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Sammanfattning  
I Sverige drabbas årligen omkring 7000 kvinnor av bröstcancer vilket är den 
vanligaste cancerformen hos kvinnor. Bröstcancer påverkar den hälsorelaterade 
livskvaliteten (HRQoL) både på kort- och lång sikt. HRQoL beskriver den inverkan 
hälsa har på funktionsförmåga och upplevda välbefinnande inom fysiska-, psykiska- 
och sociala livsområden. Syftet var att undersöka hur kvinnor med bröstcancer 
värderar sin hälsorelaterade livskvalitet. Litteraturöversiktens design utgick från en 
deduktiv ansats. Litteraturöversikt gjordes bland artiklar i databaser med inriktning 
omvårdnad. Resultatet innefattar 18 vetenskapliga artiklar, nio kvalitativa- och nio 
kvantitativa studier. HRQoL påverkas negativt inom fysiskt-, psykiskt- och socialt 
välbefinnande hos kvinnor med bröstcancer. Kvinnorna skattar fysisk funktion som 
försämrad vilket påverkar fysisk HRQoL negativt. Psykisk HRQoL påverkas även 
negativt då de upplever isolering, depression, ångest, förlust av kontroll och rädsla 
under bröstcancerbehandling. Kvinnorna skattar betydligt sämre social HRQoL än 
övrig population då de behöver avstå från dagliga aktiviteter. För att kvinnorna ska 
kunna uppnå god HRQoL behöver sjuksköterskor ha kunskap om vilka faktorer som 
påverkar HRQoL vid bröstcancer. Att även tillämpa personcentrerad omvårdnad kan 
vara betydelsefullt för att uppnå tillfredsställande omvårdnad och HRQoL. Förståelse 
för kvinnornas HRQoL är av betydelse för vägledning och stöttning genom 
sjukdomsprocessen. 
 
Nyckelord: Bröstcancer, hälsorelaterad livskvalitet, kvinnor, litteraturöversikt, 
personcentrerad omvårdnad



Summary 
In Sweden around 7000 women are affected by breast cancer every year which is the 
most common cancer among women. Breast cancer influence women both in short- 
and long-term health-related quality of life (HRQoL). HRQoL describes the influence 
health has on functional ability and the experience of physical-, psychological- and 
social wellbeing. The aim was to examine how women with breast cancer value their 
health-related quality of life. This literature review was based on a deductive 
approach. A literature review was made with articles from databases with focus on 
nursing care. The result is based on 18 scientific articles, nine qualitative and nine 
quantitative studies. HRQoL is negatively affected among women with breast cancer 
and influences physical-, psychological- and social wellbeing. The women rate 
physical function as decreased which affects physical HRQoL negatively. They 
experience isolation, depression, anxiety, loss of control and fear during treatments. 
Women rate significantly lower social HRQoL than the rest of the population when 
they must abstain from daily activities. If the women are going to achieve satisfying 
HRQoL the nurses need to have knowledge about which factors that may influence 
HRQoL in breast cancer. Using person-centred nursing is also important in order to 
achieve satisfying care and HRQoL. Understanding of the women´s HRQoL is 
significant for guidance and support during the disease. 
 
Keywords: Breast cancer, health-related quality of life, literature review, person-
centred nursing, women



Innehållsförteckning 
1 Inledning .................................................................................................................. 1 

2 Bakgrund ................................................................................................................. 1 

2.1 Vad är cancer och hur uppstår det? .................................................................. 1 

2.1.2 Vad är bröstcancer? ................................................................................... 2 

2.1.3 Symtom vid bröstcancer ............................................................................. 2 

2.1.4  Diagnostisering och behandling vid bröstcancer ....................................... 2 

2.2 HRQoL .............................................................................................................. 3 

2.2.1 HRQoL vid bröstcancer .............................................................................. 4 

2.3 Sjuksköterskans roll .......................................................................................... 5 

3 Syfte ........................................................................................................................ 6 

4 Metod ....................................................................................................................... 6 

4.1 Design ............................................................................................................... 6 

4.2 Urval och datainsamling .................................................................................... 6 

4.3 Dataanalys ...................................................................................................... 11 

4.4 Forskningsetiska överväganden ..................................................................... 11 

5 Resultat ................................................................................................................. 12 

5.1 HRQoL under behandling ............................................................................... 12 

5.1.1 Fysiskt välbefinnande ............................................................................... 12 

5.1.2 Psykiskt välbefinnande ............................................................................. 13 

5.1.3 Socialt välbefinnande ............................................................................... 14 

5.2 HRQoL efter behandling ................................................................................. 14 

5.2.1 Fysiskt välbefinnande ............................................................................... 14 

5.2.2 Psykiskt välbefinnande ............................................................................. 15 

5.2.3 Socialt välbefinnande ............................................................................... 16 

6 Diskussion ............................................................................................................. 17 

6.1 Metoddiskussion ............................................................................................. 17 

6.2 Resultatdiskussion .......................................................................................... 19 

6.2.1 HRQoL under behandling ......................................................................... 19 

6.2.2 HRQoL efter behandling ........................................................................... 22 

7 Slutsats .................................................................................................................. 23 

8 Referenser ............................................................................................................. 25 

9 Bilagor ................................................................................................................... 35 

Bilaga 1 - Kvalitetsbedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

Bilaga 2 - Kvalitetsbedömningsmall för studier med kvantitativ metod 

Bilaga 3 - Kvalitetsbedömning av resultatartiklar med kvalitativ metod 

Bilaga 4 - Kvalitetsbedömning av resultatartiklar med kvantitativ metod 

Bilaga 5 - Artikelmatris av resultatartiklar 

Bilaga 6 - Kategorischema över resultatartiklar 



 1 

1 Inledning 
Den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige är bröstcancer. Ungefär 30 % av 
de cancerformer som kvinnor drabbas av i Sverige är bröstcancer (Socialstyrelsen, 
2009; Socialstyrelsen, 2014b; Cancerfonden, 2014a; Socialstyrelsen, 2007). I Sverige 
drabbas årligen omkring 7000 kvinnor, vilket innebär 15-20 insjuknanden dagligen 
(Cancerfonden, 2014a; Socialstyrelsen, 2009). Det är främst kvinnor i åldrarna 64 år 
och uppåt som drabbas (Cancerfonden, 2014a). Antalet insjuknande i bröstcancer har 
stegvis ökat sedan 1960, dock har antal drabbade som dör reducerats i alla åldrar 
(Socialstyrelsen, 2009). Idag finns bättre möjligheter att bli botad, vilket grundar sig i 
tidig diagnostisering och framgångsrik behandling (Cancerfonden, 2014a). 
 
Att drabbas av bröstcancer påverkar hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) både på 
kort- och lång sikt, särskilt bland unga kvinnor (Rosenberg et al., 2013). Genom 
denna litteraturöversikt hoppas vi få ökad kunskap och förståelse för hur kvinnors 
HRQoL påverkas under bröstcancerns sjukdomsförlopp, då antalet som drabbas 
årligen är stort. Vi tror denna kunskap kommer bidra till främjande av holistiskt 
synsätt hos sjuksköterskor, då det är av vikt att se helheten hos individen (Svensk 
sjuksköterskeförening [SSF], 2008). Genom att se och vårda helheten hos individen 
underlättas sjuksköterskans arbete för att förebygga sjukdom, återställa hälsa, främja 
hälsa och lindra lidande enligt ICN:s (International Council of Nurses) etiska kod för 
sjuksköterskor (SSF, 2014). 
 

2 Bakgrund 

2.1 Vad är cancer och hur uppstår det? 

Cancer är samlingsnamn på en grupp sjukdomar som angriper cellers DNA. Under 
människans livstid nybildas biljoner celler, det är därför oundvikligt att fel kan 
uppstå vid celldelning, så kallade mutationer. Mutationer skapar nya arter hos djur 
och växter, dock kan mutationerna bli negativa och då leda till exempelvis 
cancersjukdomar. Till skillnad från normala celler mognar och specialiserar sig inte 
cancerceller fullt ut. De saknar respekt för omgivande vävnad och infiltrerar (växer in 
i) den friska vävnaden. Celldelning sker kontinuerligt hos cancercellerna då 
tillväxtkontrollen är störd. Cancercellerna färdas genom blodet och lymfsystemet och 
kan då spridas från modertumören till övriga organ och fästa sig vilket kan skapa 
metastaser eller så kallade dottertumörer (Albertsson, 2012). Cancer uppstår genom 
komplexa interaktioner mellan inre biologiska faktorer, yttre miljöfaktorer och 
arvsanlag (Socialstyrelsen, 2007). Det finns idag många kända cancerframkallande 
ämnen såsom radioaktivitet, virus och kemikalier (Albertsson, 2012). Det kan dock 
dröja år innan symtom förekommer och cancern upptäcks (Socialstyrelsen, 2007). 
 
2.1.1 Epidemiologi vid bröstcancer 
I Sverige kommer ungefär var tionde kvinna under sin livstid någon gång att drabbas 
av bröstcancer (Järhult & Offenbartl, 2002).  Idag har över 60 000 kvinnor i Sverige 
fått diagnosen bröstcancer tidigare i livet och 75 % har levt mer än 10 år efter 
insjuknandet (Socialstyrelsen, 2007). Runt 3000 kvinnor i Sverige lever med aktiv 
bröstcancersjukdom (Ingvar, 2012). 
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2.1.2 Vad är bröstcancer? 

Bröstcancer uppstår främst i mjölkgångarna eller i mjölkkörtlarna (Ingvar, 2012). 
Bröstcancer finns i flera former och skiljer sig åt gällande aktivitet, prognos och 
växtsätt. Duktal bröstcancer och lobulär bröstcancer är de vanligaste formerna 
(Järhult & Offenbartl, 2002). Duktal bröstcancer uppstår i mjölkgångarnas celler och 
lobulär bröstcancer uppstår i mjölkkörtlarnas celler (Cancerfonden, 2014a). 
 

2.1.3 Symtom vid bröstcancer 

Knuta i bröstet eller brösten med eller utan smärta är det främsta symtom som 
kvinnor söker för på bröstmottagning (Ingvar, 2012). Symtom för bröstcancer kan 
även visa sig som förstorat och hårt bröst, indragningar i huden, hudrodnad 
(Cancerfonden, 2014a) eller knöl i armhålan (Cancerfonden, 2014a; Järhult & 
Offenbartl, 2002). Andra symtom är sekretion från bröstvårtan (Ingvar, 2012). 
Personer nyligen diagnostiserade med bröstcancer upplever trötthet innan 
behandling. Bidragande faktorer är förekomst av smärta, mindre fysisk aktivitet, 
sömnproblem och depressiva symtom (Goedendorp, Gielissen, Verhagen, Peters & 
Bleijenberg, 2008). 

2.1.4  Diagnostisering och behandling vid bröstcancer 

Vid utredning av bröstförändringar är det viktigt att undersöka vårdsökandes 
sjukdomshistoria. Undersökning av bröstförändringar utförs med trippeltest. Det 
första testet är klinisk undersökning som innefattar palpation av bröst och 
lymfkörtlar. Andra testet består av mammografi och ultraljud då det går att upptäcka 
cancertumörer som inte är palpabla. Till sist görs vanligen biopsi där en bit vävnad 
tas bort för att undersökas. Genom trippeltest kan sedan eventuell diagnos ställas 
(Ingvar, 2012). Tidig bröstcancerdiagnos och behandling samt låg 
sjukdomsprogression kan öka chansen för överlevnad (Love, Leventhal, Easterling & 
Nerenz, 1989). 
 
Utgångsläget vid bröstcancerbehandling är kirurgi (Socialstyrelsen, 2014b) och utförs 
på icke spridd bröstcancer. Vid kirurgiska ingrepp opereras tumörvävnad i bröstet 
bort genom mastektomi där hela bröstet opereras bort eller genom bröstbevarande 
kirurgi (Socialstyrelsen, 2014a) som innebär att tumören opereras bort samtidigt som 
det finns möjlighet att bevara bröstet. Dock är bröstbevarande kirurgi inte aktuellt 
vid långt framskriden cancer (Socialstyrelsen, 2014b). I Sverige utförs majoriteten av 
operationerna med bröstbevarande kirurgi, dock krävs det att tumören är mindre än 
4 cm i diameter (Ingvar, 2012). Bedömning gällande strålbehandling eller 
läkemedelsbehandling före eller efter operation är beroende av cancertumörens 
karaktärsdrag, typ, storlek och eventuell spridning till angränsande lymfkörtlar 
(Socialstyrelsen, 2014b). Förutom kirurgi används också tilläggsbehandlingar såsom 
strålbehandling, cytostatikabehandling och hormonell behandling. Vid bröst-
bevarande kirurgi kan strålbehandling användas som tilläggsbehandling både före 
och efter operation. Strålbehandling används också efter mastektomi då risken för 
återfall är hög (Socialstyrelsen, 2014a; Lilla et al., 2007; Fisher et al., 2002). 
Kortsiktiga komplikationer vid strålbehandling är värmeökning, rodnad, irritation 
och smärta som går över på några månader medan långsiktiga är rörelsenedsättning, 
armsvullnad, pigmentering, smärta (Ingvar, 2012) och hudnekros (López et al., 2002) 
vilka kan bli kroniska besvär (Ingvar, 2012; López et al., 2002). Komplikationerna av 
strålbehandling varierar från individ till individ och varierar från måttlig till allvarlig 
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svårighetsgrad (Halkett, Kristjanson & Lobb, 2008). Cytostatikabehandling ges som 
tilläggsbehandling för att minska spridningsrisken vid bröstcancer (Ingvar, 2012). 
Cytostatika är ett samlingsnamn på läkemedel som främst ges i blodet och dödar eller 
förhindrar tillväxten av cancerceller. Cytostatika angriper även normala celler vilket 
kan ge negativa komplikationer eller skador på exempelvis mag-tarmkanal, njurar, 
lever, blodbildning och skador på nervsystemet (Statens beredning för medicinsk och 
social utvärdering [SBU], 2001). Vanliga biverkningar är fysisk och psykisk trötthet, 
illamående/kräkningar, håravfall, nedsatt aptit, infektionskänslighet, anemi och 
inflammation i munhålans slemhinnor (Cancerfonden, 2014b; Ericson & Ericson, 
2012). Det förekommer också ökad trombosrisk, njurskador, urinblåseinflammation 
och allergiska reaktioner i form av feber, klåda och nässelutslag (Ericson & Ericson, 
2012). Hormonell behandling kan ges som tilläggsbehandling då bröstcancertumörer 
kan vara hormonkänsliga och beroende av kvinnliga könshormoner, främst östrogen, 
för sin tillväxt. Vid hormonberoende tumörer kan läkemedel ges som hämmar 
östrogenets effekt eller reducerar östrogennivån. Dessa läkemedel kallas för 
antihormoner. Biverkningar som förekommer är klimakteriebesvär, sköra 
slemhinnor i underlivet och värmevallningar (Cancerfonden, 2014a). 
 

2.2 HRQoL 

Livskvalitet (Quality of life, QoL) är ett brett begrepp som påverkas av en individs 
psykologiska tillstånd, fysiska hälsa, sociala förhållanden, grad av oberoende och 
relationer till betydelsefulla händelser i livsmiljön. Det innefattar en individs syn på 
sin situation i tillvaron utifrån det sammanhang och den kultur som den befinner sig i 
och i förhållande till förväntningar, personliga mål, intressen och normer (THE 
WHOQOL GROUP, 1995). Aspekter som inverkar på individens QoL kan vara fritid 
och arbete, boende, ekonomi, umgänge och familj samt utbildning. Även hälsa är en 
stor del av en individs QoL (SBU, 2012). Hälsa kan definieras som “ett tillstånd av 
fullständigt fysiskt-, psykiskt- och socialt välbefinnande och ej enbart frånvaro av 
sjukdom eller handikapp” (World Health Organization [WHO], 2014, s. 1). Begreppet 
QoL blandas dock ofta ihop med funktionell status, symtom, hälsa och humör 
(Anderson & Burckhardt, 1999). Vissa faktorer som påverkar QoL, exempelvis hälsa, 
har delats upp med egna definitioner gällande QoL. Detta gör att hälsa och QoL inte 
bör ses som synonymer trots att hälsa är en del av QoL, utan det bör ses en skillnad 
mellan begreppen livskvalitet (QoL) och hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) 
(Farquhar, 1995). Enligt SBU (2012) innefattar begreppet HRQoL “de aspekter av 
den allmänna livskvaliteten som påverkas av hälsan” (SBU, 2012). HRQoL beskriver 
den inverkan hälsa har på en individs funktionsförmåga och upplevda välbefinnande 
i psykiska-, fysiska- och sociala livsområden. Psykiska faktorer som inverkar på 
hälsan kan vara hur individen mår emotionellt samt om individen upplever smärta 
eller inte någon smärta alls. Fysiska faktorer innefattar basala aktiviteter exempelvis 
egenvård som att klä sig och sköta hygienen. Det kan innefatta arbetsrelaterade 
aktiviteter som att klara av ett arbete genom fysisk förmåga men även att ha förmåga 
till hushållsarbete och karriär. Sociala faktorer syftar till förmågan att kunna 
samspela med exempelvis familj och vänner (Hays & Morales, 2001).  
 
Då HRQoL bland annat innebär hur en individ upplever sitt välbefinnande inom 
psykiska-, fysiska- och sociala livsområden (Hays & Morales, 2001) ger detta 
möjlighet till att undersöka upplevelsen av HRQoL genom kvalitativa 
forskningsmetoder, där upplevelsen av ett fenomen eller olika situationer studeras. 
För att få fram hur individer upplever sin livssituation och för att få förståelse för 
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deras erfarenheter används intervjuer (Danielson, 2012). För att istället kunna 
värdera och mäta HRQoL bedöms hälsorelaterade förändringar över tid. Detta kräver 
mätinstrument som kan belysa eventuella förändringar som påverkar och är viktiga 
för den vårdsökande (Wiebe, Guyatt, Weaver, Matijevic & Sidwell, 2003) och 
innefattar kvantitativa forskningsmetoder (Borglin, 2012). Mätning av HRQoL 
inkluderar delar av psykiska-, fysiska- och sociala livsområden som påverkar HRQoL 
(Hays & Morales, 2001). Mätning görs vanligen genom frågeformulär som består av 
ett antal frågor som är uppdelade i dimensioner. Varje dimension avser ett område av 
beteenden eller upplevelser som skattas (Guyatt, Feeny, & Patrick, 1993). Två vanligt 
förekommande mätinstrument är European Organization for Research and 
Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core 30 (EORTC QLQ-C30) och 
Short form health survey (SF-36).  
 
EORTC QLQ-C30 innehåller 28 frågor om funktion (känslomässig, kognitiv, social, 
fysisk och roller), symtom (illamående, kräkningar, trötthet, smärta, sömnbrist, 
minskad aptit, andningssvårigheter, diarré och förstoppning) samt ekonomiska 
svårigheter relaterat till behandling eller sjukdom. Vårdsökande rangordnar funktion, 
symtom och ekonomiska svårigheter på en skala från ett (inte alls) till fyra (mycket 
hög). De två sista frågorna i formuläret belyser hälsostatus och rangordnas från ett 
(mycket dålig) till sju (utmärkt). Låga poäng på funktionell skala ger hög 
funktionalitet och höga poäng på hälsostatus ger bra hälsa medan höga poäng på 
symtomskalan resulterar i svåra symtom som vårdsökande lider av (Reyes-Gibby, 
Morrow, Budzar & Shete, 2009; Reyes-Gibby, Morrow, Bennett, Jensen & Shete, 
2010; Reyes-Gibby, Aday & Cleeland, 2002; Reyes-Gibby, Aday, Anderson, Mendoza 
& Cleeland, 2006).  
 
SF-36 är ytterligare ett ofta förekommande mätinstrument som används för att 
bedöma HRQoL och bedömer åtta hälsoområden vilka är fysisk funktion, 
rollbegränsningar orsakade av fysiska hälsoproblem, rollbegränsningar orsakade av 
känslomässiga problem, social funktion, emotionellt välbefinnande, energi/trötthet, 
smärta och allmän hälsouppfattning. SF-36 bedömer även ett enskilt område där 
förändringar i upplevd hälsa under de senaste 12 månaderna bedöms. De åtta 
hälsoområdena kallas även delskalor där de olika områdena skattas från 0-100 
poäng. Ju högre poäng desto bättre upplevd hälsa, det vill säga ju högre poäng desto 
mindre funktionshinder och ju lägre poäng desto mer funktionshinder (Hays & 
Morales, 2001). 
 

2.2.1 HRQoL vid bröstcancer 

Bröstcancer påverkar HRQoL både på kort- och lång sikt, särskilt bland unga kvinnor 
(Rosenberg et al., 2013). Personliga liksom behandlings- och sjukdomsrelaterade 
egenskaper och faktorer påverkar HRQoL bland kvinnor med bröstcancer (Akin, Can, 
Durna & Aydiner, 2008; Love et al., 1989). Fysiska och psykosociala problem, 
förändrad kroppsuppfattning och symtomrelaterad stress måste åtgärdas om 
kvinnorna ska kunna hantera negativa hot mot deras HRQoL. Regelbunden och 
systematisk uppföljning, utbildning och symptombehandling hjälper kvinnor att 
effektivt klara av sitt tillstånd. Förbättring av kvinnornas HRQoL under behandling 
ökar följsamheten till bröstcancerbehandlingar och ger dem styrka att hantera 
symtom vid bröstcancer (Akin et al., 2008; Brédart et al., 2013; Iskandarsyah et al., 
2013; Arraras et al., 2013). Idag är HRQoL en viktig del i kliniska prövningar inom 
cancer och ger ökad förståelse för HRQoL vilket kan leda till bättre vård av 
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bröstcancerdrabbade (Bottomley et al., 2009). Inom HRQoL uppfattas känslomässiga 
reaktioner som ett viktigt område hos canceröverlevande (Dow, Ferrell, Haberman, & 
Eaton, 1999; Ferrell, Smith, Cullinane & Melancon, 2003). En undersökning visar att 
kvinnor med bröstcancer ofta funderar över varför de drabbats av bröstcancer, hur 
problem ska hanteras och oro över familj och hushåll (Lindop & Cannon, 2001). 
 

2.3 Sjuksköterskans roll 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) bör sjuksköterskan i sin profession 
ha respekt för människors lika värde och individuella värdighet vid utförande av vård. 
Sjuksköterskan ska ge vård som främjar god hälsa och är på likvärdiga villkor men 
även arbeta med att förebygga ohälsa. Sjuksköterskan ska arbeta för att vården ska 
vara av god kvalitet och utövas på ett sätt så att den vårdsökande upplever trygghet 
under vård och behandling. Sjuksköterskan ska även respektera vårdsökandes rätt till 
integritet och självbestämmande samt främja god relation mellan den vårdsökande 
och sjukvårdpersonalen (SFS 1982:763). Mötet mellan vårdsökande och 
sjuksköterska är grunden i omvårdnad. Sjuksköterskan ska bevara och stötta 
vårdsökandes förmågor samt respektera värderingar (SSF, 2008). Sjuksköterskan 
möter bröstcancerdrabbade inom en mängd olika områden exempelvis sjukhus, 
öppenvård och hemmet (Ferrell, Virani, Smith & Juarez, 2003; Miller, 2008). 
Sjuksköterskan kan reducera osäkerheten hos kvinnor som nyligen diagnostiserats 
med bröstcancer (Ritz et al., 2000) genom att ge information och psykosocialt stöd 
vid omvårdnaden (Landmark, Bøhler, Loberg & Wahl, 2008). Kvinnor med 
bröstcancer, framförallt yngre kvinnor, behöver mer stöd relaterat till emotionellt 
välbefinnande (Voigt et al., 2011). Det är viktigt att främja god relation till kvinnorna 
och dess närstående (Mulders, Vingerhoets & Breed, 2008) för att kunna bemöta och 
stötta i den främmande situationen (Landmark et al., 2008). Sjuksköterskan bör 
informera om behandlingsbiverkningar samt förbättra följsamheten till behandlingen 
(Bayram, Durna & Akin, 2014). 
 
Personcentrerad omvårdnad används i denna litteraturöversikt som teoretisk 
referensram och består av fem områden som innefattar att “arbeta med vårdsökandes 
tro och värderingar”, “tillhandahållande för fysiska behov”, “en sympatisk tillvaro”, 
“engagemang” och “delat beslutsfattande”. Dessa områden uppnår tillsammans 
resultatet av personcentrerad omvårdnad vilket innebär tillfredsställelse med vården, 
delaktighet i vården, känsla av välbefinnande och behandlande miljö (McCormack & 
McCance, 2006). Personcentrerad omvårdnad innefattar att som vårdpersonal 
åstadkomma en stödjande och behandlande relation till den vårdsökande, respektera 
individualitet och bekräfta vårdsökandes personlighet och livsvärld. Det handlar även 
om att ge vård utifrån etiska principer och att identifiera och stödja vårdsökandes 
behov och styrkor (Slater, 2006). Sjuksköterskan ska erbjuda information som är 
anpassad till vårdsökande och hjälpa till att tolka informationen (Manley, Hills, & 
Marriot, 2011). Det är viktigt att sjuksköterskan främjar delaktighet och eget 
beslutstagande gällande hälsa hos den vårdsökande (Slater, 2006; Manley et al., 
2011). Detta kan göras genom information för att underlätta vårdsökandes oberoende 
och självständighet. Förutom detta är det även viktigt med uppmuntran och feedback 
vårdsökande och vårdpersonal emellan (Manley et al., 2011). För att ge 
personcentrerad omvårdnad är det viktigt att ha en helhetssyn på vårdsökandes hälsa 
genom att främja fysiskt-, psykiskt- och socialt välbefinnande (Kjörnsberg, Karlsson, 
Babra, & Wadensten, 2010). Familjen är också viktig inom personcentrerad 
omvårdnad då de vid behov kan framföra vårdsökandes önskningar och behov för en 
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god vård (Boise, & White, 2004). Personcentrerad omvårdnad är en central del i all 
hälso- och sjukvård och särskilt viktig inom bröstcancervård. Bröstcancerdrabbade 
går igenom, även vid diagnos i ett tidigt skede, flertalet behandlingar som exempelvis 
kirurgi, strålbehandling, hormonell behandling och cytostatikabehandling. Dessa 
behandlingar innebär osäkra risker och fördelar för den drabbade. Det har visat sig 
att både de bröstcancerdrabbade och sjukvårdspersonalen strävar efter en 
personcentrerad omvårdnad, dock upplever de brister i information, kommunikation 
och stöd i vårdsituationen vilka är viktiga delar inom personcentrerad omvårdnad 
(Mallinger, Griggs & Shields, 2005; Hack, Degner & Parker, 2005; Oskay-Özcelik et 
al., 2007).  
 
Omvårdnad är en central del inom vård av kvinnor med bröstcancer. Mot denna 
bakgrund är det därför viktigt att undersöka HRQoL bland kvinnor med bröstcancer, 
detta för att sjuksköterskan ska kunna främja god hälsa genom hela 
sjukdomsförloppet. 
 

3 Syfte 

Syftet var att undersöka hur kvinnor med bröstcancer värderar sin hälsorelaterade 
livskvalitet. 

4 Metod 

4.1 Design 

Litteraturöversikt valdes som design för denna kandidatuppsats vilket enligt Friberg 
(2012) innebär att bilda översikt om redan befintlig kunskap i ett specifikt 
omvårdnadsområde eller belysa något problem inom sjuksköterskans kunskap och 
profession. Litteraturöversikter kan använda sig av både kvalitativ och kvantitativ 
forskning (Friberg, 2012). Denna studies design utgick från en deduktiv ansats vilket 
innebär att en teori eller modell väljs redan vid planering av litteraturöversikt och 
används genom hela forskningsprocessen från bakgrund, syfte, metod, resultat och 
diskussion (Rossman & Rallis, 2003). Utifrån detta, syftet och eget intresse valdes 
begreppet HRQoL som genomströmmar hela examensarbetet. Begreppet 
personcentrerad omvårdnad har även valts som referensram då det är ett centralt 
begrepp i sjuksköterskeutbildningen, är relevant till syftet och har betydelse för 
omvårdnaden av bröstcancerdrabbade. Personcentrerad omvårdnad bidrar även till 
ökad kvalitet på vården (Murphy, 2007). Författarnas förförståelse till valt 
ämnesområde är en grundläggande kunskap om vad bröstcancer är, dess 
behandlingsalternativ och grundläggande omvårdnad.   
 

4.2 Urval och datainsamling 

CINAHL och PubMed är två databaser som användes i denna studie, då dessa 
innehåller artiklar med inriktning omvårdnad (Karlsson, 2012). Sökningar i CINAHL 
och PubMed genomfördes hösten 2015. Datainsamling inleddes med begreppsanalys 
utifrån Segesten (2012) där begreppet HRQoL valdes till studien och definierades 
samt sattes in i sammanhanget “kvinnor med bröstcancer”. Utifrån detta och syftet 
med studien valdes lämpliga sökord som sedan söktes efter i databaserna för att få 
fram relevanta artiklar till studiens resultat (Segesten, 2012). I sökningarna användes 
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boolesk sökteknik för att sätta sökorden i ett visst samband till varandra. Den 
vanligaste sök-operatorn AND användes för att kombinera två sökord men även sök-
operatorn OR användes för att få träff på två olika sökord i sökningen. För att kunna 
utöka antalet artiklar i två av sökningarna i CINAHL testades även en trunkering på 
ordet woman genom att skriva det wom*. Detta gör att sökningarna får med artiklar 
som har olika böjningar på det valda ordet vilka kan utöka sökresultatet (Östlundh, 
2012). Exempel på böjningar som blev möjliga var woman, women, woman’s och 
women’s. I PubMed användes följande sökord: breast cancer AND adolescence AND 
health related quality of life OR hrqol. Första sökningen i CINAHL innefattade 
följande sökord: breast cancer AND health related quality of life OR HRQOL AND 
wom*. Vid andra sökningen i CINAHL användes sökorden: breast cancer AND 
quality of life OR qol AND qualitative AND wom*. Tredje sökningen i CINAHL 
innefattade sökorden: quality of life OR qol AND breast cancer. Befintlig forskning 
har använt sig av antingen begreppet QoL eller HRQoL trots att de använt sig av 
samma mätinstrument eller intervjumetoder, vilket upplevdes förvirrande vid 
artikelsökningarna. Därav har artikelsökningar gjorts med båda begreppen för att 
utöka sökningarna och få relevanta artiklar utifrån syftet. För undvikande av 
förvirring och för att förtydliga begreppets betydelse har begreppet hälsorelaterad 
livskvalitet använts i denna studie eftersom livskvalitet undersöks i samband med 
hälsa och funktion och då syftet i studien var att undersöka livskvaliteten hos kvinnor 
med bröstcancer utifrån ett hälsoperspektiv. Detta ställningstagande kan motiveras 
med stöd av Hays och Morales (2001) som redogör att hälsorelaterad livskvalitet 
beskriver den inverkan hälsa har på en individs funktionsförmåga och upplevda 
välbefinnande i psykiska-, fysiska- och sociala livsområden. Utifrån syftet valdes olika 
inklusionskriterier för avgränsning av artiklar. Inklusionskriterierna innefattade 
kvinnliga deltagare i åldrarna 18 år och äldre. Deltagarna skulle vara diagnostiserade 
med bröstcancer och antingen vara under behandling eller vara färdigbehandlade. 
Exklusionskriterie var att resultatartiklarna inte skulle vara systematiska översikter 
(systematic review). Systematisk översikt innebär att resultatet är sammanställt av 
olika artiklar (Rosén, 2012), därav valdes de att exkluderas då författarna inte ville ha 
med redan sammanställt resultat i urvalet/resultatet. De artiklar som valdes ut till 
resultatet skulle vara relevanta för studies syfte, inklusionskriterier, 
exklusionskriterier och vara forskningsetiskt övervägda. Avgränsningar som 
genomfördes i sökningarna inom CINAHL var artiklar som publicerats mellan år 
2005-2015, skrivna på engelska, peer-reviewed samt hade tillgängligt abstract och 
fulltext. Avgränsningar som genomfördes i sökningen i PubMed var artiklar som 
publicerats de 10 senaste åren och hade tillgängligt abstract och fulltext. 
Avgränsningarna i sökningarna i de två databaserna skiljde sig åt på grund av att det 
inte fanns likadana och lika detaljerade begränsningar i PubMed som i CINAHL.  
 
En artikel som publicerats år 2002 inkluderades (Nissen, Swenson & Kind, 2002) och 
därmed inte ingick i begränsningen av publiceringsår vid sökningarna. Denna artikel 
inkluderades trots detta då dess resultat ansågs vara för innehållsrikt och relevant för 
att exkluderas. Detta då den belyste både fysiskt-, psykiskt- och socialt välbefinnande 
samt beskrev vilka faktorer som påverkade HRQoL hos kvinnor som genomgått 
bröstrekonstruktion efter mastektomi, vilket ingen annan resultatartikel gjorde lika 
omfattande. Artikeln hittades i sökningen i CINAHL som gjordes 2015-09-12 genom 
en av de funna artiklarnas referenslista. En annan studie (Eisenbraun, Scheer, Kröz, 
Schad & Huber, 2011) saknar tydligt forskningsetiskt godkännande i artikeln. 
Författarna granskade det publicerande förlagets hemsida efter krav på 
forskningsetiskt godkännande, samtycke från deltagarna och sekretess av deltagarnas 
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personuppgifter. Dessa krav går att utläsa på förlagets hemsida, därav valdes artikeln 
ändå ut till resultatet då den ansågs vara för innehållsrik och relevant för att 
exkluderas. Detta då den belyste både fysiskt- och psykiskt välbefinnande och belyste 
olika faktorer under och efter cytostatikabehandling samt hur de påverkade HRQoL 
vid bröstcancer.  
 
Enligt Rosén (2012) ska de artiklar som besvarar studiens syfte inkluderas efter 
genomförd litteratursökning (Rosén, 2012). 63 abstract lästes och granskades efter 
relevans till studiens syfte och inklusionskriterier, hur innehållsrikt resultatet var och 
om HRQoL undersöktes vid bröstcancer. De artiklar som inte uppfyllde dessa krav 
exkluderades från studien. Vanligaste orsakerna till exkludering var dubbletter av 
artiklarna och att de inte enbart undersökte bröstcancer utan fler cancersjukdomar. 
Av de artiklar som ansågs relevanta utifrån ovanstående delar återstod nio 
kvalitativa- och nio kvantitativa artiklar och inkluderades i resultatet. Detta i hopp 
om att båda forskningsmetoderna tillsammans kunde bidra till ett bredare och 
djupare resultat samt kunskap. För en översikt av databassökningarna se Tabell 1. 
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Tabell 1. Resultatöversikt för datasökning 
 

Databas 
Datum 

Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Till 
resultatet 

CINAHL 
150909 

breast cancer 5778    

 health related quality 
of life OR hrqol 

2252    

 wom* 39393    

 breast cancer AND 
health related quality 
of life OR HRQOL 
AND wom* 

36 36 20 5 

PubMed 
150910 

breast cancer 306454    

 adolescence 1707945    

 health related quality 
of life 

48080    

 hrqol 9269    

 breast cancer AND 
adolescence AND 
health related quality 
of life OR hrqol 

237 237 22 3 

CINAHL 
150912 

breast cancer 5778    

 quality of life 15080    

 qualitative 21565    

 wom* 39393    

 breast cancer AND 
quality of life OR qol 
AND qualitative AND 
wom* 

32 32 15 8 

CINAHL 
151024 

quality of life OR qol 12863    

 breast cancer 5179    
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 quality of life OR qol 
AND breast cancer 

637 25 6 2 

Summa     18 
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4.3 Dataanalys 

För att bedöma kvaliteten på de 18 artiklarna användes en mall för studier med 
kvalitativ metod (Bilaga 1) och en mall för studier med kvantitativ metod (Bilaga 2). 
Mallarna användes utifrån rekommendation av Hälsohögskolan i Jönköping. Alla 
resultatartiklar blev godkända utifrån frågorna i del ett och två (Bilaga 3 & 4) och 
valdes därefter till resultatet. Dataanalysen gjordes utifrån Fribergs trestegsmodell 
för analys av litteraturöversikter som innehåller både kvalitativ och kvantitativ 
forskning (Friberg, 2012). Analysen inleddes utifrån steg ett genom att lästa igenom 
de utvalda artiklarna flertalet gånger för att förstå artiklarnas innehåll och 
sammanhang. Det viktigaste ur artiklarnas resultat dokumenterades i ett separat 
dokument under analysarbetet som stöd för att få en översikt över datan. I steg två 
gjordes jämförelser mellan artiklarna för att finna likheter och skillnader i de valda 
artiklarnas resultat. För att få en översikt av resultatartiklarnas innehåll, likheter och 
skillnader utformades en artikelmatris (Bilaga 5). I steg tre sorterades sedan 
datamaterialet utifrån identifierade likheter och skillnader. För att tydligt urskilja 
dessa i det separata dokumentet användes färgkoder. Likheterna och skillnaderna 
visade tydliga fysiska faktorer vilka ansågs vara yttre företeelser som går att “ta på”, 
vilket i denna litteraturöversikt exempelvis ansågs vara illamående/kräkning, 
håravfall, hudproblematik och vaginal torrhet. Psykiska faktorer ansågs omfatta inre 
mentala och emotionella företeelser som exempelvis smärta, depression/ångest, 
rädsla, förlust av kontroll och chock. Sociala faktorer ansågs omfatta sociala nätverk 
och aktiviteter som exempelvis familje- och arbetsförhållanden och dagliga 
aktiviteter. De fysiska-, psykiska- och sociala faktorerna påverkade HRQoL hos 
kvinnor med bröstcancer. Därefter sorterades de olika faktorerna in under lämplig 
underkategori samt utifrån om artikeln hade kvalitativ eller kvantitativ design. De 
fysiska faktorerna sorterades och bildade underkategorin “fysiskt välbefinnande”, de 
psykiska faktorerna sorterades och bildade underkategorin “psykiskt välbefinnande” 
och de sociala faktorerna sorterades och bildade underkategorin “socialt 
välbefinnande”. Därefter delades datan upp i två delar beroende på om faktorerna 
påverkade HRQoL under behandling eller efter behandling. Dessa två delar med 
tillhörande underkategorier bildade sedan huvudkategorierna “HRQoL under 
behandling” och “HRQoL efter behandling”. För att få en tydlig överblick under 
analysen men även för läsare gjordes även en bilaga där artiklarna delades upp för att 
visa vilka artiklar som innehöll fysiskt-, psykiskt- och/eller socialt välbefinnande 
(Bilaga 6). Kategorierna “HRQoL under behandling” och “HRQoL efter behandling” 
delades upp i dessa två kategorier då en blandning av de båda kunde upplevas rörigt 
för läsarna men även för att göra resultatet mer överskådligt. 
 

4.4 Forskningsetiska överväganden 

Genom hela litteraturöversikten fanns forskningsetiska överväganden, från ämnesval 
till resultat vilket enligt Kjellström (2012) ska ingå i examensarbeten (Kjellström, 
2012). Det är enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och Lagen om etikprövning 
av forskning som avser människor (SFS 2003:460) viktigt att skydda och respektera 
individen vid forskning. Hänsyn ska ske gällande hälsa, grundläggande friheter, 
mänskliga rättigheter, personlig integritet och säkerhet (SFS, 1998:204; SFS, 
2003:460). Vid granskning av artiklarna kontrollerades därför forskningsetiskt 
övervägande i samtliga artiklar som exempelvis om det var etiskt godkänt att 
genomföra studien, frivilligt deltagande och skyddande av personuppgifter. Två 
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artiklar av de som granskades utifrån mallarna för kvalitetsbedömning (Bilaga 1 & 2) 
saknade forskningsetiskt övervägande och uteslöts därför från studien. 
 

5 Resultat  

5.1 HRQoL under behandling 

5.1.1 Fysiskt välbefinnande 

Kvalitativa artiklar 
Studier visade att kvinnor beskrev att fysiskt välbefinnande påverkade deras HRQoL 
vid bröstcancer (Jassim & Whitford, 2014; Beatty, Oxlad, Koczwara & Wade, 2008). 
Kvinnor beskrev att håravfall förekom vid cytostatikabehandling och inverkade på 
deras fysiska välbefinnande och HRQoL (Nizamli, Anoosheh & Mohammadi, 2011). 
HRQoL påverkades även av andra vanliga biverkningar relaterat till 
bröstcancerbehandlingar såsom illamående/kräkningar. Kvinnor upplevde att 
illamående/kräkningar uppstod vid cytostatikabehandling (Mosher et al., 2013; 
Fatone, Moadel, Foley, Fleming & Jandorf, 2007; Nizamli et al., 2011) men även vid 
hormonell behandling (Fatone et al., 2007; Mosher et al., 2013), bröstbevarande 
kirurgi, mastektomi och strålbehandling (Fatone et al., 2007). Symtom som 
hudproblematik i form av irritation, sveda, ömhet, brännande känsla och klåda 
relaterat till strålbehandling försämrade även kvinnornas HRQoL (Schnur, Ouellette, 
Dilorenzo, Green & Montgomery, 2011 ). Studier visade även att minskat sexuellt 
välbefinnande i form av sexuell dysfunktion vid bröstcancer påverkade kvinnors 
fysiska HRQoL negativt (Nizamli et al., 2011; Fatone et al., 2007; Krigel, Myers, 
Befort, Krebill, & Klemp, 2014; Mosher et al., 2013). Kvinnor upplevde vaginal 
torrhet som behandlingsrelaterat symtom relaterat till kirurgi, hormonell behandling, 
cytostatikabehandling och strålbehandling vilket påverkade sexuellt välbefinnande 
och HRQoL negativt (Fatone et al., 2007; Krigel et al., 2014). 
 
Kvantitativa artiklar 
Studier visade att kvinnor skattade att fysiskt välbefinnande påverkade deras HRQoL 
vid bröstcancer (Eisenbraun et al., 2011; Leung, Pachana & McLaughlin, 2014; 
Fenlon et al., 2013). Kvinnor rapporterade sin fysiska funktion som försämrad under 
bröstcancer vilket påverkade fysisk HRQoL negativt (Fenlon et al., 2013; Eisenbraun 
et al., 2011). Detta relaterat till fysiska problem som resulterade i lägre 
hälsouppfattning (Fenlon et al., 2013) men även på grund av initial försämring av 
cytostatikabehandling (Eisenbraun et al., 2011). HRQoL påverkades även av 
illamående/kräkningar vid cytostatikabehandling, främst vid inledningen, då 
symtomen skattades som värst, men HRQoL förbättrades i slutet av behandlingen då 
symtomen minskade. Kvinnor skattade att behandlingsrelaterad biverkning såsom 
håravfall även var vanligt under cytostatikabehandling och påverkade deras fysiska 
välbefinnande och HRQoL, men de rapporterade dock att håravfallet minskade 
framåt slutet av behandlingen vilket resulterade i högre fysiskt välbefinnande och 
HRQoL (Eisenbraun et al., 2011). 
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5.1.2 Psykiskt välbefinnande 

Kvalitativa artiklar 
HRQoL påverkades vid bröstcancer då det påfrestade emotionellt välbefinnande 
(Nizamli et al., 2011). Studier beskrev att emotionella svårigheter förekom vid 
håravfall (Nissen et al., 2002; Nizamli et al., 2011; Beatty et al., 2008; Jassim & 
Whitford, 2014; Mosher et al., 2013). Kvinnor upplevde att håravfall påverkade 
känslan av kvinnlighet (Beatty et al., 2008) och var ett allvarligt hot mot självbilden 
(Nizamli et al., 2011) men de beskrev även acceptans av håravfall som en daglig 
utmaning (Mosher et al., 2013). Håravfall gav även känsla av ledsamhet (Nizamli et 
al., 2011; Jassim & Whitford, 2014) och upplevdes pinsamt och förödande (Mosher et 
al., 2013). Det upplevdes också som traumatiskt då det var synligt för omgivningen 
(Nissen et al., 2002). Kvinnors HRQoL påverkades även av smärta som förekom vid 
bröstcancer (Fatone et al., 2007; Nizamli et al., 2011; Mosher et al., 2013; Beatty et 
al., 2008). Smärta förekom under cytostatikabehandling (Beatty et al., 2008; Nizamli 
et al., 2011), kirurgi, strålbehandling och hormonell behandling vilket upplevdes 
påverka kvinnornas HRQoL (Beatty et al., 2008). Vissa kvinnor förknippade smärtan 
med sjukdomsprogression (Mosher et al., 2013) men även att smärtan påverkade 
känslan av självständighet (Nizamli et al., 2011; Mosher et al., 2013) och gav 
begränsad armrörlighet (Mosher et al., 2013). Smärta relaterat till hudproblematik 
vid strålbehandling försämrade även kvinnornas psykiska välbefinnande och HRQoL 
(Schnur et al., 2011). 
 
Kvinnor med bröstcancer beskrev även att deras HRQoL påverkades av ångest vid 
behandlingar såsom bröstbevarande kirurgi, mastektomi, cytostatikabehandling, 
strålbehandling och hormonell behandling (Beatty et al., 2008; Fatone et al., 2007). 
Kvinnorna upplevde att psykiskt välbefinnande och HRQoL påverkades av känslor 
som isolering, depression, hjälplöshet, förlust av kontroll, rädsla och chock under 
ovanstående behandlingar (Beatty et al., 2008). Vidare beskrev kvinnor att HRQoL 
påverkades negativt vid cytostatikabehandling på grund av känslor som rädsla för 
lidande och död, osäkerhet, obehagskänsla, depressiva symtom, förändrad 
kroppsuppfattning och ångest (Nizamli et al, 2011). Kvinnor upplevde även att deras 
självbild påverkades negativt vid bröstcancer. Känsla av att vara oattraktiv och 
saknad av sina bröst framkom då kvinnorna upplevde att deras kroppsuppfattning 
ifrågasattes vid bröstbevarande kirurgi, mastektomi, cytostatikabehandling, 
strålbehandling och hormonell behandling (Beatty et al., 2008). Annan studie belyste 
ytterligare att kroppsuppfattning ifrågasattes vid strålbehandling då det beskrevs 
påverka psykiskt välbefinnande negativt genom att det förändrade utseendet på 
bröstet vilket gav reaktioner som rädsla, ledsamhet och känsla av att vara oattraktiv 
(Schnur et al., 2011). 
 
Täta läkarbesök och störningar i dagliga aktiviteter samt tankar på 
sjukdomsprogression gav emotionella påfrestningar och inverkade på kvinnornas 
HRQoL (Mosher et al., 2013). Trötthet var vanligt förekommande vid bröstcancer och 
beskrevs påverka psykiskt välbefinnande och HRQoL (Nizamli et al., 2011; Beatty et 
al., 2008; Mosher et al., 2013; Fatone et al., 2007). Trötthet och sömnsvårigheter var 
sjukdoms- och behandlingsrelaterade biverkningar som påverkade HRQoL och gav 
nedsatt förmåga att utföra dagliga aktiviteter (Beatty et al., 2008; Mosher et al., 
2013) vilket gav känslor av skuld och/eller frustration (Mosher et al., 2013). 
Familjeförhållanden påverkades på olika sätt och inverkade också på välbefinnandet 
och HRQoL. Detta kunde innebära rädsla för att förlora självständigheten men även 
rädsla för svårigheter inom familj och ekonomi (Fatone et al., 2007). Problem med 
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koncentration, uppmärksamhet, minne, språk, problemlösning och prioritering, 
liksom agitation, oro och försämrad förmåga att hantera stressiga situationer 
påverkade engagemanget i arbetet. Kvinnor med ekonomiskt ansvar uttryckte 
ekonomisk nödvändighet att återgå till arbetet trots biverkningar av 
cytostatikabehandling (Player, Mackenzie, Willis & Loh, 2014). Oförmåga till arbete 
innebar stor förändring i dagliga rutiner. Att vara uttråkad var en annan beskrivning 
vid arbetslöshet, andra noterade djupgående förändring i deras självuppfattning av 
arbetslöshet (Mosher et al., 2013). 
 
Kvantitativa artiklar 
Kvinnor rapporterade att smärta förekom under cytostatikabehandling dock 
rapporterade de att smärtan förbättrades i slutet av behandlingen vilket resulterade i 
förbättrad HRQoL (Eisenbraun et al., 2011). HRQoL skattades sämre vid bröstcancer 
relaterat till livsenergi vilket gav lägre hälsouppfattning och psykiskt välbefinnande 
(Fenlon et al., 2013). 
 

5.1.3 Socialt välbefinnande 

Kvalitativa artiklar 
Familjen beskrevs som betydelsefull trots att svårigheter fanns gällande att hantera 
sociala nätverk relaterat till bristande förståelse kring sjukdomen hos närstående, 
vilket inverkade på kvinnornas sociala välbefinnande och HRQoL (Beatty et al., 
2008; Krigel et al., 2014; Mosher et al., 2013). Vissa kvinnor beskrev att de 
diskuterade sjukdomen med familjen medan vissa undvek ämnet (Krigel et al., 2014; 
Mosher et al., 2013). Somliga beskrev behov av att upprätthålla en fasad mot vänner 
vilket resulterade i minskat stöd och HRQoL (Beatty et al., 2008). Familjen beskrevs 
som betydelsefull vid dagliga aktiviteter och hushållssysslor (Mosher et al., 2013) där 
förändringar i sociala roller vid oförmåga att medverka i aktiviteter såsom sport och 
arbete upplevdes som påfrestande (Beatty et al., 2008). Kvinnor upplevde även 
förändringar i sexuell relation till sin partner vilket resulterade i minskad HRQoL och 
sexuellt välbefinnande (Nizamli et al., 2011). 
 
Kvantitativa artiklar 
Kvinnor skattade att socialt välbefinnande påverkades vid bröstcancer (Leung et al., 
2014; Fenlon et al., 2013). HRQoL relaterat till minskad social funktion gav lägre 
hälsouppfattning och socialt välbefinnande (Fenlon et al., 2013). Socialt stöd och 
HRQoL före bröstcancerdiagnosen skattades bättre än jämfört med efter diagnosen. 
Nydiagnostiserade kvinnor rapporterade att emotionellt stöd och positiv social 
interaktion påverkade HRQoL positivt. Kvinnor skattade även att socialt stöd 
förbättrade fysiskt välbefinnande vilket resulterade i bättre HRQoL (Leung et al., 
2014). 
 

5.2 HRQoL efter behandling  

5.2.1 Fysiskt välbefinnande 

Kvalitativa artiklar 
Kvinnor beskrev fysiska förändringar relaterat till kroppens utseende där oro 
förekom av att ha förlorat håret vilket påverkade deras fysiska välbefinnande och 
HRQoL (Nizamli et al., 2011; Krigel et al., 2014), då det var mer synligt för 
omgivningen än vid förlust av bröst och lättare kategoriserade dem som en 
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“cancerpatient” (Krigel et al., 2014). De beskrev även fysiska förändringar i form av 
förlust av ett bröst eller del av ett bröst (Krigel et al., 2014; Nizamli et al., 2011) men 
även i form av lymfödem från armhålans område och ärr, vilket inverkade på deras 
HRQoL (Krigel et al., 2014). HRQoL påverkades också av trötthet då det var ett 
förekommande problem efter bröstcancerbehandling, där fysisk trötthet resulterade i 
vilande under dagen istället för slutförande av dagliga aktiviteter (Player et al., 2014). 
 
Kvantitativa artiklar 
Kvinnor rapporterade att fysiskt välbefinnande och HRQoL påverkades efter 
bröstcancerbehandlingar (Filazoglu & Griva, 2008). Håravfall skattades även påverka 
kvinnors fysiska välbefinnande och HRQoL efter bröstcancerbehandlingar (Salonen 
et al., 2011). HRQoL och dess samband med illamående/kräkning skattades ha en 
påverkan på fysiskt välbefinnande och resulterade i sjukdomsprogression som visade 
sig vid slutbedömning av behandlingar (Svensson, Hatschek, Johansson, Einbeigi & 
Brandberg, 2012). Kvinnor som hade ett arbete rapporterade högre nivå av fysisk 
HRQoL (Filazoglu & Griva, 2008). Minskad HRQoL vid bröstcancer skattades ha ett 
starkt samband till metastaser, återkommande cancersjukdom och antal år sedan 
behandling (Reyes-Gibby, Anderson, Morrow, Shete & Hassan, 2012). 
 

5.2.2 Psykiskt välbefinnande 

Kvalitativa artiklar 
Psykiska besvär var vanligt bland kvinnor efter bröstcancerbehandlingar (Fatone et 
al., 2007; Beatty et al., 2008). Studier visade att kvinnor upplevde förändringar i sin 
självbild efter bröstcancerbehandlingar (Krigel et al., 2014; Nizamli et al., 2011; 
Beatty et al., 2008) vilket inverkade på deras psykiska välbefinnande och HRQoL 
(Krigel et al., 2014). HRQoL påverkades hos dem som genomgått bröstrekonstruktion 
efter mastektomi där de upplevde emotionella reaktioner där vissa såg ärren på 
brösten som positivt, då ärren var ett bevis på att de överlevt cancer. HRQoL 
påverkades även av smärtupplevelser efter bröstcancerbehandlingar (Nissen et al., 
2002). Psykisk trötthet var ett förekommande problem som inverkade på kvinnornas 
HRQoL (Krigel et al., 2014; Player et al., 2014). Psykisk trötthet resulterade i vilande 
under dagen istället för slutförande av dagliga aktiviteter (Player et al., 2014). HRQoL 
påverkades av oro över förändring i samband med aktivitet och funktion men även 
känsla av förlust eller frustration på att inte längre kunna upprätthålla full 
arbetsbelastning på jobbet relaterat till psykisk trötthet av bröstcancerbehandling 
(Krigel et al., 2014). Minskat sexuellt välbefinnande beskrevs också som 
förekommande efter bröstcancerbehandlingar och påverkade HRQoL (Fatone et al., 
2007; Krigel et al., 2014). Minskad sexuell lust förekom efter cytostatikabehandling, 
strålbehandling, mastektomi, bröstbevarande kirurgi och hormonell behandling där 
de även kände sig oattraktiva och upplevde förändrad sexualitet (Fatone et al., 2007). 
 
Upprätthållande av normal livsstil orsakade betydande oro gällande balansen mellan 
arbete, familjeroller och relationer. Kognitiva förändringar efter cytostatika-
behandling påverkade HRQoL hos både kvinnan och familjen. Reducerade 
koncentrationsnivåer och motivation påverkade genomförandet av dagliga uppgifter 
och vissa kvinnor kände sig frånkopplade från familjelivet och bekymrade över hur de 
skulle kunna återgå till livet de levde innan sjukdomen (Player et al., 2014). Kvinnor 
beskrev också skuldkänslor över att ha orsakat ekonomisk börda för familjen efter 
sjukdom och behandling (Krigel et al., 2014). 
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Bröstcanceröverlevande beskrev psykiskt lidande med negativa tankar vilket 
påverkade psykiskt välbefinnande negativt (Fatone et al., 2007; Player et al., 2014) 
där vanliga känslor var sorg, anspänning, irritation och depression (Fatone et al., 
2007). Även känslor av chock, isolering, skräck och rädsla relaterat till den 
ursprungliga bröstcancerdiagnosen upplevdes (Mosher et al., 2013). Upplevelser av 
ångest och depression beskrevs inför årskontroll efter avslutad bröstcancer-
behandling (Beatty et al., 2008). HRQoL påverkades vid återfall av bröstcancer då 
tankar på återfall gav känsla av förlust av sig själv (Fatone et al., 2007), rädsla 
(Fatone et al., 2007; Krigel et al., 2014; Nissen et al., 2002), oro och stress (Krigel et 
al., 2014). Återfall beskrevs även som chockerande och svårare att hantera jämfört 
vid diagnostiseringen då hopp fanns om fullständig återhämtning (Mosher et al., 
2013). HRQoL påverkades negativt av långa timmar i behandlingsrum vilket efteråt 
resulterade i höga nivåer av agitation eller ångest, upplevelser av konstant oro eller 
minskad förmåga att hantera stressiga situationer (Player et al., 2014). Brist på avslut 
vid färdigbehandling gav minskat välbefinnande och HRQoL samt beskrevs som svårt 
att hantera då det inte fanns något slutligt test för att bekräfta att cancern var borta 
(Beatty et al., 2008). 
 
Kvantitativa artiklar 
Kvinnor rapporterade att HRQoL påverkades av smärtupplevelser efter 
bröstcancerbehandlingar (Svensson et al., 2012; Fenlon et al., 2013). Sambandet 
mellan HRQoL och smärta skattades ha negativ påverkan och resulterade i 
sjukdomsprogression som visade sig vid slutbedömning av behandlingar (Svensson et 
al., 2012). HRQoL påverkades även negativt av ledvärk som förekom efter kirurgi, 
cytostatikabehandling och strålbehandling (Fenlon et al., 2013). Minskad aptit efter 
bröstcancerbehandlingar rapporterades ha inverkan på HRQoL. Minskad aptit 
skattades ha ett starkt samband till emotionell funktion, depression, ångest och 
trötthet efter strålbehandling, cytostatikabehandling och hormonell behandling 
(Bredal, Sandvik, Karesen & Ekeberg, 2011). Minskad sexuell lust och välbefinnande 
skattades också som förekommande efter bröstcancerbehandlingar och påverkade 
kvinnornas psykiska HRQoL (Salonen et al., 2011; Eisenbraun et al., 2011). Kvinnor 
som hade ett arbete skattade ökad psykisk HRQoL (Filazoglu & Griva, 2008). 
Minskad HRQoL efter behandlingar skattades ha ett starkt samband till ångest och 
depression (Hutter et al., 2013). Kvinnor i åldern 55 år rapporterade bättre psykisk 
HRQoL än yngre och de som fått tilläggsbehandling såsom hormonell behandling 
hade sämre psykisk HRQoL än de som inte fått behandlingen (Salonen et al., 2011). 
 

5.2.3 Socialt välbefinnande 

Kvalitativa artiklar 
HRQoL och socialt välbefinnande påverkades av förändringar i familjeförhållanden 
som beskrevs efter bröstcancerbehandlingar (Krigel et al., 2014; Nissen et al., 2002; 
Beatty et al., 2008; Player et al., 2014). Vidare beskrev kvinnor att förändringar i 
sexuella förhållanden uppstod efter behandlingar (Krigel et al., 2014). Kvinnor 
beskrev även förändringar i arbetsförhållanden. HRQoL och socialt välbefinnande 
påverkades av kognitiva förändringar efter cytostatikabehandling såsom minskad 
minnes- och språkkapacitet vilket resulterade i pinsamma och upprörande 
situationer. Minskad minnes- och språkkapacitet påverkade umgänget, fritids-
aktiviteter, ekonomi och möjlighet till hög utbildningsnivå. Detta ledde till minskad 
motivation och försämrad prestanda och gav minskad lust att återvända till arbetet 
(Player et al., 2014). 
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Kvantitativa artiklar 
HRQoL och socialt välbefinnande påverkades av förändringar i familjeförhållanden 
som skattades efter bröstcancerbehandlingar. Efter bröstcancerbehandlingar 
skattades även förändringar i arbetsförhållanden (Salonen et al., 2011). Kvinnor som 
var gifta och/eller hade barn skattade högre nivå av fysisk och emotionell HRQoL då 
det påverkade socialt välbefinnande positivt (Filazoglu & Griva, 2008). HRQoL och 
sexuell funktion förbättrades hos kvinnor som hade fått individuellt stöd från 
vårdpersonal genom rådgivning om stressfaktorer och fysisk funktion, information 
om bröstcancer och rehabilitering samt patientundervisning om hälsa, men även fått 
tillgång till att yttra problem och känslor. Detta stöd resulterade även i att kvinnorna 
rapporterade högst HRQoL inom familjen och lägst HRQoL inom hälsa och 
funktionsförmåga. Socialt stöd visade sig även ha stor betydelse i anpassning efter 
bröstcanceroperation, i de situationer där kvinnor rapporterade håravfall som 
upprörande, vilket bidrog till ökad HRQoL och socialt välbefinnande (Salonen et al., 
2011). Socialt stöd och HRQoL skattades bättre tre år efter bröstcancerdiagnos 
jämfört vid diagnostiseringen (Leung et al., 2014). Kvinnor som hade ett arbete 
skattade ökat socialt välbefinnande vilket gav ökad HRQoL (Filazoglu & Griva, 2008). 
 
Avslutningsvis fanns det även kvinnor med bröstcancer som genom intervju beskrev 
att dem medvetet beslutade att fokusera på att leva och ha god HRQoL, snarare än att 
grubbla över risken att dö. Särskilda förmåner som kvinnorna fann var ett nytt 
perspektiv på och uppskattning för livet, att ha en känsla av inre styrka och förmåga 
av hantering, att lära sig att prioritera sig själva och att förbättra relationer (Beatty et 
al., 2008). En annan kvalitativ studie belyste att HRQoL innebar för kvinnorna att 
kunna utföra vardagliga sysslor och att fungera i den dagliga rollen som kvinna, 
hustru, moder och anställd. HRQoL innebar för kvinnorna att kunna gå till jobbet, ta 
hand om barn, vara en god hustru, ta hand om hushållssysslor, fokusera på och njuta 
av livet och att leva livet utan stress. God HRQoL var även kopplat till att glömma 
upplevelsen av diagnos och behandling. Det var även viktigt att göra människor i 
omgivningen lyckliga och nöjda för att själv kunna uppnå god HRQoL (Jassim & 
Whitford, 2014). 

 

6 Diskussion   

6.1 Metoddiskussion   

Litteraturöversiktens syfte var att undersöka hur kvinnor med bröstcancer värderar 
sin hälsorelaterade livskvalitet. I artikelsökningarna fokuserades inte sökningarna på 
någon specifik bröstcancerbehandling utan artiklar valdes efter relevans till syftet. 
Däremot fokuserades sökningarna på hela sjukdomsprocessen för bröstcancer, vilket 
gav ett brett resultat. Intresse av att jämföra olika behandlingar och deras inverkan 
på HRQoL fanns, men brist på tillräckligt med artiklar om varje behandling gjorde att 
resultatet inte gick att dela upp utifrån behandlingar och deras inverkan på HRQoL. 
Därav består resultatet av fler artiklar om cytostatikabehandling än andra 
behandlingar. Litteraturöversikten bestod av både kvalitativ och kvantitativ forskning 
och dataanalysen genomfördes utifrån Fribergs trestegsmodell för analys av 
litteraturöversikter som innefattar både kvalitativ och kvantitativ forskning (Friberg, 
2012). Då litteraturöversikten bestod av båda metoderna valdes metoddiskussionen 
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att diskuteras utifrån begreppen trovärdighet, generaliserbarhet och pålitlighet 
(Henricson, 2012). Genom vald metod blev syftet besvarat och kan därför ge 
trovärdighet till litteraturöversikten, vilket innebär att metoden studerat det som 
syftet avser att studera (Rosenqvist & Andrén, 2006; Bordens & Abott, 2011). 
Trovärdigheten kan enligt författarna även ökas av den deduktiva ansatsen som 
valdes till studien. Detta då begreppet HRQoL underlättade datainsamlingen och 
dataanalysen vilket gjorde det strukturerat då författarna tydligt visste vad 
datainsamlingen och dataanalysen skulle fokuseras på, för att få ett relevant resultat 
utifrån syftet. Studien granskades flertalet gånger av handledare och studiekamrater 
under hela skrivprocessen. Detta stärker trovärdigheten och pålitligheten med 
studien då synpunkter framfördes (Henricson, 2012; Bordens & Abott, 2011). Utifrån 
författarnas förförståelse till valt ämnesområde, som finns beskrivet under rubriken 
metod, kunde förförståelsen eventuellt ha påverkat artikelsökningarna med dess 
sökord, val av artiklar och resultatet i sin helhet. Detta kan omedvetet ha påverkat 
hur relevansen av en artikel upplevdes då författarna kan bli “blinda” av förkunskap 
och intresse istället för att se nya och annorlunda perspektiv och data. Vid 
artikelsökningarna i CINAHL valdes åren 2005-2015 och i PubMed valdes de 10 
senaste åren för att få senaste forskning inom området då Östlundh (2012) anser att 
vetenskaplig data är en färskvara, vilket författarna ansåg kunde ge ökad pålitlighet 
och trovärdighet till studien samt kunde stärka resultatet. Flera databaser, CINAHL 
och PubMed, användes vid artikelsökning vilket kan ses som en styrka och öka 
studiens trovärdighet då möjlighet fanns till att hitta fler relevanta artiklar 
(Henricson, 2012). Dock förekom det dubbletter av flera artiklar i artikelsökningarna 
då sökning gjordes i flera databaser. Detta kan enligt författarna ha minskat chansen 
att hitta relevanta artiklar utifrån syftet till resultatet. Det hade därför eventuellt 
behövts genomföras fler sökningar för att då hitta fler artiklar för att kompensera för 
dubbletterna. Genom artikelsökningarna och granskade abstract utifrån relevans till 
studien återstod 18 artiklar varav nio var kvalitativa och nio var kvantitativa som 
belyser HRQoL vid bröstcancer. Genom att inkludera båda metoderna bidrog det till 
ett resultat med ökad trovärdighet vilket kunde ses som en styrka i resultatet. Detta 
då forskningsmetoderna kompletterar varandra där kvantitativ metod är objektiv 
med mätbar data och observerbara bevis medan kvalitativ metod är subjektiv där 
varje individ bildar och berättar om sin egen subjektiva verklighet (Borglin, 2012). Att 
välja båda forskningsmetoderna var inte alltid positivt då det var svårt att analysera 
resultatet eftersom forskningsmetoderna har olika metoder för datainsamling. Det 
var även svårt att variera mellan kvantitativ- och kvalitativ data och sedan få en bra 
struktur och röd tråd i texten. Ibland hade det underlättat att enbart använda sig av 
en forskningsmetod. För att få ett trovärdigt resultat i studien och därmed 
generaliserbart resultat granskades resultatartiklarnas kvalitet (Bilaga 1 & 2). 
Mallarna för kvalitetsbedömning var lätta att förstå och följa vilket gav bra struktur 
vid analysen av kvaliteten och kan öka resultatets pålitlighet då inga svårigheter 
upplevdes vid granskningen. Resultatartiklarna granskades dock inte gemensamt av 
författarna utan gjordes var för sig för effektivitet och av tidspress, vilket kan sänka 
trovärdigheten och kan ses som en svaghet i resultatet (Aveyard, 2010). Detta då 
artiklarna kan ha granskats olika utifrån förkunskap men även varit olika kritiskt 
granskade. Då resultatet bestod av stor mängd data genomfördes dataanalysen av 
resultatartiklarna däremot gemensamt för bra struktur och gemensam arbetsbörda, 
vilket ökade resultatets trovärdighet. Författarna kom även gemensamt fram till 
resultatets uppdelning bestående av centrala områden, kategorier och 
underkategorier. Detta ökade även trovärdigheten då datan var utförligt analyserad 
av författarna som tillsammans kommit fram till kategoriseringen. Resultatets 
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trovärdighet ökade ytterligare då resultat-beskrivningarnas rimlighet kontrollerades 
av handledaren och studiekamrater under skrivprocessen (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2008). Dataanalysen var ibland svår att göra trots att den genomfördes 
gemensamt, eftersom resultatet bestod av stor mängd data. Detta försvårade ibland 
situationen när datan skulle delas upp och läggas in under olika kategorier och 
underkategorier. Det upplevdes ändå relativt lätt att kategorisera in datan efter vilken 
underkategori det passade in i (“Fysiskt välbefinnande”, “Psykiskt välbefinnande” 
och “Socialt välbefinnande”). Dock var det svårare när datan sedan skulle 
kategoriseras in i rubrikerna “HRQoL under behandling” och “HRQoL efter 
behandling” då vissa studier ibland var otydliga med om de undersökt HRQoL vid 
bröstcancer under eller efter behandling. Genom att analysprocessen var noggrant 
genomförd ökade detta resultatets generaliserbarhet (Bordens & Abott, 2011). Studier 
inkluderade i resultatartiklarna var genomförda i en rad olika länder såsom 
Australien, Norge, Tyskland, England, Bahrain, USA, Iran, Sverige och Finland. 
Resultatet blev därför brett då det bestod av data från större delar av världen och 
kunde ses som trovärdigt och generaliserbart eftersom länder över hela världen fanns 
med och hade tagit upp liknande resultat (Henricson, 2012). Detta kunde ses som en 
styrka i resultatet som även skulle kunna tillämpas i Sverige. Det skulle även kunna 
överföras till andra situationer eller sammanhang runt om i världen. Kulturer och 
andra skillnader i olika världsdelar kan däremot bidra till att det finns skillnader i 
sjukvårdssystem, resurser och vårdrutiner i olika länder. Detta kunde minska 
generaliserbarheten av detta resultat och eventuellt vara en svaghet (Henricson, 
2012). Metoden var skriven så utförligt som möjligt för att öka studiens pålitlighet 
(Rosenqvist & Andrén, 2006; Bordens & Abott, 2011) men även förmåga att kunna 
bedömas utifrån pålitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet. Utifrån metoden och 
föregående begrepp kan även litteraturöversiktens resultat bedömas (Rosenqvist & 
Andrén, 2006; Bordens & Abott, 2011). 
 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 HRQoL under behandling 

Resultatet visade att kvinnor med bröstcancer under behandling hade betydligt 
sämre HRQoL i livsområdena fysiskt-, psykiskt- och socialt välbefinnande. Följande 
delar; smärta, håravfall, illamående/kräkning, depression/ångest, förändrade 
familjerelationer och minskad förmåga till dagliga aktiviteter och hushållssysslor 
ansågs som det viktigaste i resultatet och valdes därför att diskuteras i jämförelse 
med annan forskning, vilket stärker resultatets trovärdighet och pålitlighet enligt 
Wallengren och Henricson (2012). Dessa delar valdes även med utgångspunkt i att de 
ansågs viktiga för sjuksköterskan att ha kunskap om och för att vid bröstcancer 
kunna tillhandahålla god omvårdnad, men även i omvårdnadsarbetet utgå ifrån 
ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, för att kunna förebygga sjukdom, återställa 
hälsa, främja hälsa och lindra lidande (SSF, 2014). Det är även viktigt att 
sjuksköterskan har kunskap om de faktorer som påverkar kvinnors HRQoL vid 
bröstcancer för att kunna se helheten hos kvinnorna och ge personcentrerad 
omvårdnad då HRQoL idag enligt Bottomley et al. (2009) är en viktig del inom 
cancervård. Detta kan ge ökad förståelse för HRQoL vilket i framtiden kan bidra till 
bättre vård av bröstcancerdrabbade (Bottomley et al., 2009). För att diskutera 
resultatet både under och efter behandling med koppling till den teoretiska 
referensramen personcentrerad omvårdnad, valdes därför att diskutera begreppet 
utifrån tillhörande områden; “att arbeta med vårdsökandes tro och värderingar”, 
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“tillhandahållande för fysiska behov”, “en sympatisk tillvaro”, “engagemang” och 
“delat beslutsfattande”. Alla områdena diskuterades då de tillsammans uppnår 
resultatet av personcentrerad omvårdnad vilket innebär tillfredsställelse med vården, 
delaktighet i vården, känsla av välbefinnande och behandlande miljö (McCormack & 
McCance, 2006). 
 
Smärta var vanligt besvär hos kvinnor med bröstcancer och påverkade HRQoL 
negativt. Smärta upplevdes ångestväckande och hade negativ påverkan på kvinnors 
självständighet. Andra studier belyser likaså att HRQoL påverkas av smärta under 
bröstcancerbehandlingar (Van Londen et al., 2014; Bitsika, Sharpley & Christie, 
2010). Kvinnor rapporterar att HRQoL även påverkas av huvudvärk och 
fantomsmärtor i det bortopererade bröstet (Grabsch et al., 2006). Förutom smärta 
påverkades kvinnornas HRQoL av håravfall som upplevdes som daglig utmaning och 
påverkade känslan av kvinnlighet. Håravfall sågs som ett allvarligt hot mot 
självbilden och kvinnor upplevde håravfall som ledsamt, pinsamt, förödande och 
upprörande. Ytterligare studier stödjer att håravfall inverkar på HRQoL under 
bröstcancerbehandlingar (Bitsika et al., 2010; Grabsch et al., 2006; Bayram et al., 
2014) och rapporteras som besvärande (Bayram et al., 2014). Illamående/kräkningar 
var en av de vanligaste biverkningarna i samband med bröstcancerbehandlingar 
vilket påverkade kvinnornas välbefinnande och HRQoL negativt. Andra studier visar 
likaså att illamående/kräkningar är vanligt förekommande under behandlingar och 
inverkar på HRQoL (Bitsika et al., 2010; Bayram et al., 2014; Richardson, Wang, 
Hartzema & Wagner, 2007). Det är viktigt att kvinnorna upplever och rapporterar ett 
tillfredsställande välbefinnande trots fysiska behandlingsrelaterade biverkningar eller 
förändringar. Sjuksköterskan kan i dessa situationer arbeta personcentrerat och ha 
en helhetssyn på kvinnorna för att hjälpa dem att uppnå förbättrat välbefinnande och 
HRQoL. För att kunna göra detta behöver sjuksköterskan enligt Edvardsson (2010) 
nyttja kvinnornas personliga upplevelser av sjukdomen, erfarenheter och resurser 
samt se och bekräfta dem för att uppnå god omvårdnad och HRQoL (Edvardsson, 
2010). Det är av vikt att sjuksköterskan har professionell kompetens för att tillgodose 
olika fysiska behov hos vårdsökande och därmed utöva detta område inom 
personcentrerad omvårdnad (Wadensjö, 2013). 
 
Kvinnor upplevde ångest, depression, isolering, hjälplöshet, förlust av kontroll, rädsla 
och chock under bröstcancerbehandlingar vilket inverkade negativt på deras psykiska 
välbefinnande och HRQoL. Känslor som rädsla för lidande och död, osäkerhet, 
minskad självkänsla och obehagskänsla var även vanligt. Sämre HRQoL gällande 
livsenergi hos kvinnorna gav lägre hälsouppfattning. Ju högre socialt stöd som 
upplevdes och rapporterades desto högre psykisk HRQoL uppnåddes. Även Bitsika et 
al. (2010) har fått fram att emotionella känslor vid bröstcancer såsom ångest, 
depression, rädsla och chock påverkar HRQoL men även utöver resultatet påverkas 
av ledsamhet, misstro, gråtfärdighet, humörsvängningar, panikattacker, hopplöshet, 
ilska, sorg och låg självkänsla. HRQoL under bröstcancerbehandlingar påverkas även 
av kognitiv påverkan genom dåligt beslutstagande, minnesförlust och desorientering 
(Bitsika et al., 2010). Rädsla för att dö nämns även av annan studie. Dock belyser 
studien utöver detta att kvinnorna rapporterar ledsamhet och orolighet över hälsan 
och koncentrationssvårigheter vilket påverkar psykisk HRQoL (Bayram et al., 2014). 
Kvinnor upplever att HRQoL påverkas av rädsla för hudreaktioner relaterat till 
strålbehandling (Halkett et al., 2008). Annan forskning stödjer resultatet att socialt 
stöd påverkar psykisk HRQoL positivt men olikt från resultatet att även fysisk 
HRQoL påverkas samt att mindre depression och ångest ger bättre fysisk och mental 
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HRQoL (Shim et al., 2006). HRQoL påverkas även negativt av ångest, 
humörsvängningar, frustration och oro vid hormonell behandling (Van Londen et al., 
2014). Det är inom personcentrerad omvårdnad viktigt att sjuksköterskan i dessa 
situationer uppmuntrar och ger feedback till kvinnorna (Manley et al., 2011) för att 
underlätta deras situation, i hopp om att öka välbefinnande och HRQoL. För att 
arbeta mot en miljö som genomsyrar personcentrerad omvårdnad krävs tillräckliga 
personalresurser och stöd, professionella relationer inom personalen och ledarskap 
av sjuksköterskan. Personcentrerad vårdkultur ger minskad stress i 
omvårdnadsarbetet, ökning i tillfredsställelse av omvårdnad och organisatoriskt 
engagemang (McCormack et al., 2010). Genom detta kan en sympatisk tillvaro 
främjas då sjuksköterskan kan uppleva minskad stress och då får tid till att samtala 
med kvinnorna om hur de upplever sin situation och psykiska välbefinnande samt 
hur detta i sin tur påverkar deras HRQoL. Enligt Wadensjö (2013) innebär sympatisk 
tillvaro att ha engagemang i främjandet av vårdsökandes individuella egenskaper och 
värde, vilket är avgörande för en relation med god kvalitet mellan sjuksköterskan och 
den vårdsökande (Wadensjö, 2013). 
 
Resultatet visade att familjerelationer påverkades på olika sätt vid bröstcancer vilket 
bidrog till minskad HRQoL. Kvinnor upplevde svårigheter att tala om sjukdom och 
behandling med närstående relaterat till bristande förståelse men även svårigheter 
att hantera känslor och förväntningar från dem. Kvinnor hade bättre socialt stöd och 
HRQoL före bröstcancerdiagnosen jämfört med efter diagnosen. Rädsla för 
självständighet, familj och ekonomi förekom vid bröstcancer. Annan forskning 
stödjer att närstående har brist på förståelse för kvinnors oro och frustration över 
behandlingsrelaterade symtom (Van Londen et al., 2014). Det är i dessa situationer 
viktigt att sjuksköterskan främjar en stöttande och sympatisk tillvaro, arbetar med 
deras tro och värderingar samt visar engagemang i kvinnornas livssituation. För att 
arbeta med detta är det av vikt att sjuksköterskan respekterar och bekräftar 
kvinnornas livssituation, personlighet och individualitet och därigenom arbetar 
personcentrerat för att öka deras välbefinnande och HRQoL. För att göra detta 
möjligt krävs det enligt Wadensjö (2013) även att sjuksköterskan har professionell 
kompetens, är engagerade i arbetet för att kunna ge bästa möjliga omvårdnad och ha 
god självkännedom (Wadensjö, 2013).  Inom personcentrerad omvårdnad kan 
sjuksköterskan underlätta kvinnornas sociala relationer genom att informera dem om 
att familjen är en viktig del i deras omvårdnad, då de enligt Boise och White (2004) 
kan framföra vårdsökandes önskningar och behov för en god vård (Boise, & White, 
2004). Som sjuksköterska är det viktigt att främja god relation till både kvinnorna 
och dess närstående (Mulders et al., 2008) för att kunna bemöta och stötta båda 
parterna i den främmande situationen (Landmark et al., 2008). Bitsika et al. (2010) 
visar till skillnad från resultatet att kvinnor drar sig tillbaka från närstående under 
bröstcancerbehandling och att de upplever exempelvis familjerelationer som minst 
viktigt att förlora under sjukdomsprocessen (Bitsika et al., 2010). Bayram et al. 
(2014) har i jämförelse med resultatet fått fram att kvinnor rapporterar tillräckligt 
med emotionellt stöd från närstående. Kvinnor skattar ändå god HRQoL inom familj- 
och social funktion vid cytostatikabehandling (Bayram et al., 2014). Resultatet visade 
att familjen var betydelsefull för att hjälpa kvinnan i dagliga aktiviteter och 
hushållssysslor. Kvinnorna upplevde förändringar i sociala roller vid oförmåga att 
medverka i aktiviteter såsom sport och arbete vilket påverkade deras HRQoL. 
Bröstcancer påverkade arbetsförhållanden negativt relaterat till kognitiva 
förändringar. Förändringar som upplevdes var bland annat problem med 
koncentration, uppmärksamhet, minne, språk, problemlösning och prioritering. 
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Kvinnor med ekonomiskt ansvar uttryckte ekonomisk nödvändighet att återgå till 
arbetet trots behandlingsrelaterade biverkningar. Shim et al. (2006) belyser till 
skillnad från resultatet att den fysiska och mentala HRQoL påverkas av om kvinnor 
arbetar eller inte. Bitsika et al. (2010) stödjer att kvinnorna får avstå från dagliga 
aktiviteter. Däremot tar studien även upp att kvinnorna upplever detta som svårt att 
acceptera och ger ökat vårdslöst beteende, rastlöshet, besvikelse, ledsamhet och 
frustration. Hälsa, kondition och sociala aktiviteter påverkar HRQoL mer än arbete, 
ekonomi och resor och är därför viktigare att bibehålla för god HRQoL (Bitsika et al., 
2010). 
 

6.2.2 HRQoL efter behandling 

Resultatet visade att kvinnor med bröstcancer efter behandling hade betydligt sämre 
HRQoL i livsområdena fysiskt-, psykiskt- och socialt välbefinnande. Följande delar; 
depression/ångest, rädsla för återfall, förändrade familjerelationer och minskad 
förmåga till dagliga aktiviteter och hushållssysslor ansågs som det viktigaste i 
resultatet och valdes därför att diskuteras i jämförelse med annan forskning. Då 
bröstcancer påverkar den långvariga HRQoL (Rosenberg et al., 2013) är det viktigt att 
sjuksköterskan har kunskap om vilka faktorer som påverkar fysiskt-, psykiskt- och 
socialt välbefinnande efter behandlingarna. Det är viktigt att sjuksköterskan 
fortsätter att ha en helhetssyn på kvinnorna även efter behandlingarna för att kunna 
utöva personcentrerad omvårdnad i syfte att hjälpa dem att uppnå god HRQoL. Det 
är även efter behandlingarna viktigt att som sjuksköterska utgå från ICN:s etiska kod 
för sjuksköterskor (SSF, 2014). 
 
Kvinnor upplevde och rapporterade att den fysiska HRQoL påverkades efter 
bröstcancerbehandlingar. Fysiska förändringar inkluderade förlust av ett bröst, del av 
ett bröst och/eller ärr. Fysiska förändringar bidrog till förändrad självbild och 
kroppsuppfattning. Sarenmalm, Öhlén, Jonsson och Gaston-Johansson (2007) tar 
däremot upp att fysiska förändringar och symtom i form av utseendeförändringar 
kan uppstå vid återfall av bröstcancer. Dock finns ingen detaljerad information om 
vilka sorters utseendeförändringar (Sarenmalm et al., 2007). Psykiska besvär var 
även vanligt efter bröstcancerbehandlingar. Upplevelser av psykiskt lidande med 
negativa tankar förekom med känslor som sorg, anspänning, irritation och 
depression. HRQoL hade starkt samband relaterat till ångest och depression. 
Depression vid bröstcancer hade även samband med metastaser, återkommande 
cancersjukdom och antal år sedan behandling. Årskontroll efter avslutad behandling 
gav känslor som ångest och depression. Kvinnor upplevde känslor av chock, isolering, 
skräck och rädsla relaterat till ursprunglig bröstcancerdiagnos. Det framkom att 
psykisk HRQoL var sämre vid hormonell behandling. Annan forskning visar däremot 
att psykisk HRQoL kan öka av hormonell behandling men även minska vid 
strålbehandling (Tessier, Lelorain & Bonnaud-Antignac, 2012). Halkett et al. (2008) 
belyser att kvinnors HRQoL påverkas av rädsla och oro inför strålbehandling men 
förbättras efter behandling (Halkett et al., 2008). Det är vid psykiska besvär viktigt 
som sjuksköterska att arbeta personcentrerat. Detta kan göras enligt Manley et al. 
(2011) genom att erbjuda information som är anpassad efter behovet samt hjälpa 
vårdsökande att tolka informationen (Manley et al., 2011), därigenom kan rädslan 
och oron minska vilket kan ge ökat välbefinnande och HRQoL. Tessier et al. (2012) 
beskriver att kvinnor skattar minskad HRQoL och tillfredsställelse med livet efter 
mastektomi. Kvinnor som drabbats av en mer allvarlig bröstcancer och överlevt 
rapporterar mindre lycka (Tessier et al., 2012). Psykiskt välbefinnande och HRQoL 
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påverkades negativt då kvinnor upplevde rädsla och oro för återfall av bröstcancer. 
Återfall beskrevs som chockerande och svårare att hantera jämfört vid 
diagnostiseringen då hopp fanns om fullständig återhämtning. Shim et al. (2006) 
belyser i jämförelse med detta att kvinnor med återfall rapporterar sämre fysisk 
HRQoL. Sarenmalm et al. (2007) tydliggör utöver ovanstående hur kvinnor reagerar 
på återfall av bröstcancer. De rapporterar psykiska besvär som orolighet, ledsamhet, 
irritation, nervositet och koncentrationssvårigheter (Sarenmalm et al., 2007), vilket 
påverkar deras HRQoL negativt. Inom personcentrerad omvårdnad ska 
sjuksköterskan uppmuntra kvinnorna till delaktighet i beslutstagande (Slater et al., 
2006; Manley et al., 2011). Detta kan grunda sig i information och därmed öka 
delaktigheten i vården så att besluten upplevs tillfredsställande (Wadensjö, 2013). 
Den ökade delaktigheten kan i sin tur minska rädslan för återfall då de kan uppleva 
mer kontroll över situationen och därmed uppleva ökad HRQoL. Det är enligt 
Wadensjö (2013) viktigt inom personcentrerad omvårdnad att sjuksköterskan är 
medveten om personlig tro och värderingar men även vårdsökandes, då dessa 
inverkar på beslutstagandet gällande behandling och omvårdnad. Detta kräver god 
självkännedom hos sjuksköterskan för att ha förmågan att kunna hjälpa andra. Detta 
stärker i sin tur hälso- och sjukvårdens främjande av delat beslutsfattande mellan 
vårdpersonal och vårdsökande. För att bidra till delat beslutsfattande krävs det att 
sjuksköterskan (men även övrig vårdpersonal) delar med sig av sin “makt” för att 
skapa en jämlik relation till den vårdsökande (Wadensjö, 2013). 
 
HRQoL påverkades även av nedsatt socialt välbefinnande relaterat till förändringar i 
familjeförhållanden efter bröstcancerbehandlingar. För att upprätthålla normal 
livsstil orsakades betydande oro gällande balansen mellan arbete, familjeroller och 
relationer. Vissa kvinnor berättade om sjukdomen enbart till närstående då det var 
en personlig angelägenhet. Studier visar att mängden socialt stöd påverkar HRQoL 
(Salonen et al., 2013; Shim et al., 2006). I dessa situationer skulle sjuksköterskan 
kunna arbeta personcentrerat genom att identifiera och stödja kvinnornas behov och 
styrkor (Slater, 2006), för att kunna hjälpa kvinnorna med balansen i livet och 
familjeförhållanden. Resultatet belyste att HRQoL påverkades av kognitiva 
förändringar efter cytostatikabehandling. Förändringar i form av reducerad 
koncentration och motivation påverkade genomförandet av dagliga uppgifter. 
Kvinnorna upplevde oro över hur de skulle kunna återgå till livet de levde innan 
bröstcancern. Förändringar i arbetsförhållanden fanns kvar efter bröstcancer-
behandlingar. Kognitiva förändringar såsom minskad minnes- och språkkapacitet 
påverkade umgänget, fritidsaktiviteter, ekonomi och möjlighet till hög 
utbildningsnivå. Annan studie visar däremot att fysisk och psykisk hälsa har ett starkt 
samband med ekonomisk situation. Dock rapporterar kvinnor med partner få 
ekonomiska svårigheter (Tessier et al., 2012). 

 

7 Slutsats   

Denna litteraturöversikts resultat visar att kvinnors HRQoL påverkas vid bröstcancer 
inom livsområdena fysiskt-, psykiskt- och socialt välbefinnande. Detta ger 
sjuksköterskan stort ansvar gällande omvårdnad och bemötande. HRQoL påverkas 
främst av fysiska symtom såsom håravfall, illamående/kräkning och hudproblematik. 
Psykiska besvär som främst påverkar HRQoL är smärta, håravfall, förändrad 
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kroppsuppfattning och självbild, depression, ångest, rädsla för återfall och trötthet. 
Besvär inom socialt välbefinnande som påverkar HRQoL är främst förändrade 
familjerelationer och minskad förmåga till dagliga aktiviteter och hushållssysslor. 
Bröstcancer påverkar både kvinnornas och deras närståendes livssituation och 
HRQoL. Det är viktigt att ha kunskap om vilka faktorer som påverkar HRQoL hos 
kvinnor med bröstcancer. Litteraturöversikten ger kunskap om detta i syfte att ge god 
omvårdnad inom de tre livsområdena för att få tillfredsställande HRQoL genom hela 
sjukdomsprocessen. För att hjälpa kvinnorna till tillfredsställande HRQoL är det 
därför viktigt att de såväl skattar som utvärderar sin HRQoL genom både enkäter och 
samtal. Då kvinnornas HRQoL och välbefinnande påverkas inom ovannämnda 
livsområden är det viktigt att utgå ifrån kvinnornas individuella behov med ett 
personcentrerat förhållningssätt och därigenom utöva personcentrerad omvårdnad. 
 
Då denna litteraturöversikt sammanställer befintlig forskning inom området 
bröstcancer och HRQoL, både under och efter behandling, kan detta ge en värdefull 
funktion och nytt perspektiv i det kunskapsglapp som finns inom området. Det finns 
forskning med både kvalitativ- och kvantitativ forskningsmetod, men få studier har 
undersökt och jämfört HRQoL vid olika bröstcancerbehandlingar. Därför skulle 
ytterligare forskning om jämförelser kunna genomföras och bestå av både kvalitativa 
och kvantitativa forskningsmetoder för att studera både de objektiva och subjektiva 
upplevelserna. 
 
Det är som sjuksköterska viktigt att ha kompetens om att samtala kring såväl 
sjukdom som lidande och död. Kvinnorna är ofta rädda inför behandlingarna och hur 
de kommer att påverka dem. Det är då viktigt att ge information om behandlingar för 
att minska kvinnornas rädsla och stress. För att kunna tillhandahålla det stöd som 
kvinnorna är i behov av är det viktigt att sjuksköterskan vid planering av 
omvårdnaden tar hänsyn till kvinnornas prioriteringar i livet. Förståelse för 
kvinnornas HRQoL är därför av betydelse för vägledning och stöttning genom hela 
sjukdomsprocessen.
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beskrivet?      Ja             Nej 

 

Är syftet relevant till ert examensarbete?                   Ja             Nej 

 

Är urvalet beskrivet?                                                                        Ja             Nej 

 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska inkluderas till fortsatt 

granskning. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 

Kvalitetsfrågor 

 

Hänger metod och syfte ihop?                                     Ja             Nej 

(Kvantitativt syfte – kvantitativ metod) 

Beskrivs statistiska metoder/analys?                           Ja             Nej 

Beskrivs datainsamlingen?                                           Ja              Nej 

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/                     

ställningstagande?      Ja              Nej 

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp validitet och reliabilitet i 

diskussionen?                                                                        Ja             Nej 

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?                               Ja             Nej 

Sker återkoppling till nyare forskning 

i relation till huvudfynden i diskussionen?   Ja             Nej 

 

Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 



  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Forskningsmetod/-design (t ex RCT, tvärsnittsstudie) 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

 

Deltagarkarakteristiska     

Antal……………………                                                                  

Ålder…………………....                                                                  

Man/Kvinna…………….                                                                  

Granskare sign: ………………………………………………. 

 



  

Bilaga 3 - Kvalitetsbedömning av resultatartiklar med kvalitativ metod 

 

Artikel 

Klarade 
artikeln 

frågorna i 
del I? 

Godkänd 
i del I? 

Hur många 
”Ja” fick 

artikeln av de 
nio frågor i 

del II? 

Forsknings
design? 

Antal 
deltagare 

 

Ålder på 
deltagare 

Är 
deltagarna 

man/kvinna
? 

Beatty et al., 
2008 

JA JA 9/9 
Intervjustudie 

med 
fokusgrupper 

34 > 18 
33 kvinnor, 1 

man 

Fatone et 
al., 2007 

JA JA 9/9 
Semistrukture
rade intervjuer 

20 > 18 Kvinnor 

Jassim et 
al., 2014 

JA JA 9/9 
Semistrukture
rade intervjuer 

12 39-68 Kvinna 

Krigel et al., 
2014 

JA JA 9/9 
Intervjustudie 

med 
fokusgrupper 

15 > 18 Kvinna 

Mosher et 
al., 2013 

JA JA 9/9 
Expressivt 
skrivande 

90 > 18 Kvinna 

Nissen et 
al., 2002 

JA JA 9/9 
Intervjustudie 

med 
fokusgrupper 

17 > 21 Kvinna 

Nizamli et 
al., 2011 

JA JA 9/9 
Semistrukture
rade intervjuer 

17 30-45 Kvinna 

Player et al., 
2014 

JA JA 9/9 
Semistrukture
rade intervjuer 

9 39-67 Kvinna 

Schnur et 
al., 2011 

JA JA 9/9 
Semistrukture
rade intervjuer 

20 > 18 Kvinna 

 



  

Bilaga 4 - Kvalitetsbedömning av resultatartiklar med kvantitativ metod 

 

Artikel 

Klarade 
artikeln 

frågorna i 
del I? 

Godkänd i 
del I? 

Hur många 
”Ja” fick 

artikeln av 
de åtta 

frågor i del 
II? 

Forsknings 
design? 

Antal 
deltagare 

 

Ålder på 
deltagare 

Är 
deltagarna 

man/kvinna? 

Bredal et 
al., 2011 

JA JA 8/8 Longitudinell 
studie 

195 > 18 Kvinna 

Eisenbraun 
et al., 2011 

JA JA 6/8 Kohort studie 271 18-70 Kvinna 

Fenlon et 
al., 2013 

JA JA 8/8 Tvärsnittsstudie 521 30-86 Kvinna 

Filazoglu 
et al., 2008 

JA JA 8/8 Randomiserad 
kontrollerad design 

188 > 18 Kvinna 

Hutter et 
al., 2013 

JA JA 8/8 Longitudinell 
studie 

118 18-75 Kvinna 

Leung et 
al., 2014 

JA JA 8/8 
Longitudinell 

studie 
412 

18-23, 45-
50, 70-75 

Kvinna 

Reyes-
Gibby et 
al., 2012 

JA JA 8/8 Tvärsnittsstudie 240 
Medelålder 

58 
Kvinna 

Salonen et 
al., 2011 

JA JA 8/8 Kvasi experimentell 
design 

204 18-75 Kvinna 

Svensson 
et al., 2012 

JA JA 8/8 
Randomiserad 

kontrollerad design 
287 > 18 Kvinna 



  

Bilaga 5 - Artikelmatris av resultatartiklar 

 

Författare, 
år & land 

Syfte Design Del-
tagare 

Resultat Kvalitet & 
kommentarer 

Beatty et al., 
2008, 
Australien 

Att samla in kvalitativa 
uppgifter om de 
psykosociala 
problem och behov hos 
australiska kvinnor som 
nyligen diagnostiserats 
med bröstcancer, utifrån 
perspektiv från 
patienterna själva, 
onkologi-sjuksköterskor 
och cancer-volontärer. 

Kvalitativ design. 
Intervjuer i 
fokusgrupper. 

n = 34 
varav 
33 
kvinnor 

Kvinnor upplevde 
svårigheter med 
hantering av 
biverkningar, hantering 
av förändrad självbild 
samt stress- och 
anpassningsreaktioner. 
Även förväntningar, 
känslor och problem 
med överlevnad och 
sjukdomsprogression 
samt hantering av andras 
ohjälpsamma 
föreställningar. 

Forskningsetiskt godkänd 
från universitet och 
sjukhuskommitté. 
Deltagare uppmuntrades 
till deltagande och 
informerades om 
rättigheten att inte behöva 
delta. Väl beskriven 
dataanalys. Deltagarna fick 
kopia av ämnet postat för 
att ge dem tid att överväga 
sina svar och uppmuntra till 
större och djupare 
diskussion. Intervjuerna 
spelades in. 

Bredal et al., 
2011, Norge 

Att undersöka om 
HRQOL poäng är 
förknippade med 
sjukdomsfri överlevnad 
hos kvinnor med tidig 
bröstcancer. 

Kvantitativ design. 
Enkäter: European 
Organization for 
Research and 
Treatment of 
Cancer Quality of 
Life Questionnaire 
(EORTC QLQ-
C30) 

n = 195 Vid ett-års uppföljning 
hade minskad aptit 
starkt samband med 
trötthet och depression. 
Aptitlöshet var 
signifikant associerat 
med kortare sjukdomsfri 
överlevnad.  

Granskad och 
forskningsetiskt godkänd av 
etisk kommitté. Deltagarna 
har skrivit på ett skriftligt 
samtycke. Välgjord 
dataanalys där flertalet 
statistiska analysmetoder 
användes.    

Eisenbraun 
et al., 2011, 
Tyskland 

Att utreda effekterna av 
en mistel-terapi med 
abnobaVISCUM® Mali 

Kvantitativ design. 
Enkäter: EORTC 
QLQ-C30 och 

n = 271 Det allmänna 
välbefinnandet och 
mental hälsa 

Inget tydligt 
forskningsetiskt 
godkännande i artikeln. 



  

på 
HRQoL av 
bröstcancerpatienter 
under 
cytostatikabehandling. 

EORTC QLQ-
BR23 

förbättrades hos 
majoriteten av kvinnorna 
efter interventionen. 

Inget tydligt samtycke av 
deltagare eller sekretess av 
deras personuppgifter. På 
förlagets hemsida har de 
som krav att detta ska ingå i 
artiklar de publicerar, 
därför anser vi att artikeln 
är etiskt godkänd. Välgjord 
dataanalys med statistiska 
metoder. 

Fatone et al., 
2007, USA 

Primärt syfte var att 
beskriva effekterna av 
fysiska symptom, 
emotionella symtom, 
behandling biverkningar 
och klimakteriebesvär på 
bröstcanceröverlevande 
som är amerikaner med 
afrikanskt ursprung och 
latinamerikaner. 
Sekundärt syfte var att 
undersöka 
sjukdomsrelaterade 
livsförändringar i sådana 
områden som 
relationsroller, finansiell 
stabilitet och andlighet. 

Kvalitativ design. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

n = 20 För båda grupperna hade 
fysiska problem stor 
inverkan på HRQoL. De 
flesta amerikanska 
kvinnor med afrikanskt 
ursprung uttryckte 
positiva förändringar i 
sitt hopp efter diagnos 
medan latinamerikanska 
kvinnor beskrev hopp 
som ett viktigt sätt att 
hantera bröstcancer. 

Forskningsetiskt godkänd 
av etisk kommitté. 
Deltagarna har samtyckt till 
deltagande i studien. 
Välgjord dataanalys där 
intervjuerna spelades in och 
transkriberades ordagrant 
sedan kategoriserades in i 
olika delar. 

Fenlon et al., 
2013, 
England 

Att fastställa 
förekomsten av ledvärk 
hos kvinnor som 
behandlats för tidig 
bröstcancer jämfört med 
kvinnor i samma ålder 

Kvantitativ design. 
Enkäter: SF-36, 
The Nordic 
Musculoskeletal 
Questionnaire och 
The Brief Pain 

n = 521 Majoriteten av 
kvinnorna med 
bröstcancer 
rapporterade smärta 
jämfört med majoriteten 
av kvinnorna utan 

Granskad och godkänd av 
etisk kommitté. Väl 
beskriven dataanalys där 
statistiska metoder 
användes. 



  

utan bröstcancer och 
börja utforska sambandet 
mellan den smärtan och 
bröstcancerbehandlingar. 

Inventory (BPI). bröstcancer. 
Livskvaliteten var 
betydligt sämre för 
kvinnor med bröstcancer 
jämfört med de utan 
bröstcancer och var 
betydligt värre i 
bröstcancerfall med 
smärta. 

Filazoglu et 
al., 2008, 
England 

Att undersöka vilken roll 
socialt stöd och 
hanteringsförmåga har 
vid förklaring av 
hälsorelaterad-
livskvalitet (HRQoL) 
bland turkiska 
bröstcancerpatienter. 

Kvantitativ design. 
Enkäter: The 
multidimensional 
scale of perceived 
social support 
(MSPSS), The 
ways of coping 
inventory och  
Short form health 
survey (SF-36). 

n = 188 Kvinnor upplever 
påverkan på fysiskt 
välbefinnande efter 
cytostatikabehandling, 
strålning, mastektomi 
och/eller bröstbevarande 
kirurgi. Kvinnor som är 
gifta och/eller har barn 
samt är anställda skattar 
högre nivå av fysisk och 
emotionell HRQoL. 

Forskningsetiskt godkänd. 
Beskriven dataanalys. 
Statistiska metoder har 
använts. 

Hutter et al., 
2013, 
Tyskland 

Att undersöka den 
longitudinella relationen 
mellan depression och 
ångest med livskvalitet 
vid bröstcancer.  
 

Kvantitativ design. 
Enkäter: Hospital 
Anxiety and 
Depression Scale 
(HADS-D), 
European 
Organization for 
Research and 
Treatment of 
Cancer Quality of 
Life Questionnaire 
Core 30 (EORTC 
QLQ-C30). 

n = 118 Psykiska besvär skattas 
som vanligt efter 
bröstbevarande kirurgi, 
mastektomi och 
cytostatika. Ångest och 
depression skattas som 
ett starkt samband i 
relation till HRQoL vid 
bröstcancer. 

Forskningsetiskt godkänd 
av etisk kommitté. 
Deltagarna har fått ge 
skriftligt samtyckte till 
deltagandet i studien. 
Beskriver dataanalys och 
användning av statistisk 
metod. 



  

Jassim et al., 
2014, 
Bahrain 

Att utforska erfarenheter 
hos bahrainska kvinnor 
som har överlevt 
bröstcancer och deras 
uppfattning om 
livskvalitet efter diagnos. 

Kvalitativ design. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

n = 12 De erfarenheter som 
framkom och det som 
påverkar livskvaliteten 
hos kvinnorna är 
uppfattningar om cancer 
och bröstcancer, orsaker 
till cancer, konsekvenser 
av sjukdom, människors 
reaktioner, hantering av 
sjukdom, betydelsen av 
familj och make, intimt 
förhållande samt 
livskvalitet.   

Forskningsetiskt godkänd. 
Använde sig av inspelade 
intervjuer och identifierade 
gemensamma begrepp och 
teman. Väl beskriven 
dataanalysmetod. 
Författarna var ständigt 
delaktiga i analysprocessen. 

Krigel et al., 
2014, USA 

Att undersöka kvinnors 
upplevelser av 
metastaserad 
bröstcancer, för att 
informera om 
utvecklingen av insatser 
för att förbättra 
efterlevande vård för 
kvinnor med avancerad 
sjukdom. 

Kvalitativ design. 
Intervjuer i 
fokusgrupper. 

n = 15 Deltagarna beskrev 
utmaningar av att leva 
med osäkerhet, som en 
följd av bristande 
information om 
behandlingsalternativ, 
symtombehandling och 
en känsla för det okända 
i samband med prognos 
och överlevnad. Av stor 
betydelse var 
förändringar i funktion, 
förändrade relationer 
och självbild. 

Forskningsetiskt godkänd. 
Alla deltagare skrev under 
ett samtycke. Väl beskriven 
dataanalys. 

Leung et al., 
2014, 
Australien 

Att undersöka 
longitudinella relationer 
mellan en diagnos av 
bröstcancer, socialt stöd 
och hälsorelaterad 
livskvalitet. 

Kvantitativ design. 
Enkäter: 19-item 
Medical Outcomes 
Study Social 
Support Survey 
och SF-36. 

n = 412 Jämfört med HRQOL 
innan diagnos, 
rapporterade kvinnor 
som nyligen fått 
diagnosen bröstcancer 
sämre HRQOL relaterat 

Forskningsetiskt godkänd. 
Deltagande är frivilligt. 
Välgjord dataanalys med 
användning av statistisk 
metod. 



  

till smärta, fysisk 
funktion och hälsa samt 
livsenergi. Vid 3-års 
uppföljning hade 
HRQOL förbättrats inom 
de flesta områden till 
nivåer som 
överensstämmer med 
HRQOL innan diagnos. 

Mosher et al., 
2013, USA 

Att identifiera problem 
bland bekymrade 
kvinnor med 
metastaserad bröstcancer 
med fokus på deras 
erfarenheter av fysisk och 
känslomässig stress, 
sociala begränsningar 
och existentiella frågor. 

Kvalitativ design. 
Efter varje 
telefonsamtal (fyra 
stycken) med 
deltagare skriver 
deltagaren ner 
sina tankar och 
problem som 
sedan skickas till 
författarna via 
mail. ”expressiv 
skrivning”. 

n = 90 Metastaserad 
bröstcancer och dess 
behandling kan resultera 
i ett antal bekymmer 
gällande livskvalitet, 
inklusive påfrestning av 
fysiska symtom, 
känslomässigt lidande, 
förändrad 
kroppsuppfattning och 
störda dagliga 
aktiviteter. Många 
kvinnor upplever en 
ökad medvetenhet om 
livets korthet och söker 
efter mening i sin 
erfarenhet av cancer. 

Forskningsetiskt godkänd. 
Brev om studien skickades 
till deltagarna med 
information om studien. 
Deltagarna skrev på 
skriftligt samtycke. Väl 
beskriven dataanalys. 

Nissen et al., 
2002, USA 

Att utforska kvinnors 
förväntningar om 
bröstrekonstruktion efter 
mastektomi och faktorer 
som påverkar deras 
livskvalitet efter 
bröstrekonstruktionen. 

Kvalitativ design. 
Intervjuer i fokus 
grupper. 

n = 17 Trots att kvinnor kände 
sig välinformerade om 
bröstkirurgi, ville de fått 
mer information om 
vissa frågor. 
Tillfredsställelsen var 
generellt hög trots vissa 

Forskningsetiskt godkänd 
av etisk kommitté. 
Deltagarna fick information 
om studien och gav 
skriftligt samtycke till 
deltagandet. 



  

farhågor om kosmetiska 
resultat och oro för 
återfall. 

Nizamli et 
al., 2011, Iran 

Undersöka erfarenheter 
bland syriska kvinnor 
med bröstcancer som 
behandlats med 
cytostatika. 

Kvalitativ design. 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor. 

n = 17 Kvinnorna upplevde 
psykiska besvär, fysiska 
problem, social 
dysfunktion och 
misslyckande i familjens 
roll. 

Etiskt godkänd. 
Deltagarna är informerade 
om studien och är 
anonyma. Tillstånd för att 
spela in intervjuerna erhölls 
från varje deltagare. 

Player et al., 
2014, 
Australien 

Att beskriva förändringar 
i kognitiv funktion och 
upplevelser efter 
cytostatikabehandling 
och de strategier som 
kvinnor använder för att 
övervinna tillhörande 
utmaningar. 

Kvalitativ design. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

n = 9 Fysisk och mental 
trötthet, chock, känsla av 
förvirrande, okunnighet, 
biverkningar av 
mediciner och känsla av 
överväldigade är de 
främsta faktorerna som 
bidrog till kvinnornas 
upplevelse av kognitiva 
förändringar. 

Forskningsetiskt godkänd 
av etisk kommitté. Väl 
beskriven dataanalys. 
Frivilligt deltagande. 
Deltagarna var tvungna att 
ge samtycke så att varje 
intervju kunde spelas in och 
bli transkriberad 

Reyes-Gibby 
et al., 2012, 
USA 

Att undersöka 
förekomsten av 
depressiva symtom och 
dess sammankoppling 
med HRQOL hos kvinnor 
som överlevt bröstcancer 
samt bedöma om 
faktorer, inklusive 
metastaser, 
återkommande cancer, 
diagnos av ny primär 
cancer och andra 
förhållanden är 
förknippade med 

Kvantitativ design. 
Enkäter: 8-item 
Patient Health 
Questionnaire 
(PHQ-8) och 
European 
Organization for 
Research and 
Treatment of 
Cancer Quality of 
Life Questionnaire 
Core 30 (EORTC 
QLQ-C30). 

n = 240 Depression har en 
betydande hälsorisk för 
kvinnor som överlevt 
bröstcancer och är 
associerad med lägre 
HRQOL. 
 

Forskningsetiskt godkänd 
av etisk kommitté. 
Deltagarna gav samtycke 
till deltagandet. Välgjord 
dataanalys med 
användande av statistiska 
metoder. 



  

depressiva symtom. 
Salonen et 
al., 2011, 
Finland  

Undersöka livskvalitet 
hos bröstcancerpatienter 
och testa faktorer som är 
associerade med deras 
livskvalitet sex månader 
efter operation. 

Kvantitativ design. 
Enkäter:  The 
Ferrans and 
Powers Quality of 
Life Index—Cancer 
Version (QLI-CV) 
och The European 
Organization for 
Research and 
Treatment of 
Cancer Breast 
Cancer-Specific 
Quality of Life 
questionnaire 
(EORTC QLQ-
BR23). 

n = 204 Kvinnor som fått 
tilläggsbehandling i form 
av antihormonell 
behandling har sämre 
psykisk och andlig 
HRQoL. Socialt stöd 
skattas som stor 
betydelse i anpassning 
efter 
bröstcanceroperation. 
Kvinnor i åldern 55 år 
skattar bättre psykisk 
och andlig HRQoL än 
yngre kvinnor. 

Forskningsetiskt godkänd 
av etisk kommitté. Frivilligt 
deltagande och avhopp får 
göras när så önskas och 
påverkar inte kvinnornas 
bröstcancerbehandling. 
Skriftligt samtycke av 
deltagarna. All data är 
konfidentiell och anonym. 

Schnur et al., 
2011, USA 

Att använda kvalitativa 
metoder för att bättre 
förstå effekterna av 
hudbiverkningar på QOL. 

Kvalitativ design. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

n = 20 Hudförändringar 
påverkar flera 
dimensioner av 
livskvalitet. De orsakar 
fysiskt obehag, störd 
kroppsuppfattning, 
känslomässigt lidande 
och nedsatt funktion från 
dag till dag och 
tillfredsställelse med 
strålningsbehandling. 

Forskningsetiskt godkänd 
av etisk kommitté. Skriftligt 
informerat samtycke erhölls 
från varje deltagare. 
Anonymt deltagande. 
Intervjuer spelades in och 
transkriberades sedan. Väl 
beskriven dataanalys. 

Svensson et 
al., 2012, 
Sverige 

Att undersöka, på en 
utforskande grund rollen 
av HRQoL vid 
randomisering som en 
oberoende prognostisk 

Kvantitativ design. 
Enkäter: The 
European 
Organization for 
Research and 

n = 287 Ett samband sågs mellan 
förlängd överlevnad och 
HRQoL. Samband sågs 
mellan HRQoL och 
respons på 

Forskningsetiskt godkänd 
av etisk kommitté. 
Deltagarna fick information 
om studien både muntligt 
och skriftligt. Frivilligt 



  

faktor för respons på 
behandling, 
progressionsfri 
överlevnad och 
överlevnad. 

Treatment of 
Cancer Quality of 
life Questionnaire 
C30 (EORTC 
QLQC30), 

behandlingen, 
rollfunktion, social 
funktion, trötthet, 
illamående/kräkningar 
och aptitförlust. 

deltagande. Välgjord 
dataanalys med användning 
av statistiska metoder. 



  

Bilaga 6 - Kategorischema över resultatartiklar 

 

 

Artikel Fysiskt 
välbefinnande 

Psykiskt 
välbefinnande 

Socialt 
välbefinnande 

Beatty et al., 
2008 

X X X 

Bredal et al., 2011 X   

Eisenbraun et al., 
2011 

X X  

Fatone et al., 
2007 

X X X 

Fenlon et al., 
2013 

X X X 

Filazoglu et al., 
2008 

X X  

Hutter et al., 2013  X  

Jassim et al., 
2014 

X  X 

Krigel et al., 2014 X X X 

Leung et al., 2014 X X X 

Mosher et al., 
2013 

X X X 

Nissen et al., 
2002 

X X X 

Nizamli et al., 
2011 

X X  

Player et al., 2014  X X 

Reyes-Gibby et 
al., 2012 

 X  

Salonen et al., 
2011 

X X X 

Schnur et al., 
2011 

X X  



  

Svensson et al., 
2012 

X   

 

 

 

 


