminish after twelve months. 
Evidence to use MBSR in healthcare for persons with breast cancer is still low and more 
studies with longer follow up should be conducted. 
 
Keywords: MBSR, RCT, nursing, review article 
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Inledning 

År 2014 blev ca 9 730 personer i Sverige diagnostiserade med bröstcancer, därmed är 
bröstcancer den vanligaste cancersorten bland kvinnor i Sverige. Att finna verktyg för 
att hantera känslor och svårigheter i samband med diagnos kan många gånger vara en 
mycket svår och krävande process (Socialstyrelsen, 2015). 
 
Jon Kabat-Zinn (2003) utformade ett program för att hantera stress och 
stressrelaterade sjukdomar som kommer att kallas Mindfulness based stress reduction 
(MBSR). Det programmet lär ut är att tillåta personen att vara där den själv är, 
personen lär sig att öva medveten närvaro med hjälp av meditation för att uppleva varje 
stund i nuet (Kabat-Zinn, 2003). MBSR-programmet har på senare tid studerats i 
samband med bland annat bröstcancer, dock saknas en samlad kunskap om MBSR-
programmets effekt på dessa personer. Följande studie försöker ge en större inblick i 
programmets betydelse för personer med bröstcancer. 

Bakgrund 

Mindfulness 

Mindfulness har sina rötter i Buddhismen och är en del av den så kallade ädla 
åttafaldiga vägen där begreppet mindfulness står för rätt uppmärksamhet. Inom 
vården har mindfulness-begreppet och läran tagits ur sin kontext för att undvika 
religiösa aspekter (Murray, 2015). Inom buddhismen är de åtta komponenter 
fristående från varandra vad gäller kronologisk ordning och beskrivs som en cirkel. En 
komponent kan inte existera utan en annan, alla delar behövs för att enligt Buddha 
göra slut på lidandet, vilket är målet med den ädla åttafaldiga vägen. De åtta 
komponenterna består av: tal, handlingar, levande, ansträngning, mindfulness, 
koncentration, förståelse och tänkande (Christopher, Christopher, & Charoensuk, 
2009). Enligt Hilte (2014) utvecklades mindfulness i vården för att behandla stress  
samt stressrelaterade sjukdomar sedan psykiska problem som depression och även 
drogberoende. Mindfulness är ett nytt koncept inom omvårdnad och forskning har 
visat att mindfulness kan användas i den holistiska vården, dock är spridningen inom 
omvårdnad bristfällig (White, 2014). 
 
Att försöka definiera ordet mindfulness har inom forskning varit problematiskt bland 
annat beroende på forskningsfråga och mätinstrument har ordets betydelse förändrats 
och beskrivits med mångfald utan konsekvent sammanhållning (Bishop et al., 2004). 
I samband med att forskning har gjorts inom flera områden har en rad definitioner 
uppkommit (Eklöf, 2014). Nilsson (2015) presenterar flera olika definitioner på 
begreppet, till exempel: att vara närvarande, en träningsmetod som genererar ett 
tillstånd av medveten närvaro, en coping-strategi för stress, en attityd gentemot ens 
erfarenheter och handlingar i vardagen. 
 
Enligt Kabat Zinn (2013) är mindfulness "moment to moment awareness", översatt 
medveten närvaro. Det handlar om att uppleva erfarenheter och tankar som de är, att 
ha förståelse för tankar, känslor, kroppsförnimmelser och sensationer. Mindfulness är 
ett sätt att vara medveten i stunden samt att undersöka och förstå det egna jaget. 
Mindfulness innebär inte att komma någonstans eller att känna något speciellt, 
personen ska acceptera var den är och bli mer familjär med den aktuella upplevelsen 
stund för stund. Enligt Kabat-Zinn (2013) är inte mindfulness svar på problem utan 
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snarare ett medel som tillåter en person att se problem klarare och som de är. I 
mindfulness står varandet över görandet, det handlar inte om att sluta göra saker utan 
att vara först, det är en sinnesstämning i form av fokuserad uppmärksamhet. 

Mindfulness based stress reduction (MBSR) 

Mindfulness presenterades inom vården med ett projekt som kallades för ”Stress 
reduction and Relaxation Program” på 80-talet i Massachusetts av Jon Kabat-Zinn, 
detta resulterade senare i vad som kom att bli mindfulness-based stress reduction 
(MBSR) (McCracken, 2011). MBSR-programmet utvecklades till att vara tillräckligt 
långt för att deltagarna skulle få kunskap om och kunna utöva MBSR på egen hand. 
Sammanlagt består det av 26 timmar undervisningstid under åtta veckor med två och 
en halv timmes undervisning per tillfälle plus en heldagsundervisning på sex timmar 
under helgen den sjätte veckan (Kabat-Zinn, 2003). I MBSR-programmet ingår 
kroppsskanning, sittande och gående meditation, medveten yoga, medveten närvaro 
och tyst tillbakadragande (Dobkin, & Zhao, 2011; Kabat-Zinn, 2003; Kabat-Zinn, 
2013). Kroppsskanning är en meditationsteknik med genomgång av kroppen, där 
fokus är på olika kroppsdelar och att medvetet känna sensationer i dem. Sittande 
meditation innebär att medvetenhet ligger på en kroppssensation oftast andning som 
kan kännas genom näsborrar eller bröst. Sedan övas förmåga att vara medveten om 
andra sensationer utan att lägga värdering vid dem. Gående meditation innebär att 
uppmärksamhet ligger på upplevelsen av att gå utan att nå ett mål. Yogan består av 
lättare stretching och yogapositioner under tiden som personen är medveten om 
sensationer, deltagare uppmanas hoppa över positioner och övningar om de anses för 
krävande av deltagarna. Medveten närvaro innebär att medvetenhet om sensationer 
inte endast sker under meditation utan även under vardagssysslor, medvetenhet under 
måltid, dusch med mera för att integrera mindfulness i det vardagliga livet. Vid tyst 
tillbakadragande undviker personen att tala under angiven tid till exempel under en 
dag (Kabat-Zinn, 2013). 
 
Programmet ska lära ut att personen ska tillåta sig själv att vara där denne är, det 
handlar inte om att hamna någon annanstans. Personerna får öva med medveten 
närvaro genom meditation för att uppleva varje stund (Kabat-Zinn, 2003). MBSR-
programmet kan vara användbart för personer som upplever psykiska eller fysiska 
problem, programmet kan erbjudas till personer med olika grundproblematik och går 
att anpassa till olika situationer (Proulx, 2003). Kritik har riktats till det ursprungliga 
programmet då det ansetts tidskrävande vilket innebär att många personer inte har 
möjlighet att använda det (Carmody, & Baer, 2009; Bergen-Cico, Possemato, & Cheo, 
2013). Det finns ingen evidens för att en kortare version av MBSR är mindre effektiv 
än standardformatet vid behandling av psykisk stress (Carmody, & Baer, 2009), en 
studie gjord på välbefinnande visar att ett kortare program än åtta veckor gav en 
förbättring på välmående bland annat upplevd autonomi och självacceptans (Mitchell, 
& Heads, 2015). MBSR har studerats i samband med olika sjukdomar bland annat 
diabetes (Van son et al., 2013), psykiska sjukdomar (Vøllestad, Sivertsen, & Nielsen, 
2011), artrit (Pradhan et al., 2007) och olika cancerformer (van den Hurk, 2015; 
Kvillemo, & Bränström, 2011). 

Bröstcancer 

Cancer uppstår av genetiska störningar som stör celldelningen och är en sjukdom i 
cellerna (Cornelisse, & Devilee, 1997). År 2014 blev ca 9 730 personer i Sverige 
diagnostiserade med bröstcancer. Bröstcancer är den mest förekommande 
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cancerformen bland kvinnor och uppgår till 30% av cancerfallen hos kvinnor i Sverige 
(Socialstyrelsen, 2015). Bröstcancer är den vanligaste maligna cancern hos kvinnor 
världen över såväl i hög- som i låginkomstländer (Elzawawy, 2008). 
 
Bröstcancer klassificeras i olika stadier enligt TNM (Tumor, Nodes, Metastasis) som 
står för: tumör (placering och storlek), lymfnoder (spridning och utbredning), och 
metastaser (om cancern har spridits till andra vävnader eller kroppsdelar), och efter 
dessa bedömningar delas cancern sedan upp i fem stadier från stadie O-IV (Taherian-
Fard, Srihari, & Ragan 2015). Vid stadie IV, som är det allvarligaste av stadierna, har 
cancern spridit sig som metastaser till andra delar av kroppen (Compton, Byrd, Garcia-
Aguilar, Kurtzman, Olawaiye, & Washington, 2012). 

Behandlingsmetoder 

Operation är den primära behandlingsmetoden för bröstcancer (National Institute for 
Health and Clinical Excellence, 2009). Vid operation tas det antingen bort en del av 
bröstet eller hela bröstet för att avlägsna tumören, en del av lymfkörtlarna i armhålan 
kan även avlägsnas för vidare undersökning (Blowers, & Foy, 2009). Många personer 
med bröstcancer som ska genomgå en operation upplever före sin operation smärta i 
brösten, utmattning, trötthet, depression, sömnsvårigheter samt oro (Denieffe, 
Cowman, & Gooney, 2013). 
 
Strålning används i syfte att bota sjukdom eller symtomlindrande (Smith, Yan, 
Milross, & Dhillon, 2016). En studie av Delaney, Jacob, Featherstone och Barton 
(2005) visar att ca 50% av alla personer med nydiagnostiserad cancer borde få 
strålbehandling minst en gång under sin sjukdomsperiod, vilket inte alla får. Vanliga 
biverkningar vid strålbehandling är utmattning, värmevallningar, allmän smärta, 
sömnsvårigheter samt obehagskänsla i brösten (Janz et al., 2007).  
 
Cytostatika kan användas för att minska en tumör före kirurgiskt ingrepp eller 
tillsammans med strålbehandling i syfte att minska tumörens storlek och undvika 
kirurgiskt ingrepp. Cytostatika ger även möjlighet att behandla små metastaser 
(Hewett, 2009). Cytostatikabehandling kan ge besvär som illamående, kräkningar, 
utmattning samt muskelvärk, håravfall, sensorisk neuropati, motorisk neuropati och 
diarré (Pedersen, Koktved, & Nielsen, 2012; Beusterien et al., 2014). 
 
Hormonbehandling kan genomföras om cancercellerna har hormonreceptorer på sitt 
membran för östrogen och/eller testosteron. Hormonbehandling kan användas för att 
minska tumörens storlek, samt förebygga återfall (Blowers, & Foy, 2009). 
Hormonbehandling kan ge biverkningar som: värmevallningar, förhöjt blodtryck, 
trötthet samt minskade östrogennivåer, symtomen skiljs åt beroende på vilken typ av 
hormonbehandling som ges (Blowers, & Foy, 2009). 

Att leva med bröstcancer 

Att genomgå en cancerbehandling medför en rad olika biverkningar allt ifrån måttliga 
till mycket besvärande, biverkningarna som uppstår beror på vilken behandling som 
genomgås (Blowers, & Foy, 2009). Detta medför ofta en påverkan på vardagslivet 
(Pedersen, Koktved, & Nielsen, 2012) och startar ofta en rad psykologiska reaktioner 
som till exempel skräck för att dö (Hulter, 2009). Personer med cancer ser många 
gånger sin sjukdom som ett kroniskt bestående tillstånd (Hopman, & Rijken, 2014). 
En annan reaktion som är förknippad med en cancerdiagnos är stress, vårdsökande 
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person kan uppleva en hög grad av stress inför behandlingen och kanske inte alltid över 
cancern som sjukdom (Leal et al., 2014). Personer som haft cancer och genomgått 
behandling har i undersökningar uttryckt att de inte är rädda för att få cancer igen utan 
att de är rädda för att genomgå behandling en gång till (Leal et al., 2014). Att personer 
med cancer har svårt att förstå sambandet mellan behandling och biverkningar gör att 
de får en känsla av tappad kontroll, oro och upplever osäkerhet (Pedersen, Koktved, & 
Nielsen, 2012). Symtom på depression hos personer med bröstcancer har i en studie 
kopplats till en ångestfylld psykologisk anpassning till sjukdomen och diagnosen 
(Seok, Kim, Hong, Hong, Kim, Kang, & Jon, 2010). Personer med bröstcancer 
beskriver förlorad förmåga att hantera situationen som i tur leder till minskad 
självkänsla, under behandlingens gångs utvecklas hanteringsmekanismer för att 
bortse från sjukdomen. Transitionen från att vara sjuk till att bli överlevare beskrivs 
som abrupt med förlorad social uppmärksamhet och förlorad förmåga att återgå till 
livet som det var innan sjukdom (Williams, & Jeanetta, 2016). 

Evidensbaserad omvårdnad 

Krav på patientsäkerhet och kvalitet i sjukvården kräver användning av den bästa 
tillgängliga evidensen för att säkerställa bästa utfall för den vårdsökande personen. 
Evidensbaserad omvårdnad är en viktig del av kvalitetsförbättring i hälso- och 
sjukvården och innebär förbättrad vård, patientsäkerhet och kostnadseffektivitet 
(Laibhen-Parkes, 2014). International Council of Nurses (2012) nämner i sin etiska 
kod att sjuksköterskan aktivt ska utveckla en kärna av vetenskapligt baserad kunskap 
som ska stödja den evidensbaserade omvårdnaden. I patientsäkerhetslagen som är en 
av de lagar som sjuksköterskor ska förhålla sig till framgår det att "Hälso- och 
sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och 
beprövad erfarenhet" (SFS 2010:659). 
 
Evidens innebär att använda sig av bästa tillgängliga vetenskapliga faktaunderlag vid 
utövning av sitt arbete. Detta begrepp är aktuellt i vårdyrken där kunskapsläget alltid 
är i förändring till följd av vetenskapligt arbete (Evidensbaserad medicin, u.å). 
Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) beskriver evidens inom hälso- och 
sjukvården som ett förhållningssätt och en process. Förhållningssättet innebär att 
använda sig av evidens vid vårdbeslut. Processen inkluderar att systematiskt 
sammanställa, kvalitetsgranska, bedöma, tyda och tillämpa de forskningsresultat som 
finns. Evidensbaserad omvårdnad ska ses som ett komplement till andra kunskaper 
och integreras i arbetet. The Joanna Briggs Institutet (u.å.) har tagit fram en modell 
inom evidensbaserad hälso- och sjukvård vilken har som mål global hälsa. Modellen 
utgår ifrån att evidens måste genereras, syntetiseras, överföras och tillämpas. 
Evidensbaserad hälso- och sjukvård består enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) 
av tre komponenter bästa tillgängliga forskning, professionell expertis och färdigheter 
samt vårdsökandes persons behov och önskemål. Enligt Socialstyrelsen (u.å.a) ska det 
i den evidensbaserade praktiken medvetet och systematiskt användas samma 
komponenter som Svensk sjuksköterskeförening förespråkar för att ta beslut om 
insatser. 
 
Vetenskapliga bevis om en interventions effekt är en stor del av den evidensbaserade 
praktiken, att en person har förändrats är inget säkert bevis på att interventionen har 
haft effekt. Ett sätt att säkerställa att effekten är en följd av interventionen är att 
använda sig av jämförelsegrupper som till exempel vid RCT-studier (Randomised 
controlled trial). I dessa studier finns en experimentgrupp som får en intervention och 
en kontrollgrupp som får VB (vanlig behandling). I RCT-studier avgör slumpen vilka 
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personer som hamnar i respektive grupper vilket ökar validiteten. Detta görs för att 
undvika att grupperna som undersöks redan vid studiens början är olika vilket kan 
innebära att förändringar som sker, sker på grund av olikheter i grupper och inte på 
grund av skillnad i insatser. RCT-studier ger på detta sätt en kunskap som har en säker 
beslutsgrund (Socialstyrelsen, u.å.b). 

Syfte 

Syftet var att beskriva effekter av MBSR på personer med bröstcancer. 

Material och metod 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt och utgick ifrån kvantitativa artiklar för 
att kartlägga kunskapen inom valt område (Willman, Bahtsevani, Nilsson, & 
Sandström 2016). Sammanställningen har skett med hjälp av RCT-studier för att 
konkret påvisa och analysera effekter inom det valda området (Segesten, 2012a). 
Induktiv ansats har använts för att studera och undersöka forskningen 
förutsättningslöst (Priebe, & Landström, 2012). 

Urval och datainsamling 

Utförandet av studien utgick ifrån Fribergs (2012a) modell över en litteraturöversikt. 
Först gjordes en litteratursökning via databaserna CINAHL, Medline och PsychINFO. 
Medline användes då databasen innehåller vetenskaplig litteratur inom medicin, 
omvårdnad, hälso- och sjukvårdsadministration, samt odontologi (Willman, 
Bahtsevani, Nilsson, & Sandström, 2016). CINAHL är en annan sökkälla inom 
omvårdnad, denna databas innehåller fler än 3000 tidskrifter (Willman, Bahtsevani, 
Nilsson, & Sandström, 2016). PsychINFO är en databas med psykologiska referenser 
och angränsande ämnesområden. Databaserna valdes då det enligt Segesten (2012b) 
råder en annan kvalitetssäkring i databaser än vad det gör på fria delar av webben, i 
dessa databaser finns artiklar som har granskats och är noggrant utvalda. Vid första 
sökningen användes orden "Mindfulness" och "Breast cancer". Avgränsningar samt 
synonymer i sökningarna strukturerades om fortlöpande för att få fram relevanta 
studier, sökord som använts för att nå slutgiltiga resultatet redovisas i en matris för 
bättre överskådlighet (Bilaga 1). Följande sökord har användas vid den slutgiltiga 
sökningen och alla ord har sökts i fritext: (breast cancer OR breast neoplasm OR breast 
carcinoma OR breast tumor) AND (mindfulness based stress reduction OR MBSR OR 
mindfulness-based stress reduction) AND (randomized control trial OR RCT OR 
randomized controlled trial OR intervention). Inklusionskriterier var att artiklar var 
publicerade mellan år 2006 - oktober 2016, skrivna på engelska, peer reviewed, etiskt 
granskade, RCT-studier, deltagare i studierna var över 18 år ska ha eller haft 
bröstcancer samt genom gått ett MBSR-program. Artiklarna är skrivna på engelska då 
Segesten (2012b) menar att de är av större intresse, och att det engelska språket är 
vetenskapens officiella språk. Abstract lästes igenom och valet av artiklar gjordes sedan 
i första hand enligt inklusionskriterier. Endast RCT-studier valdes då dessa studier 
anses påvisa effekt av behandling och att randomiserat urval samt kontrollgrupp ökade 
validiteten (Aveyard, 2014). Totalt hittades 37 artiklar varav sexton artiklar uteslöts då 
totalt tolv var dubbletter och tolv tripletter, 23 artiklar kvalitetsgranskades enligt mall 
för kvalitetsgranskning av kvantitativ metod som tagits fram av Jönköping University 
(Bilaga 2). Kvalitetsgranskningen utfördes för att få en bättre förståelse för innehållet 
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i artiklarna samt för att kunna avgöra om syftet och kvaliteten var tillräckligt god 
(Friberg, 2012b). Under kvalitetsgranskningens gång valdes att exkludera tre artiklar 
som mätte effekter av biomarkörer, fem artiklar uteslöts då de ej uppfyllde syftet, två 
studier var inte slutförda samt en artikel klarade inte kvalitetsgranskningen. Tolv 
artiklar uppfyllde alla kriterier och togs med till resultatet. 

Dataanalys  

Analysen av artiklar utgick ifrån Friberg (2012a). Analysen gjordes i tre steg, första 
steget var att granska studierna. Först lästes de valda artiklarna igenom flera gånger, 
detta för att förstå helheten. Sedan skedde en sökning i artiklarna av meningsenheter, 
tabeller och siffror som besvarade syftet, dessa identifierades och markerades med 
överstrykningspenna. Gul färg användes för att markera effekter, grön färg användes 
för att markera positiva effekter som en följd av MBSR-programmet och blå färg 
användes för att markera negativa eller inga effekter som följd av MBSR-programmet. 
I steg två genomfördes en jämförelse av studierna genom att söka likheter och/eller 
skillnader i teori, metod, analys, syfte och resultat. En artikelöversikt gjordes för att 
med enkelhet kunna hitta likheter och/eller skillnader (Bilaga 3). För att lättare 
identifiera effekter skrevs dessa upp på ett papper, det markerades sedan antal artiklar 
som mätt samma effekt. I det sista steget gjordes en beskrivande sammanställning av 
artiklarna i fyra olika kategorier; effekter avseende psykiskt välmående, effekter 
avseende fysiskt välmående, effekter avseende hantering, effekter, effekter avseende 
social välmående, se tabell 1. 
 
Tabell 1. Kategoriindelning, effekter avseende MBSR vid bröstcancer  
Kategorier Underkategorier 

 
Effekter avseende 
psykiskt välmående 

Förvirring; Hjälplöshet; Optimism; Humör; Rädsla för återfall; 
Symtombörda; Stress; Fientlighet; Ilska; Depression; Ångest; 
Posttraumatisk mognad; Andlighet; Andligt välmående 

Effekter avseende fysiskt 
välmående 

Utmattning; Sömnkvalitet; Energi; Fysisk funktion; Smärta; 
Fysiskt välmående; Fysisk hälsa 

Effekter avseende 
hantering  

Kognitiv coping; Beteende coping; Passiv coping; Emotionell 
kontroll; Behov av kontroll; Kognitivt undvikande; 
Begriplighet; Meningsfullhet 

Effekter avseende socialt 
välmående 

Socialt välmående; Socialt stöd; Socialt familjevälmående 

 

Etiska överväganden 

Vid val av begrepp i studie är det viktigt att överväga deras betydelse (Kjellström, 2012) 
i bakgrund och metod används begreppen personer med bröstcancer för att påvisa att 
personen kommer i första hand och inte sjukdomen eller forskning. Då förutfattad 
kunskap kan påverka arbetet vad gäller forskningsprocessen har arbetsgruppen 
diskuterat förutfattade meningar kring arbetet och begreppen för att undvika att 
värderingar och erfarenheter inom forskningsområdet skulle påverka studien 
(Kjellström, 2012). I studien valdes att enbart inkludera de artiklar som blivit etiskt 
godkända. Etiska råd och kommittéer säkerställer att ingen person som deltagit i 
undersökningen har kommit till skada samt att forskningen inte är olaglig, 
ogenomtänkt eller skadlig (Bell, Waters, & Nilsson, 2016).  



 

7 
 

Resultat 

Resultatet bygger på tolv RCT-studier som jämför MBSR med vanlig behandling (VB). 
Studierna var gjorda i USA (n=7), Kina (n=1), Danmark (n=3) och Storbritannien 
(n=1). Sammanlagt 2141 personer deltog i de olika studierna, 1062 i MBSR 
interventionen och 1079 i kontrollgrupp, de var kvinnor med bröstcancer steg O-III 
och medelåldern varierade i studierna från 47år – 57år. 

Interventionsgrupp – MBSR 

MBSR-interventionerna i studierna var sex veckor i sex av studierna och åtta i 
resterande sex, undervisningstillfällen var mellan 2-3,5 timmar långa och hölls en till 
två gånger i veckan (Bilaga 4). I tio av studierna ingick träning i hemmet. Psykologer 
utbildade i mindfulness eller MBSR höll i interventionen i åtta av studierna. Ingen av 
artiklarna har redovisat uppföljning av MBSR-utövning och om deltagare fortsatte 
efter interventionen att utöva MBSR. 

Kontrollgrupp – vanlig behandling.  

Den vanliga behandlingen, VB, bestod i samtliga tolv studier utav klinisk 
standardbehandling som kunde innebära operation och adekvat behandling enligt 
kliniska riktlinjer samt kliniska återbesök. Behandlingarna kunde se olika ut beroende 
på individuella behandlingsplaner. VB kunde innebära att deltagarna fortsatte sina liv 
som vanligt bortsett från att de vid specifika tillfällen fick samma frågeformulär som 
MBSR-gruppen. Den vanliga behandlingen fick i vissa fall inte innehålla någon specifik 
psykosocial intervention. Komplementär behandling fick i en del studier användas 
dock fick den inte vara psykosocialt inriktad. I en studie fanns en telefonkontakt med 
forskarna för att få stöd samt för att forskarna skulle kunna identifiera andra 
interventioner som användes/testades. I sex av studierna ombads deltagare i VB-
gruppen att avstå från MBSR, meditation och/eller yoga under studiens gång. I fem 
olika studier nämns det att VB-gruppen blev erbjuden att delta i MBSR efter att studien 
avslutades. 

Effekter avseende psykiskt välmående 

MBSR-deltagare visade i jämförelse med vanlig behandlingsgrupp på signifikant 
mindre grad av förvirring efter två månader, mindre grad av hjälplöshet efter fyra 
månader, högre grad av optimism efter sex veckor, signifikant mindre rädsla för 
återfall efter sex veckor samt två och tre månader samt signifikant bättre humör 
visades efter två månader enligt två olika studier (Henderson et al., 2013; Hoffman et 
al., 2012; Lengacher et al., 2009; Lengacher et al., 2014; Lengacher et al., 2011). En 
studie visar på en statistisk signifikant lägre upplevd total symtombörda relaterat till 
cancersjukdomen hos MBSR-deltagare efter två, sex och tolv månader (Würtzen et al., 
2015). Zhang et al. (2016) visar på signifikant lägre grad av stress hos MBSR-deltagare 
vid två och tre månader,och Lengacher et al. (2009) visar på lägre grad av stress hos 
MBSR-deltagare vid sex veckor. Upplevd fientlighet var signifikant lägre hos MBSR-
deltagare efter fyra månader enligt två olika studier, signifikans uppnåddes inte efter 
tolv månader (Henderson et al., 2012; Henderson et al., 2013). Hoffman et al. (2012) 
visar signifikant lägre grad av upplevd ilska i MBSR-gruppen vid mätning efter två 
månader, skillnaden var inte signifikant efter tre månader. Vid fyra månader påvisade 
Henderson et al. (2012) en statistisk signifikant skillnad i upplevd ilska mellan 
grupperna; deltagare i MBSR-gruppen upplevde ilska i lägre grad. Enligt Hoffman et.al 
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(2012) fanns ett statistiskt signifikant bättre välmående efter två månader hos MBSR-
deltagare. Zhang et al. (2016) visar på en högre grad av posttraumatisk mognad 
(förmågan att kunna gå stärkt ut ur en traumatisk upplevelse) hos deltagare som 
genomgått MBSR-program efter två månader, signifikant skillnad höll även i sig efter 
tre månader. 
 
Tre olika studier visar på signifikant lägre grad av depressionssymtom hos MBSR-
deltagare jämfört med kontrollgruppen(Würtzen et al., 2013; Lengacher et al., 2009; 
Hoffman et al., 2012), två andra studier uppvisar också en lägre grad av depression hos 
MBSR-deltagare, dock uppnåddes inte statistisk signifikans (Lengacher et al., 2014; 
Lengacher et al., 2016) Två studier visade inte på någon skillnad i effekt mellan MBSR 
och VB (Henderson et al., 2012; Henderson et al., 2013). Enligt Würtzen et al. (2013) 
var skillnaden inte längre signifikant vid tolv månader då effekten av MBSR på 
depression hade minskat.  
 
Sex studier visar på signifikant lägre grad av ångest för deltagare i MBSR-programmet 
vid tre, fyra respektive sex månaders uppföljning (Hoffman et al., 2012; Zhang et al., 
2016; Lengacher et al., 2009; Henderson et al., 2012; Henderson et al., 2013; 
Lengacher et al., 2016; Würtzen et al., 2012). Tre av studierna hade en uppföljning efter 
tolv månader där skillnad mellan MBSR-gruppen och kontrollgruppen fortfarande 
fanns, dock i minskad omfattning i förhållande till föregående mätningar, och ingen 
signifikant skillnad fanns (Henderson et al., 2012; Henderson et al., 2013; Würtzen et 
al., 2012). 
 
I Würtzen et al. (2015) framgår ett signifikant bättre andligt välmående i MBSR-
gruppen jämfört med kontrollgruppen efter sex månader, vid tolv månader fanns dock 
ingen skillnad. I två andra studier demonstreras en signifikant positivt upplevd 
andlighet i högre grad hos MBSR-deltagare, detta kan ses i direkt anslutning till MBSR-
programmet (Henderson et al., 2013; Henderson et al., 2012). Zhang et al. (2016) och 
Lengacher et al. (2009) hittade ingen signifikant skillnad i upplevd andlighet efter att 
deltagarna genomgått MBSR-programmet. 

Effekter avseende fysiskt välmående 

Hoffman et al. (2012) och Lengacher et al. (2011) visar en statistisk signifikant lägre 
grad av utmattning efter två månader hos MBSR-deltagare, detsamma visar Lengacher 
et al. (2016) vid mätning efter sex veckor. En studie gjord på sömnkvalitet visar en 
statistisk signifikant bättre sov-effektivitet och färre vakna timmar i MBSR-gruppen i 
en mätning gjord efter tre månader (Lengacher et al., 2015). Andra studier visar på 
liknande resultat med mätning gjort efter två månader, efter sex och tolv månader 
fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna (Andersen et al., 2013; Lengacher 
et al., 2011). 
 
I två studier mättes energi, resultatet visar att MBSR-gruppen upplevde sig ha energi 
och ork i högre grad än kontrollgruppen efter sex veckor respektive signifikant efter 
två månader (Lengacher et al., 2009; Lengacher et al., 2014). Enligt Hoffman et al. 
(2012) är skillnaden statistiskt signifikant vid två månader. En signifikant högre grad 
av självskattad fysisk förmåga för personer som genomgått MBSR-programmet 
påvisades efter sex veckor samt två månader (Lengacher et al., 2009; Lengacher et al., 
2014). Lengacher et al. (2009) påvisade signifikanta skillnader vid mätning av 
begränsningar relaterade till fysisk hälsa; deltagare i MBSR-gruppen angav sig vara 
fysiskt begränsade i lägre grad. 
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Tre studier mätte upplevd smärta, i den ena visades statistisk signifikant lägre 
smärtupplevelse i MBSR-gruppen medan de andra inte kunde påvisade statistisk 
skillnad mellan MBSR och vanlig behandling (Lengacher et al., 2009; Lengacher et al., 
2016; Lengacher et al., 2012). Hoffman et al. (2012) visar signifikanta skillnader i 
fysiskt och funktionellt välmående efter tre månader; deltagare i MBSR-gruppen anger 
välmående i högre grad. Lengacher et al. (2016) visar att MBSR-deltagare anger högre 
hälsorelaterad livskvalitet än kontrollgruppen, skillnaden var dock ej signifikant. 

Effekter avseende hantering 

Deltagare i MBSR-interventionen anger enligt Henderson et al. (2012) känsla av 
begriplighet och meningsfullhet i högre grad än dem i kontrollgruppen, med 
signifikant värde efter fyra månader, värdena kvarstod inte efter tolv månader. I en 
annan studie visade sig en högre grad av känsla av meningsfullhet i MBSR-gruppen 
vara signifikant både efter tolv respektive 24 månader (Henderson et al., 2013). 
Hoffman et al. (2012) redovisar signifikant bättre emotionellt välmående i MBSR-
gruppen vid mätning efter tre månader, detta stöds av Henderson et al. (2013) som 
visar signifikanta skillnader även vid fyra månader. 
 
Två studier visar att deltagare i interventionsgruppen anger effektiva copingförmågor 
(aktiv kognitiv coping, aktiv beteende coping och passiv coping) i signifikant högre 
grad än i kontrollgrupperna (Henderson et al., 2012; Henderson et al., 2013). 
Henderson et al. (2012) påvisades inga signifikanta skillnader efter tolv månader och i 
Henderson et al. (2013) påvisades signifikanta skillnader avseende både beteende 
coping och kognitiv coping efter tolv månader och för kognitiv coping efter 24 
månader. 
 
Signifikanta skillnader fanns mellan interventions- och kontrollgrupper även avseende 
förmåga till emotionell kontroll, efter fyra månader angav MBSR-deltagare i högre 
grad en god förmåga att hantera känslor, skillnader kunde även ses efter 24 månader 
dock ej signifikant (Henderson et al., 2012). Behov av kontroll och kognitivt 
undvikande var signifikant lägre hos dem som genomgått MBSR vid mätning efter fyra 
månader (Henderson et al., 2013).  

Effekter avseende socialt välmående 

Socialt välmående skattades signifikant högre av MBSR-deltagare jämfört med 
kontrollgruppen vid två månader, vid tre månader kvarstod inte signifikans (Hoffman 
et al., 2012). Inga skillnader hittades på upplevt socialt stöd (Lengacher et al., 2009). 
Henderson et al. (2013) påvisade att självskattat socialt välmående i familjen var 
signifikant högre i MBSR-gruppen upp till fyra månader efter interventionen, efter tolv 
månader fanns inte signifikant skillnad kvar.  
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Metoddiskussion 

En litteraturöversikt gjordes för att kartlägga kunskapsområdet inom valt område 
(Willman, Bahtsevani, Nilsson, & Sandström, 2016). Med hjälp av en induktiv ansats i 
genomgången av kvantitativa studier har det undersökts om MBSR har effekt på 
personer med bröstcancer. Efter konsultation med bibliotekarien på högskolan i 
Jönköping angående aktuella sökord i sökningen ansågs sökorden vara passande vilket 
stärker trovärdigheten. Sökning gjordes i tre olika databaser för att fånga in så många 
studier som möjligt. Cinahl, Medline och PsychINFO användes, det upptäcktes att 
samma artiklar fanns i fler än en databas. Efter sökning i PsychINFO hittades inga nya 
artiklar som togs med till resultatet, därför anses tre databaser vara tillräckligt.  
 
Inklusionskriterier för studien var artiklar om RCT-studier där personer över arton år, 
som har haft eller har bröstcancer samt genomgått ett MBSR-program ingick, artiklar 
var peer reviewed samt publicerade mellan 2006-2016. RCT-studier valdes då dessa 
anses ha hög validitet (Aveyard, 2014). RCT-studier används för att undersöka om 
interventionen har någon effekt och om interventionen fungerar i den utsträckningen 
att den har någon nytta för den vårdsökande personen (Meland, & Brodersen, 2016). 
Samtliga artiklar hade enbart inkluderat kvinnor vilket resulterar i en ökad 
generaliserbarhet av studien för kvinnor med bröstcancer. De äldsta studierna som 
användes i resultatet var från 2009 vilket ses som en styrka då det är den senaste 
forskningen som använts. Anledning till att inte äldre artiklar söktes var att 
mindfulness introducerades i vården först på 80-talet (McCracken, 2011) och att 
MBSR vid bröstcancer började studeras senare. Första studien som genomförts på 
MBSR och bröstcancer enligt kännedom är Shapiro, Bootzin, Figueredo, Lopez och 
Schwartz, (2003) studie.  
 
Under kvalitetsgranskning valdes att exkludera artiklar som mätte effekter av 
biomarkörer, då denna studie inriktade sig på ett beteendevetenskapligt perspektiv 
istället för på cellnivå vilket ansågs falla utanför huvudområdet omvårdnad. I studierna 
jämfördes vanlig behandling med MBSR, dock hade den vanliga behandlingen mycket 
bristfällig beskrivning. I flera av studierna nämndes enbart att vanlig behandling 
bestod utav standardklinisk behandling. Då resultatet är byggt på studier från fyra 
olika länder och sjukhus är det troligt att den vanliga behandlingen skiljer sig åt. 
Följden av en bristfälligt beskriven jämförelsegrupp blir en osäkerhet kring vad 
interventionen jämförs med. Under arbetets gång har frågan ställts om det i studien 
har jämförts samma grupper och därmed om resultaten går att jämföra, resultatet i 
denna studie kan ha påverkats som en följd av detta. Diskussion mellan författarna har 
förts om huruvida kriterier för MBSR-programmets utförande borde ha varit mer 
specifika i studierna, detta eftersom det hade varit lättare att dra slutsatser om 
programmen vore utformade på exakt samma sätt. Slutsatsen drogs att med det 
begränsade antal artiklar som fanns inom området inte fanns möjlighet att exkludera 
de program som enbart hade tillexempel sex veckors duration. Forskning har också 
visat på att det inte finns evidens för att ett kortare MBSR-program skulle vara mindre 
effektivt (Carmody, & Baer, 2009). För att öka reliabiliteten på studien valdes att båda 
författarna enskilt skulle kvalitetsgranska samtliga artiklar som togs med i resultatet. 
 
Under analysens gång fördes diskussion kring tolkning av resultat som fanns i tabeller 
som inte alltid hade en beskrivning i text, tabellerna analyserades separat för att sedan 
i resultatet beskrivas i text. Under analysarbetets gång upptäcktes att vanlig 
behandling var bristfälligt beskriven i artiklarna, att veta vad den vanliga behandlingen 
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bestod av är en viktig del för att kunna uttala sig om resultatet och i förlängningen 
också evidensen för MBSR vid bröstcancer. Två artiklar hade jämfört MBSR med ett 
nutritionsprogram (NEP) och vanlig behandling. Valet togs att inte inkludera 
resultatet av jämförelsen mellan nutritionsprogrammet och MBSR-programmet för att 
vara konsekvent gentemot de andra studierna. Vid jämförelse av dataanalysen i de 
olika artiklarna framkom att det har använts en rad olika metoder för att analysera 
data i resultatartiklarna, vetskap om att studiens resultat kan ha påverkats som följd 
fanns. Under analysarbetet identifierades artiklar som har undersökt effekter som inte 
redovisas i resultatet, diskussion har först om huruvida artiklarnas resultat är vinklat 
till MBSR-programmets fördel då de flesta effekter som redovisas visar på en positiv 
effekt som följd av MBSR-programmet. Ytterst få artiklar hade redovisat negativa eller 
icke existerande effekter av MBSR-programmet, det går därför att ifrågasätta om dessa 
effekter är icke existerande eller enbart valts bort att redovisas av artikelförfattarna. 
Studier med signifikanta eller positiva resultat publiceras i större grad än de studier 
med icke signifikanta eller negativa resultat vilket hotar studiers validitet (Song et al., 
2010). Att inte rapportera en studie på grund av vinklingen i resultatet benämns som 
rapporteringsfel eller publikation bias (Smyth et al., 2011). Studier har visat att det 
finns evidens för att rapporteringsfel existerar och har en stor påverkan på 
summeringen av studiers resultat (Song et al., 2010). Många forskare menar att icke 
redovisade resultat är ett stort problem för hälso- och sjukvården (Malicki, & Marusic, 
2014). Den evidensbaserade sjukvården innebär bland annat att använda bästa 
tillgängliga forskning, det går att ifrågasätta om den bästa tillgängliga forskningen 
verkligen är en spegling av verkligheten och om resultatet som framkommit i studien 
är pålitligt. 
 
I analysen framkom en rad olika effekter, utifrån dessa effekter skapades kategorierna: 
psykiskt, fysiskt, hantering, socialt. Dessa rubriker valdes för att ge läsaren en enkel 
överblick av resultatet, diskussion fördes kring om andra rubriker vore aktuella med 
detta i åtanke drogs slutsatsen att valda rubriker gav bäst översikt.  
 
Resultatet bygger på studier som kommer från Kina, Storbritannien, USA och 
Danmark. Tre olika forskargrupper stod för nio resultatstudier vilket kan ha påverkat 
resultatet. Zhang et al. (2016) förde en diskussion om att MBSR kan vara lättare att 
anamma i Kina där meditation är en större del av kulturen än vad det är i västvärlden, 
då enbart en av tolv artiklar var från Kina ansågs detta inte ha påverkat resultat. Det är 
enligt Lyles (2010) viktigt att veta att: politik, sjukhussystem, miljöer, inställningar och 
forskning gjord i olika länder påverkar generaliserbarheten, det är därför svårt att 
uttala sig om litteraturöversiktens generaliserbarhet. Vår förförståelse för mindfulness 
var i denna studie närvarande dock ytterst begränsad, därför tros inte förförståelse ha 
påverkat resultatet. Förförståelse bestod utav en medvetenhet om att mindfulness 
existerar som någon form av meditation och alternativ behandling 
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Resultatdiskussion 

De flesta resultat som redovisades hade en uppföljningstid mindre än två månader, 
detta referensvärde är byggt på att MBSR-programmet i de flesta studier pågick i åtta 
veckor. Fem studier mätte effekter efter mer än tolv månader (två studier efter 24 
mån). Av dessa kvarstod statistik signifikans på: minskning av symtombörda, ökad 
meningsfullhet, beteende coping och kognitiv coping. Statistisk signifikans kvarstod 
inte vid tolv månaders mätning på andligt välmående, upplevelse av fientlighet, sov 
kvalitet, självskattat socialt välmående i familjen, depression, ångest, emotionellt 
välmående, begriplighet, meningsfullhet och aktiv kognitiv coping. Ett klart mönster 
ses i att effekten av MBSR-programmet inte kvarstår långsiktigt, att studier har valt att 
endast göra kortsiktiga mätningar kan ifrågasättas. Studier presenterar effekter 
kortsiktigt, viss evidens finns emellertid behöver den styrkas. Varför effekt minskar 
kan ha att göra med mängd utövad MBSR, när intervention avslutas efter 6-8 veckor 
är det oklart i vilken mängd deltagare utövar MBSR på egen hand. Lengacher et al. 
(2009) visade i sin studie på att mer utövning av MBSR hemma under intervention gav 
större effekt på upplevd stress, fysisk funktion, smärta, emotionellt välmående, dock 
ökade psykologiska variabler oberoende av dos. Detta stöds av en studie om MBSR där 
forskarna fann ett samband mellan utövad MBSR och effekt på ångest, sömn och fysisk 
funktion (Gross, Kreitzer, Russas, Treesak, Frazier, & Hertz, 2004). 
 
Carmody och Baer (2009) samt Mitchell och Heads (2015) menar att kortare 
interventioner med MBSR har eller kan ge effekt. Studierna i detta arbete har beskrivit 
interventionen dock inte om deltagarna fortsatt att utöva MBSR efter interventionens 
slut. Kabat-Zinn (2013) menar att deltagarna efter intervention ska ha kunskap att 
utöva MBSR hemma på egen hand, om studier tog detta i beaktning framgår dock ej. 
Utövningen av MBSR, enligt Kabat-Zinn (2013), och hur MBSR utförts i artiklarna i 
denna litteraturöversikt skiljer sig bland annat i antal veckor, tid, övningstid hemma, 
introduktion och instrument deltagarna haft till förfogande. 
 
Att sammanställa eller syntetisera är en av delarna i processen av evidens (Willman, 
Bahtsevani, Nilsson, & Sandström, 2016) detta är till viss del bristfälligt i 
resultatartiklarna. Mätinstrument har i vissa fall delats upp för att visa på effekt på en 
eller flera av variablerna. Detta gör det problematiskt att sammanställa resultat och 
dra generella slutsatser. Att studier undersökt olika variabler och mätinstrument 
minskar samstämmigheten i denna studie (SBU - Statens beredning för medicinsk och 
social utvärdering, 2014). 
 
Flera av studierna i litteraturöversikten mätte effekten på depression och ångest en 
biverkning många upplever av behandling eller cancerdiagnos (Blowers, & Foy, 2009; 
Seok, Kim, Hong, Hong, Kim, Kang, & Jon, 2010). Resultat i denna studie 
överensstämmer med Weitz, Fisher och Lachman (2012) där kvinnor med bröstcancer 
uttrycker en förbättring av psykiska symtom med hjälp av MBSR-programmet. I 
Hoffman, Ersser och Hopkinsons (2012) studie upplevde personer med bröstcancer en 
ökad hanterbarhet av ångest med hjälp av MBSR-programmet och Kieviet-Stijnen, 
Visser, Garssen och Hudig (2008) visar på att MBSR minskar depression hos personer 
med cancer. Detta överensstämmer med Carlson och Garland (2005), Lengacher et al. 
(2011) och Matousek och Dobkin (2009) som alla visar på minskad ångest och 
depression hos personer med cancer respektive bröstcancer till följd av MBSR-
programmet. Då resultat i denna litteraturöversikt och resultatet från andra studier 
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visar på en positiv effekt i form av minskning av ångest till följd av MBSR-programmet 
finns evidens för att MBSR har en kortsiktig effekt på ångest jämfört med VB. 
 
Resultatet visar också på en positiv effekt av fysiska symtom i direkt anslutning till 
MBSR-programmet jämfört med VB. Detta styrks även av Dobkin (2008) och 
Matousek och Dobkin (2009) som visar att personer med bröstcancer som genomgått 
MBSR upplever mindre självskattad medicinska symtom samt av Kieviet-Stijnen, 
Visser, Garssen och Hudig (2008) som visar på att MBSR minskar fysiska symtom hos 
personer med cancer. Dock har inte samma mätinstrument eller analys genomförts i 
de olika studierna som denna litteraturöversikts resultat bygger på. Utifrån detta så 
finns det i dagsläget ett begränsat evidensunderlag avseende MBSR och dess effekt på 
fysiskt välmående. 
 
Coping och meningsfullhet var två faktorer som visade signifikant positiv effekt efter 
ett år. Resultatet stödjs av Dobkin (2008) som i sin studie presenterar att coping ökar 
i samband med MBSR, även Hoffman, Ersser och Hopkinson (2012) studie visar på 
bättre förmåga till coping och begriplighet hos personer med bröstcancer. Detta stöds 
även av Matousek och Dobkin (2009) som visade förbättring på hanterbarhet och 
meningsfullhet. I en studie hittades skillnad på två av åtta undersökta coping-
strategier efter att deltagare genomgått ett MBSR-program (Witek–Janusek, 
Alburquerque, Chroniak, Chroniak, Durazo–Arvizu, & Mathews, 2008). Flera studier 
som analyserats visar på en bättre copingförmåga efter ett genomfört MBSR-program 
jämfört med standardbehandling. Dock kan det utifrån resultat i denna studie inte 
sägas att det finns evidens för att MBSR skulle hjälpa till med att förbättra 
copingförmågan, eftersom enbart ett fåtal av analyserade studier har valt att mäta just 
denna effekt. Enligt Williams och Jeanette (2016) är hantering av sin sjukdom något 
som personer med cancer upplever komplext och svårt. En studie visar att meditation 
kan påverka strukturer i hjärnan och på så vis öka sensorisk, kognitiv och emotionell 
bearbetning (Lazar et al., 2005).  
 
Kabat-Zinn (2013) menar att MBSR-programmet försökte få bort religiösa aspekter ur 
mindfulness, trots detta hade förvånansvärt många studier som ingick i 
litteraturöversikten mätt effekten på den andliga aspekten. Lepherd (2015) menar att 
andlighet är ett mångdimensionellt begrepp och att identifiera dimensionerna är 
viktigt för att effektivt kunna använda det, detta gör det problematiskt att mäta 
andlighet då det har olika betydelse för olika personer. I Weitz, Fisher och Lachman 
(2012) studie ansåg kvinnorna att de fick en ökad andlig kontakt, i en annan studie 
uttryckte personer med cancer en ökad andlighet (Mackenzie, Carlson, Munoz, & 
Speca, 2007). I Greeson, Webber, Smoski, Brantley, Ekblad, Suarez och Wolever (2011) 
rapporterade omkring hälften av 277 deltagare att de deltog i MBSR för att öka sin 
andlighet vilket ökade hos 54 procent av deltagarna. Diskussionen kan föras om 
resultat av MBSR är placeboeffekter då deltagarnas förväntningar kan öka följsamhet 
och placeboeffekt (Stetler, 2014). För att avgöra om detta är fallet måste deltagarnas 
förkunskap och förväntningar undersökas innan studien genomförs. Resultatet i 
litteraturöversikten är motsägelsefullt när det kommer till långsiktiga effekter för 
andlighet till följd av MBSR-programmet. Enligt kännedom finns inget stöd i andra 
studier vilket kan bero på att de flesta studier har en kort uppföljningstid. Utifrån dessa 
resultat kan inga slutsatser dras kring MBSR-programs effekt på andlighet hos 
personer med bröstcancer. 
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Slutsatser 

Generellt finns kortsiktiga positiva effekter till följd av MBSR-programmet på 
psykiska, fysiska, hanterbara och sociala delar hos personer med bröstcancer. Dock är 
dessa effekter ofta uppmätta direkt efter interventionen och fler studier visar att dess 
effekt minskar efter tolv månader. Med denna information dras slutsatsen att det finns 
vissa kortsiktiga fördelaktiga effekter med MBSR-programmet. 
 
Resultatet ger en inblick i om MBSR har effekt, på evidensläget. Litteraturöversikten 
kan öka förståelse för forskningen i ämnet och belyser även kunskapsluckor. Evidensen 
för att använda MBSR i vården av personer med bröstcancer är ännu låg och fler 
studier med längre uppföljning bör göras. Även studier som jämför MBSR med andra 
typer av behandling som till exempel samtalsgrupper eller KBT kan vara av intresse. 
Eftersom inga studier med män identifierades kan forskning gällande MBSR och 
bröstcancer hos män vara av intresse.  

Kliniska implikationer 

Det är av stor vikt att som sjuksköterska arbeta holistiskt och se människan bakom 
sjukdomen. Vården idag är medicinsk inriktad och det är viktigt att inte glömma bort 
att det finns icke-farmakologisk behandling som kan vara av stor nytta för att öka 
välbefinnandet och delaktigheten i vården för personer med bröstcancer.  
 
Innan MBSR kan implementeras i vården behöver mer forskning göras inom området, 
och om dess effekter. Vårdpersonal bör ha en förståelse för MBSR, dess utövning och 
att det kan ha en positiv effekt. Vårdpersonal ska tillsammans med vårdsökande person 
utvärdera och planera vård, har personen önskemål om att använda sig av MBSR kan 
vårdpersonal informera om MBSR. 
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Bilaga 3 

Artikelöversikt  

Författare, 
år och land  

Syfte  

Design  
Deltagare   

Experimentgrupp(E)  
Kontrollgrupp(K)  

Instrument/mätningar  

Resultat 
Signifikanta skillnader** 

Skillnader som ej är signifikanta* 
 

Andersen 
et al. 2013  
Danmark  

 The aim of this study was to 
determine the effect of the MBSR 
program on sleep quality among 
breast cancer patients. Further we 
hypothesized that MBSR would 
improve sleep quality by 
decreasing distress and hot 
flushes.  

RCT  
E (n=168)  
K (n=168)  

Sleep quality-(Medical outcome study sleep 
scale)   
Psychological distress- (SCL-90-R)   
Hot flushes (A validated hot flush score) Har 
ej tagits med till resultat.  

2månader:  
Sleep disturbance**; Sleep adequacy**; 
Sleep problem index I&II**  
Snoring*; Shortness of breath*; 
Somnolence*; Sleep quantity*; Optimal 
sleep*  
 
6månader:  
Snoring**; Somnolence**  
Sleep disturbance*; Sleep problem 
index I&II*; Shortness of breath*; 
Sleep adequacy*; Sleep quantity*; 
Optimal sleep*  
 
12månader:  
Snoring**  
Sleep disturbance*; Sleep problem 
index I&II*; Shortness of breath*; 
Sleep adequacy*; Somnolence*; Sleep 
quantity*; Optimal sleep*  



 

 
 

Henderson 
et al. 2012    
   
USA   

The aim of this study was 
determine the effectiveness of a 
mindfulness-based stress-
reduction(MBSR) program on 
quality of life(QOL) and 
psychosocial outcomes in women 
with early-stage breast cancer, 
using a three arm randomized 
controlled trail(RCT).   

RCT    
E (n= 53)   
K (n= 58)   
NEP (n=52)  
  

QoL- (FACT-B)   
Coping mechanism (Dealing with illness 
questionnaire)   
Depressive symptoms- (BDI)   
Anxiety symptoms- (BAI)   
General distress- (SCL-90-R)   
Self-esteem-The Rosenberg self-esteem 
scale.   
Subjective social Support-Revised UCLA 
Loneliness scale   
Cancer specific coping- (Mini-MAC)   
Stress(SOC)   
Degree of emotional control-(CEC)  

4månader:  
Spirituality**; Active cognitive 
coping**; Active behaviour coping**; 
Anger**; Paranoid ideation**; 
Hostility**; Anxiety**; 
Meaningfulness**; Emotional 
control**;   
Depression*; Unhappiness*; Avoidance 
coping*;  
 
12månader:  
Spirituality*; active behaviour 
coping**; Meaningfulness**;  
active cognitive coping*; Anger*; 
Paranoid ideation*; Hostility*; 
Anxiety*; Emotional control*;  
Depression*; Unhappiness*; Avoidance 
coping*;  
 
24månader:  
Anxiety**; Unhappiness**, Emotional 
control**;  
Avoidance coping*; Depression*; 
Spirituality*; active behaviour coping*; 
Meaningfulness*;  
active cognitive coping*; Anger*; 
Paranoid ideation*; Hostility*;  
 
Social support resultat saknas  

Henderson 
et al. 2013    
   
USA   

Purpose: To test the relative 
effectiveness of a mindfulness-
based stress reduction program 
(MBSR) compared with a nutrition 
education intervention (NEP) and 
usual care(UC) in women with 
newly diagnosed early stage breast 
cancer (BrCA)undergoing 
radiotherapy.    

RCT   
E (n=53)   
K (n=58)   
NEP (n=52)  

QoL- (FACT-B)   
Coping mechanism Dealing with illness 
questionnaire.   
Anxiety- Becks anxiety inventory.   
Depression- Becks depressive inventory   
Self-esteem - Rosenberg Self-esteem scale   
Stress– Sense of coherence scale)   
Social support-Revised UCLA loneliness 
scale.   
Emotional control–Courtauld emotional 

4månader  
Anxiety**; Emotional control**; 
Avoidance coping**; Spirituality**; 
active behaviour coping**; 
Meaningfulness**; active cognitive 
coping**; Anxious Preoccupation**; 
Paranoid ideation**;Hostility**; Global 
severity index**; Cognitive 
avoidance**; emotional wellbeing**  



 

 
 

control scale   
Distress- Symptom check list 90-revised)  

Social family wellbeing*; helplessness*; 
depression*;  
 
12månader  
Active behavioural coping**; active 
cognitive coping**;  
Avoidance coping*; Spirituality*; 
Meaningfulness*; Anxious 
Preoccupation*; Paranoid ideation*; 
Hostility*; Global severity index*; 
Cognitive avoidance*; emotional 
wellbeing* Anxiety*; Emotional 
control*; social family wellbeing*; 
helplessness*; depression*;  
 
24månader  
Meaningfulness**; Anxious 
preoccupation**  
Active behavioural coping*; active 
cognitive coping*; Avoidance coping*; 
Spirituality*; Paranoid ideation*; 
Hostility*; Global severity index*; 
Cognitive avoidance*; emotional 
wellbeing* Anxiety*; Emotional 
control*; social family wellbeing*; 
helplessness*; depression*;  
 Socialt support resultat saknas  

Hoffman et 
al. 2012    
UK   

To assess the effectiveness of 
mindfulness-based stress 
reduction(MBSR) for mood, 
breast- and endocrine-specific 
quality of life, and wellbeing after 
hospital treatment in women with 
stage 0 to III breast cancer.   

RCT   
E (n=114)   
K (n=115)  

Mood(POMS)   
Wellbeing(FACT-B 37 items scale)   
Endocrine Wellbeing -(FACT-ES scale)   
Wellbeing QOL (WHO-5)    

 2månader:  
Mood state score**;Depression**; 
Confusion**; Anger*; Social 
wellbeing**, physical wellbeing**; 
emotional wellbeing**; functional 
wellbeing**; WHO-5**  
 
3månader:  
Mood state score**; Anger**; 
Depression*; Confusion*; Social 
wellbeing*; physical wellbeing**; 



 

 
 

emotional wellbeing**; functional 
wellbeing**; WHO-5**  

Lengacher 
et al. 2009 
   
USA   

 Thus, we conducted a randomized 
controlled clinical trial designed to: 
(i) determine whether an MBSR 
intervention compared with usual 
care is efficacious in improving 
psychological and physical status 
in BC survivors; and (ii)whether 
such favourable effects are 
modified by the extent of 
compliance with the MBSR(BC) 
program.  

RCT   
E (n=40)   
K (n=42)   

FOR (30-item concerns about reoccurrence 
scale)   
Anxiety (State-Trait Anxiety inventory)   
Depression (20-itemCenterfor 
Epidemiological Studies Depression Scale)   
Optimism (6-item Life Orientation test)   
Stress (10-item perceived Stress Scale)   
QOL (Medical outcomes Studies Short-Form 
General Health Survey) (SF-36)   
Social support (19-item Medical Outcomes 
Social Support Survey)   
Spirituality (2 Likert-scaled item)   
Symptom(MDASI) -  

2månader:  
Social support*; spirituality*; FOR**; 
State Anxiety**; Trait Anxiety**; 
Depression**, Life orientation*; 
perceived stress*; Physical 
functioning**; Role limitations-
physical health **; Pain*; General 
health*; Energy**; social functioning*; 
role limitations-emotional problems*; 
emotional wellbeing*; aggregate 
physical health**; aggregate mental 
health*; optimism*  
(MDASI presented in other study)  

Lengacher 
et al. 2011  
   
USA   

The aims of this study were to: (1) 
determine the prevalence and 
severity of post-treatment 
symptoms (individual and 
clusters); and (2) determine the 
effectiveness of MBSR(BC), 
compared to Usual Care (control), 
to reduce individual and clusters of 
symptoms.   

RCT   
E (n=40)   
K (n=42  

Severity of symptoms  
(MDASI) & (6 symptom interference items)   

2månader:  
Fatigue**; Disturbed sleep**; Trouble 
remembering*; Drowsy*; Pain*; 
Distress*; Numbness*; Sadness*; Dry 
mouth*; Shortness of breath*; Lack of 
appetite*; Nausea*; Vomiting*;  

Lengacher 
et al. 
2014)    
   
USA   

To investigate the mechanism(s) of 
action of mindfulness based stress 
reduction (MBSR(BC)) including 
reductions in fear of recurrence 
and other potential mediators.   
   

RCT   
E (n=40)   
K (n= 42)  

Stress- 14 item perceived stress scale   
Depression - (CES-D)   
Anxiety- State- trait anxiety inventory   
FOR- 30 item concerns about recurrence 
scale   
Optimism– LOT-R   
QoL– MOS SF-36   
Social support– Medical outcome social 
support survey  

 6veckor  
FOR**; Physical functioning**  
Perceived stress*; Optimism*; 
Spirituality*; Emotional/information 
support*; Depression*; State anxiety*; 
Pain*; Energy*; General health*;  
  
Social-support ej redovisat fullt 
resultat(endast emo/info support) 



 

 
 

Lengacher 
et al. 2015   
USA   

The purpose of this study was to 
investigate the effects of 
mindfulness-based stress reduction 
for breast cancer survivors 
(MBSR(BC)) on multiple measures 
of objective and subjective sleep 
parameters among breast cancer 
survivors (BCS).   

RCT   
E (n=38)   
K (n=41)  

Objective sleep quality-The actiwatch 
Score   
Subjective sleep quality– PSQI   

 6veckor: 
PSQI*; Sleep efficiency**; OSP*  
 
3månader:  
PSQI*; Sleep efficiency*; OSP*  

Lengacher 
et al. 2016  
   
USA   

The purpose of this randomized 
trial was to evaluate the efficacy of 
the Mindfulness-Based Stress 
Reduction for Breast Cancer 
(MBSR[BC]) program in improving 
psychological and physical 
symptoms and quality of life 
among breast cancer survivors 
(BCSs) who completed treatment   

RCT  
E (n= 152)   
K (n= 147)   

Pain (The brief pain inventory)   
Fatigue (Fatigue symptom inventory)   
Depression (The center for epidemiological 
studies depression scale)   
Anxiety (State-Trait Anxiety inventory 
scale)   
Stress (The perceived stress scale)   
FOR (Concerns about reoccurrence scale)   
QOL (The medical outcomes study short 
form) (SF-36)  

6veckor  
Anxiety**; FOR**; Fatigue**;  
QOL*; Pain*; Depression*  
 
3månader  
Anxiety**; FOR**; Fatigue**;  
QOL*; Pain*; Depression*  
  
Resultat för stress saknas  

Würtzen et 
al. 2013  
  
Danmark   

To test the effect of such a 
programme on anxiety and 
depression among women with 
breast cancer in a population-
based randomised controlled 
study.   

RCT   
E (n=168)  
K(n=168)  

Anxiety- SCL 90r  
Depression– SCL 90r & CES- D  
Distress– GSI index 90 items  
  

2 månader  
Depression (CES_D)**, Depression 
(SLC-90r)*;Anxiety*, 
 
6 månader  
Depression**; Anxiety**  
 
12månader  
Depression**, Anxiety*, somatic 
symptoms*  
(Distress*, no value, data not shown)  

Würtzen et 
al. 2015  
   
Danmark   

 The aim of the current study was 
to determine the effect of MBSR on 
the burden of self-reported somatic 
symptoms related to breast cancer 
as well as on distress, mindfulness 
and spiritual wellbeing. Further, to 
determine any modification of the 
effect on somatic symptoms by 
adjuvant therapy, or by baseline 

RCT  
E (n=168)  
K (n=168)  

Somatic symptom -(BCPT)   
Distress -(SCL-90r)   
Mindfulness skill-(FFMQ)   
Spiritual wellbeing-(FACIT-Sp)   

2 månader:  
Somatic symptoms**; Distress**; 
Mindfulness skill*; Spiritual 
wellbeing*; 
  
6 månader:  
Somatic symptoms*; Distress**; 
Mindfulness skill**; Spiritual 
wellbeing**;  
 



 

 
 

levels of mindfulness factors, 
distress and spiritual wellbeing.  

12 månader:  
Somatic symptoms*; Distress**; 
Mindfulness skill*; Spiritual 
wellbeing*;  

Zhang et al. 
2016    
   
Kina   

Thus, we performed a pilot study of 
a randomized controlled trial that 
tested the hypothesis that the BC 
patients who completed MBSR 
training will experience a 
significant promotion of PTG 
compared with the control group 
that continued with the usual 
treatment. A secondary hypothesis 
explored whether MBSR 
intervention is effective in reducing 
the perceived stress and anxiety of 
BC patients in China.  

RCT  
E (n=28)  
K (n=30)   

Anxiety- (STAI)   
Stress -(CPSS)   
Posttraumatic growth(PTGI)   

2månader:   
PTGI*; Perceived stress**; State/Trait 
anxiety*  
 
3månader:  
PTGI*; Perceived stress**; State/Trait 
anxiety*  



 

 
 

Bilaga 4 

Författare 
År 

Land 

 
 

Innehåll intervention 
----------- 

Gruppstorlek 
------------ 

Tid 
 

Information/ Material 
-------------- 
Instruktör 

Andersen et al. 
2013 
Danmark 

Meditation, yoga, kroppsskanning, 
Tyst tillbakadragande 
10-30 personer 
8v, 2h/v + hemträning 

Skrivet material, CD. 
Psykolog utbildad i 
Mindfulness 

Henderson et al. 
2012 
USA 

Meditation, Yoga, gruppövning, tyst 
tillbakadragande 
Framgår ej 
8v, 2,5-3,5H/v 

Introduktion 
Meditation practioner 

Henderson et al. 
2013 
USA 

Tyst tillbakadragande, MBSR-sessioner, 
diskussion 
25-30 personer 
8v, 2,5-3,5H/v 
 

Introduktion 
Master eller doktorrand med 
meditationserfarenhet, 
psykolog med MBSR-
internship 

Hoffman et al. 2015 
UK 

Yoga, meditation, , kroppsskanning,, 
gruppdiskussioner 
Framgår ej 
8v, 2H/v +hemträning 

Framgår ej 
MBSR-instruktör 

Lengacher et al. 
2009 
USA 

Meditation, Yoga, , kroppsskanning, 
gruppdiskussioner 
4-8 personer 
6v, 2H/v + hemträning 

Introduktion, manual, CD 
Psykolog utbildad inom 
MBSR. Observatör 

Lengacher et al. 
2011 
USA 

Meditation, Yoga, , kroppsskanning, 
gruppsessioner, Tyst tillbakadragande 
40 personer 
6v, 2H/v + hemträning 

Utbildningsmaterial 
Psykolog utbildad inom 
MBSR 

Lengacher et al. 
2014 
USA 

Meditation, Yoga, kroppsskanning, 
Framgår ej 
6v, 2H/v + hemträning 

Träningsmanual, CD 
Psykolog utbildad inom 
MBSR. Observatör 

Lengacher et al. 
2015 
USA 

Yoga, meditation, kroppsskanning, 
gruppövningar 
Framgår ej 
6v, 2H/v + hemträning 

Utbildningsmaterial relaterat 
till relaxtion/meditation 
Framgår ej 

Lengacher et al. 
2016 
USA 

Meditation, Yoga, kroppsskanning, gruppövning 
Framgår ej 
6v, 2H/v + hemträning 

Manual, CD 
Psykolog utbildad inom 
MBSR 

Würtzen et al. 2012 
Danmark 

Meditation, yoga, Tyst tillbakadragande 
Framgår ej 
6v, 2H/v + hemträning 

Introduktion, Yoga matta, CD, 
kurs folder 
Psykolog utbildad inom 
MBSR 

Würtzen et al. 2015 
Danmark 

Meditation, Yoga, stresshantering, gruppdialog, 
Tyst tillbakadragande 
12-30 personer 
8v, 2H/v + hemträning 

Introduktion, Yoga matta, 
CD:s, Kursfolder 
Psykolog utbildad inom 
Mindfulness 

Zhang et al. 2016 
Kina 

Meditation, Yoga, kroppsskanning, 
gruppdiskussioner 
4-6 personer 
8v, 2H/v + hemträning 

Manual, CD 
Psykolog utbildad inom 
mindfulness 

 


