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Abstrakt  
 

Bakgrund: Risken för bröst och äggstockscancer ökar signifikant vid en mutation i BRCA-

generna. Idag finns det möjlighet att göra en utredning för att se om en person är anlagsbärare. 

Risken för att utveckla bröstcancer för kvinnor mellan 20-70 år ökar med 49-57% och 

äggstockscancer med 18-40% om det föreligger en mutation i någon utav BRCA-generna. 

Kvinnor som fått detta besked kan bli påverkade av olika faktorer som påverkar den psykiska 

hälsan, ett exempel på det är risk reducerande kirurgi och de svåra besluten kring den. 

Syfte: Att beskriva faktorer som påverkar den psykiska hälsan hos kvinnor med BRCA- 

mutation.  

Metod: Beskrivande litteraturstudie med systematiska sökningar i databaserna Medline och 

CINAHL där tio vetenskapliga artiklar valdes ut som sedan bearbetades genom en integrerad 

analys. 

Resultat: Det förekom mycket olika känslor kring testresultatet och screeningen. 

Kvinnligheten var något som påverkades vid riskreducerad kirurgi och det var för många 

svårt att hantera, men för andra innebar riskreducerad kirurgi en minskad oro. Socialt stöd och 

kunskap kring sin situation var två viktiga aspekter i kvinnornas hanterbarhet. 

Sjukvårdpersonal och familjemedlemmar hade stort inflytande på kvinnorna.   

Slutsats: Den psykiska hälsan hos kvinnor med BRCA-mutation är klart påverkad. Det 

förekommer mycket känslor och tankar hos dessa kvinnor där oro och sorg var vanligast 

förekommande. Sjuksköterskor möter dessa kvinnor i olika kliniska sammanhang och bör 

därför besitta en uppdaterad och adekvat kunskap om hur dessa kvinnors psykiska hälsa 

påverkas.  

 

Nyckelord: BRCA 1/2, Psykisk hälsa, Riskreducerade kirurgi, Socialt stöd.  
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Inledning  

Sambandet mellan mutation i BRCA-generna samt ärftlig bröst och 

äggstockscancer är ett nytt område inom forskningen. Ämnet valdes då det är 

en relativt outforskad del inom en av de vanligaste kvinnosjukdomarna.  

 

Bakgrund 
BRCA1 och BRCA2 är DNA-reparationsgener som reparerar skadat DNA. Om 

någon utav dessa gener är muterade så kan inte generna reparera DNA korrekt 

och det leder till att generna lättare utvecklar andra genetiska fel som kan leda 

till cancer (National Cancer Institute, 2015).  

 

Cancer är ett samlingsnamn för en sjukdom som finns i en mängd olika former. 

Kroppen består av miljarder med celler och alla har olika uppgifter. Cellerna 

dör efter ett tag och byts då ut mot en ny cell med samma egenskaper. Det 

skapas nya celler kontinuerligt och detta sker genom en celldelning. Cancer är 

när cellerna delar sig utan stopp och detta genererar i en klump som i folkmun 

benämns tumör (Cancerfonden, 2016). I vanliga fall rättas eventuella fel till vid 

celldelningen med hjälpa av en dna-reparationsgen men ibland förekommer det  

en mutation eller en så kallad förändring i denna gen vilket kan leda till 

okontrollerad delning (Cancerfonden, 2014).  

 

Den vanligaste cancerformen hos kvinnor är bröstcancer som utgör en tredjedel 

av all cancer och ökar årligen med 1,4% (Socialstyrelsen, 2012).  

År 2014 fick 9730 kvinnor diagnosen bröstcancer medan äggstockscancer som 

inte har lika hög incidens drabbade 627 kvinnor samma år (Socialstyrelsen, 

2014). I 5-10% av bröstcancerfallen beror det på en ärftlig faktor och i cirka en 

tredjedel av dessa fall föreligger det en mutation i bröstcancergen 1 (BRCA1) 

och/eller bröstcancergen 2 (BRCA2) (Kristoffersson, 2010).  

 

Risken för att utveckla bröstcancer för kvinnor mellan 20-70 år är upp till 57% 

om det föreligger en mutation i BRCA1 och 49% om mutationen finns i 

BRCA2. Risken för att utveckla äggstockscancer är upp till 40% om 

mutationen föreligger i BRCA1 samt 18% om den finns i BRCA2 (Chen & 

Parmigiani, 2007).  

 

Det finns ett tydligt samband mellan yngre kvinnor som drabbas av bröst eller 

äggstockscancer och mutation i någon utav BRCA1 eller BRCA2 generna. 

Mutation i BRCA1 eller BRCA2 är något som ärvs ifrån antingen modern eller 

fadern. De som bär på en mutation i någon utav dessa gener har en högre risk 

att drabbas för tumörsjukdom och bör följas på annat sätt än fall där mutation 

inte föreligger (Kristoffersson, 2010). 

 

Screening och förebyggande åtgärder 

Screening av den ärftliga faktorn görs endast om det föreligger tecken för 

ärftlig cancer såsom insjuknande i ovanligt ung ålder, släktingar med samma 

tumörtyp samt att flera primärtumörer ses hos samma patient. Bedömningen 

för behovet av genetiskt testning utgår från en noggrann bedömning av 
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släkthistoriken (Karolinska, 2014). Kvinnor som är mutationsbärare kan 

uppsöka vården för att få hjälp med riskbedömningar och eventuella val av 

riskreducerande behandling. Detta omfattar idag klinisk övervakning genom 

mammografi och magnetröntgen, blodprov, medicinsk behandling med 

hormoner eller cellgifter och slutligen riskreducerande kirurgi (Hoskinsk, 

2010). 
 

Riskreducerande kirurgi omfattar idag profylaktisk mastektomi och 

salpingooforektomi som innebär att all bröstvävnad och/eller äggstockar samt 

äggledare opereras bort i förebyggande syfte för att undvika cancer. Risken för 

bröstcancer minskar då med cirka 95% och risken för äggstockscancer minskar 

med cirka 90% vid denna typ av kirurgiskt ingrepp (Rebbeck et al., 2004). 

Avlägsnande av äggstockarna innebär för yngre kvinnor att de kan gå in i 

menopaus. Deras menstruation upphör då och de upplever övergångsbesvär 

som till exempel humörsvängningar, svettningar och sköra slemhinnor 

(Cancerfonden, 2015). 

 

Tidigare forskning 

Hela familjer drabbas runt dessa kvinnor och påverkas även de av ett positivt  

BRCA-testresultat. Många är uppväxta med cancer hos familjemedlemmar och 

de som har vetskapen om att de själva bar på den ärftliga genen kan behöva ta 

beslut om att berätta för kommande generation om den ärftliga genen. Hos 

andra påverkades även tankarna kring den reproduktiva hälsan och i vissa fall 

övervägde kvinnor till och med att inte skaffa barn på grund av oron att föra 

genen vidare till nästa generation. En del kvinnor som genomgått 

riskreducerande kirurgi upplevde en stor påverkan på sin kvinnlighet. De kände 

sig oattraktiva inför sina partners efter att de opererat bort bröst och äggstockar 

och detta påverkade i sin tur deras samliv (Jeffers, Morrison, McCaughan & 

Fitzsimons, 2014).  

 

I en tidigare studie där kvinnor som var bärare av en mutation i någon av 

BRCA-generna undersöktes, visade det sig att de anpassade sitt liv efter 

beskedet och de tog annorlunda livsbeslut kring sin familjeplanering och i sina 

relationer. Samma studie visade att hälso-och sjukvården kommer att möta 

dessa kvinnor mer frekvent när de söker hjälp, råd och stöd i olika kliniska 

sammanhang. Vårdpersonal bör vara väl förbereda inför mötet med dessa 

kvinnor för att kunna ge dem ett adekvat stöd samt skapa en känsla av 

erkännande och förståelse hos dem. Studierna visade även att behoven och 

utmaningarna såg olika ut beroende på åldern hos mutationsbäraren. De yngre 

kvinnorna stod ofta inför utmaningarna om att fatta viktiga beslut som 

familjeplanering och partnerskap medan de äldre ofta redan var klara med den 

typen av livsbeslut (Hoskinsk, Roy & Greene, 2012). 

 

Psykisk hälsa och ohälsa  

Psykisk hälsa är de tillstånd där varje människa ser sin egen potential och att de 

känner att de är en del av samhället. De innefattar även att människor 

möter motgångarna som kommer under livet på ett hanterbart sätt (World 

Health Organization [WHO], 2014). Psykisk ohälsa är ett begrepp som 

innefattar olika psykiska problem och symtom med olika allvarlighetsgrad. Det 

finns en mängd psykiska besvär som kan uppkomma under psykisk ohälsa och 
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några exempel på detta är oro, ångest, nedstämdhet och sömnsvårigheter 

(Socialstyrelsen, 2016).  

Känsla av sammanhang  

Människor hanterar sina situationer på olika sätt. Känslan av sammanhang 

(KASAM) är individuellt för varje människa och även mätbart. KASAM kan 

delas in i tre komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. En 

människa med en hög känsla av begriplighet har en förmåga att försöka ordna 

och förklara de stimuli hon utsätts för och har en högre förståelse för dem även 

om de nödvändigtvis inte är önskvärda. Om hon sedan kan se de resurser som 

finns för att möta denna upplevelse och se till att det löser sig utan att se sig 

själv som ett offer så har hon en hög hanterbarhet. Meningsfullhet som är den 

tredje komponenten är för många den viktigaste eftersom den syftar på 

känslomässig innebörd och står för allt som en människa tycker är värt att 

investera energi och engagemang i. När dessa tre komponenter integrerar med 

varandra så skapas KASAM men beroende på styrkorna i varje enskild 

komponent så kan KASAM variera från låg till hög (Antonovsky, 2005). 

 

Sjuksköterskans roll 

När en patient uppsöker vård är det viktigt att sjuksköterskan bekräftar 

patienten i mötet. I dialogen som sker med patienten så visar sjuksköterskan sin 

förmåga att både ge och ta. Detta för att få en förståelse för patientens situation 

och för att kunna anpassa omvårdnaden kring patienten individuellt. 

Sjuksköterskan kan bland annat stärka patientens förmåga att hantera 

situationer genom bland annat stöd och information (Willman, Forsberg & 

Strömberg, 2003) 

 

Problemformulering 

Tidigare studier visade att kvinnor som fick besked om att de är var 

mutationsbärare stod inför många tankar och beslut. Även fast diagnosen inte 

syntes på utsidan så tog den en stor plats i kvinnornas liv och påverkade flera 

människor i kvinnornas omgivning. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal 

kommer sannolikt att träffa dessa kvinnor i allt större utsträckning när de 

uppsöker vård i olika kliniska sammanhang. I mötet med dessa patienterna bör 

adekvat kunskap vara ett måste för att erkänna dem korrekt och bidra till en bra 

hanterbarhet. För att kunna möta detta kunskapsbehov behövs ytterligare 

studier för att beskriva faktorer som påverkar den psykiska hälsan hos kvinnor 

med BRCA-mutation.  

 

Syfte 
Syftet var att beskriva faktorer som påverkar den psykiska hälsan hos kvinnor 

med BRCA-mutation.  

Metod 

Design  
Studien var en beskrivande litteraturstudie med systematiska sökningar som 

resulterade i tio artiklar. Dessa artiklar har sedan kritiskt granskats och 

sammanställs genom en integrerad analys för att uppnå ett resultat 

(Kristensson, 2014).  

 



 

4  

Sökstrategi 

Systematiska litteratursökningar gjordes i databaserna CINAHL och Medline. 

Sökorden utgick ifrån syftet och bestod av BRCA, Female och Psychological.  

I CINAHL söktes ordet BRCA som ämnesord som i CINAHL benämns 

Headings. Det resulterade i ämnesordet BRCA Genes. Female söktes på 

samma sätt och resulterade i ämnesordet Female. Psychological söktes som 

nyckelord. I Medline söktes ordet BRCA som Mesh-term och det resulterade i 

Genes BRCA2, Genes BRCA1, BRCA2 Protein och BRCA1 protein. Female 

söktes som Mesh-term vilket resulterade i ämnesordet Female. Psychological 

söktes som nyckelord, se sökmatris bilaga 1. 

 

Urval 

Vid sökning i databaserna valdes sökkriterierna engelskspråkiga, all adult och 

årtalen 2011-2016. I Medline valdes Peer reviewed. Exklusionskriterier var 

artiklar som innehöll manliga deltagare, kvinnor med utvecklad bröstcancer 

och/eller kvinnor med utvecklad äggstockscancer.  

Sammanlagt lästes titlarna på 90 artiklar. Därifrån valdes 54 abstrakt ut för att 

sedan läsas. 18 artiklar lästes sedan i sin helhet och slutligen valdes 10 av dessa 

ut till litteraturstudien. Samtliga urvalsteg utfördes av båda författarna.  

 

Analys 

Analysen skedde genom en integrerad analys som innebär att texten lästes flera 

gånger för att sedan analyseras av författarna som delar in data för att sedan 

identifiera kategorier. Under kategorierna sammanställdes resultatet 

(Kristensson, 2014). Resultatet som svarade på syftet sammanställdes för att 

sedan skrivas in i artikelmatriserna, se bilaga 2. En tabell gjordes för att visa på 

hur vanligt förekommande vissa känslor och psykiska besvär var, se tabell 1.  

 

Värdering 

Studierna lästes genom i sin helhet av båda författarna och bedömdes sedan 

utifrån statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 

granskningsmall för studier med kvalitativ forskningsmetodik samt SBUs 

granskningsmall för kvalitetsgranskning av observationsstudier (Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2014). Studiernas 

innehåll värderades till låg, medelhög eller hög. De kvalitativa studierna 

bedömdes utifrån sin trovärdighet och de kvantitativa studierna bedömdes 

utifrån sin tillförlitlighet.  

 

Etiska överväganden 

Artiklarna som användes i denna litteraturstudie var alla etiskt granskade och 

godkända av etiska kommittéer. Deltagarna i de utvalda studierna medverkade 

frivilligt. Detta innebär att de mänskliga rättigheterna enligt etiska koden har 

följts i detta arbete (Helsingforsdeklarationen, 2013). Artiklarna har granskats 

objektivt av båda författarna. Artiklarna har översatts så korrekt som möjligt 

för att inte misstolka resultat eller gå miste om information.  
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Resultat 
Resultatet baseras på tio studier, se bilaga 1, från fem år tillbaka som gjorts på 

kvinnor mellan 18-80 år i Australien, Canada, Frankrike och Schweiz. Under 

bearbetningen av resultatet framkom det fyra kategorier vilka var, test och 

screening, livet med BRCA-mutation, riskreducerande kirurgi samt 

hanterbarhet.   

 

Test och screening  

Flera kvinnor i Samsons et al. (2014) studie kände sig arga, chockade, 

överväldigade, sorgsna och förvirrade efter att de fått ett positivt besked att de  

bar på en BRCA1 och/eller BRCA2 mutation. Efter att kvinnorna fått beskedet 

om att de bar på en BRCA1 och/eller BRCA2 mutation upplevde de det som ett 

måste samt en moralisk plikt gentemot sjukvårdspersonal att följa de nationella 

riktlinjerna som sjukvården rekommenderade. Kvinnorna upplevde press från 

sjukvårdspersonalen att följa riktlinjerna, var de inte följsamma så bedömdes 

de som oansvariga och irrationella. Det förekom även press från 

familjemedlemmar att kvinnorna skulle hålla sig friska för familjens skull och 

kvinnorna kände även ett moraliskt ansvar. Det förekom pliktkänslor gentemot 

tidigare generationer som inte hade samma tekniska möjligheter.  

 

Kvinnorna upplevde stress under bröstundersökningarna (Caiata-Zufferey et 

al., 2014), detta kan även bekräftas i DiMillo et al. studie från 2013b där det 

även förekom nervositet inför bröstundersökningarna. Samsons et al. studie 

från 2014 påvisade att kvinnor utvecklade en positiv inställning för att 

medvetet inte bli alltför oroliga när de screenades. De ansåg att det var bättre 

att leva i nuet snarare än i en osäker framtid för att hjälpa dem att återfå 

emotionell balans.  

 

I en studie som undersökte huruvida kvinnor undersökte sina bröst före och 

efter positivt BRCA-test framkom det att 47,2% undersökte sina bröst 

regelbundet eller sporadiskt innan testbesked. Efter 12 månader sågs en 

signifikant höjning hos dessa kvinnor då 57,3% utförde självundersökning av 

sina bröst regelbundet. Denna studie visar även att det finns en större 

sannolikhet att självundersökning av sina bröst utförs regelbundet om det finns 

få depressiva symtom hos mutationsbäraren (Maheu et al., 2012).  

 

Kvinnorna var rädda för att berätta sitt testresultat för andra på grund av deras 

eventuella reaktioner. Det fanns en rädsla för att andra skulle tycka synd om 

dem, att de skulle bli annorlunda behandlade samt att de inte skulle anses vara 

kompetenta nog för sitt arbete. Det fanns även en rädsla att inte bli betrodd av 

sitt försäkringsbolag (DiMillo et al., 2013a). De kvinnor som hade en BRCA-

mutation berättade för färre i sin omgivning om sin genetiska mutation till 

skillnad från de som inte bar på en BRCA-mutation. Kvinnornas fäder och barn 

tillhörde de familjemedlemmar som kvinnorna var mindre benägna att berätta 

för (Lapointe et al., 2013). Det förekom kvinnor i Samsons et al. studie från 

2014 som var tacksamma för resultatet trots ett negativt besked. Vetskapen 

kring sin situation hjälpte dem att fatta lämpliga beslut om sin framtid.  
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Livet med BRCA-mutation 

Kvinnorna i studien från DiMillo et al. (2013a) upplevde stigmatisering när de 

jämförde sig med andra så kallade friska kvinnor och de kände sig berövade på 

aspekter som vanligtvis förknippas med kvinnlighet såsom bröst och 

äggstockar. De kände en skam och sårbarhet som även ökade deras känsla av 

stigmatisering. Några av dessa kvinnor kände även att familjemedlemmar 

missförstod dem och undvek dem på grund av deras testresultat eller val av 

behandling. 

 

Att leva med BRCA-mutation var enligt kvinnorna en process som var osäker 

och ständigt pågående. De kände en rädsla, sårbarhet och hjälplöshet inför ett 

eventuellt cancerbesked och hade svårt att hantera tanken på att mista sina 

bröst eftersom de representerade deras kvinnlighet. De kände sig även osäkra 

och tveksamma på sin kvinnlighet och sig själva. Det fanns en oro hos 

kvinnorna för att mutationen skulle nedärvas till deras barn (DiMillo et al., 

2013b). Efter att kvinnorna erfarit dramatiska sjukdomsförlopp hos sina 

anhöriga skapade detta en rädsla och oro för att hamna i samma situation 

(Caiata-Zufferey et al., 2014).  

 

De kvinnor som bar på en mutation i BRCA1/2 generna hade ett märkbart ökat 

behov av psykologisk rådgivning. Detta kan ses tydligt i Maheu et al. (2013) 

studie där 71,6% av mutationsbärarna sökte psykologisk rådgivning mot 32,2% 

av icke-bärarna efter beskedet om testresultatet. Även efter 12 månader fanns 

det ett ökat behov då 20,9% av mutationsbärarna sökte psykologisk rådgivning 

mot 8,8% av icke-bärarna. Detta kan styrkas av Lapointe et al. (2013) som 

visar att den psykiska påverkan var betydligt större hos mutationsbärarna än de 

som var icke-bärare. Även Maheu et al. (2012) visar att det fanns en signifikant 

högre nivå av ångest som kunde mätas hos mutationsbärarna 15 dagar efter 

testbesked. 

 

För att visa den totala förekomsten av olika känslor och psykiska besvär i varje 

enskild studie gjordes en tabell för att visa hur vanligt förekommande de var. 

De som var vanligast förekommande var press, plikt, rädsla, stress, oro, ångest, 

sorg, stigmatisering, skam samt depression se tabell 1.  

Tabell 1: Förekomst i de enskilda studierna  

Artikel Press Plikt Rädsla Stress Oro Ångest Sorg Stigmatisering Skam Depression 

Caiata-Zuffrey et al., (2014)     X  X       X       X     X       X       

DiMillo et al., (2013a)     X         X           X             X           X   

DiMillo et al., (2013b)           X       X       X       

Hallowell et al., (2011)             X         X     X               X 

Heiniger et al., (2015)             X         X               X     

Howard et al., (2011)     X   X        X        X     X         X         

Lapointe et al., (2013)                     

Maheu et al., (2012)             X         X                 X 

Maheu et al., (2013)              X             

Samson et al. (2014)             X       X       

Totalt antal förekomst  3 2 4 3 7 4 5                      2 1 2 
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Riskreducerande kirurgi 

Att vara i riskzon för ärftlig bröst och äggstockscancer samt att tvingas 

överväga riskreducerande kirurgi kändes för många hotfullt och påverkade 

deras emotionella välbefinnande. De kände sig även förpliktigade gentemot 

familj och vänner att förebygga och upptäcka cancern tidigt. De föreställde sig 

hur de olika behandlingsalternativen skulle påverka deras självidentitet samt 

deras emotionella mående. Några av kvinnorna vart så överväldigade att de inte 

kunde fatta ett beslut kring den riskreducerande kirurgin utan valde att vänta 

med detta, medan oron och stressen hos andra kvinnor ledde till att de fattade 

ett beslut omedelbart. En kvinna upplevde rädsla och oro inför kirurgin 

(Howard, Balneaves, Bottorff & Rodney, 2011). Att ta beslut kring 

riskreducerande kirurgi var lättare för äldre kvinnor (Heiniger, Price, Charles & 

Butow, 2015). Caiata-Zufferey et al. (2014) visar i sin studie att kvinnor även 

var oroliga för att vänta för länge med riskreducerande kirurgi. I DiMillo et al. 

studie från 2013a framkom det att kvinnorna kände press från familj och 

sjukvård att genomgå riskreducerande kirurgi. Hallowell et al. (2011) visar i 

sin studie hur kvinnorna påverkades efter kirurgin och att kvinnornas oro för att 

utveckla cancer minskade. Många upplevde sinnesro efter att de genomgått 

riskreducerad kirurgi. Några upplevde sorg över förlorad fertilitet och 

förmågan att amma. Många kvinnor som tagit bort äggstockarna profylaktiskt 

var positiva till utebliven menstruation och menstruationssymtom men 

upplevde andra enligt dem själva negativa symtom som ångest/oro, 

humörsvängningar samt depression. Flera kvinnor upplevde att kirurgin hade 

en negativ påverkan på deras identitet, en kvinna kände sig mer självsäker.  

 

Hanterbarhet 

Något som underlättade för kvinnorna var att vara engagerade i sin livsstil och 

sin riskmedvetenhet. Detta gjorde att de upplevde högre självförtroende och 

kände sig mindre oroliga över sin risksituation. Kunskap om sin situation 

visade sig minska ångest/oro och underlättade anpassning till den. De som hade 

bra socialt stöd hanterade sin risksituation bättre än de med sämre socialt stöd 

inom familjen (Heiniger et al., 2015). Socialt stöd från den närmaste familjen 

visade sig vara mer betydelsefullt för den psykiska hälsan än socialt stöd från 

andra släktingar (Lapointe et al., 2013). De som hade sämre socialt stöd kände 

sig stigmatiserade över att inte kunna samtala om ämnet. Några kände sig 

nedprioriterade av sjukvården vilket sårade dem (Caiata-Zufferey et al., 2014). 

De kvinnorna som kände sig oinformerade upplevde osäkerhet kring sin 

risksituation. Att ha förtroende för sjukvården var viktigt för kvinnorna och de 

som hade tillgång till specialistvård hade minskad ångest och oro (Heiniger et 

al., 2015).  

 

Resultatsammanfattning 

Det fanns flera faktorer som påverkade den psykiska hälsan hos kvinnor med 

BRCA-mutation. Dessa var test och screening, att leva med BRCA-mutation, 

riskreducerande kirurgi samt hanterbarhet. Kring test och screening var det 

mycket känslor som uppkom och många kände press från närstående och 

sjukvårdspersonal. Att leva med BRCA-mutation var för kvinnorna en process 

som var osäker och ständigt pågående. Beslut kring riskreducerande kirurgi var 

för många överväldigande och efter kirurgin förekom det blandade känslor hos 
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kvinnorna. En del kvinnor utvecklade olika strategier för att hantera 

situationen. Socialt stöd och förtroende för sjukvården var två viktiga aspekter.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Designen som valdes är beskrivande och det passade denna litteraturstudie väl 

då syftet var att beskriva faktorer som påverkar den psykiska hälsan hos 

kvinnor med BRCA-mutation. Databaserna Medline och CINAHL valdes då de 

framförallt omfattar forskning inom omvårdnadsvetenskap (Kristensson, 2014). 

Dessa databaser gav ett bra antal träffar för studien och därför gjordes ett val 

att endast gå vidare med dem. Flera databaser kunde ha använts för att få ett 

bredare utbud av träffar men då ett tillfredställande antal artiklar återfanns i 

Medline och CINAHL så ansågs detta vara tillräckligt.  

 
För att genomföra sökningar i databaserna valdes ett antal sökord ut från syftet. 

I CINAHL söktes BRCA, Female och Mental health som headings. Vid 

kombinationen av dessa ämnesord gav sökningen noll träffar. Mental health 

byttes ut mot psychological då databasen svensk Mesh rekommenderade detta 

som en bredare term (Svensk Mesh, u.å.). Psychological söktes som headings 

men fanns ej som tillfredställande ämnesord, därför valdes psychological att 

sökas som nyckelord även kallat keyword. Dessa tre sökord gav ett omfattande 

antal träffar vilket resulterade i att inga ytterligare sökord ansågs vara 

nödvändiga, se bilaga 1.  

 

I Medline söktes BRCA, Female och Mental health som Mesh-termer. Vid 

kombination av dessa ämnesord gav sökningen 1 träff. Mental health byttes ut 

mot psychological även här då svenska Mesh rekommenderade detta som en 

bredare term. Psychological söktes som Mesh-term men fanns inte heller här 

som tillfredställande ämnesord, därför valdes psychological att sökas som 

nyckelord. I Medline fanns fyra relevanta ämnesord till ordet BRCA därför 

valdes alla fyra för att inte missa relevanta artiklar. I CINAHL fanns två 

relevanta ämnesord till BRCA och båda valdes för att inte utesluta relevanta 

artiklar.  

 

Hade andra sökord används kan det ha framkommit ett annorlunda urval men 

enligt författarna till denna studie fanns ett brett urval i denna litteraturstudien. 

Begränsningar sattes till peer reviewed, engelskt språk, all adult samt att 

forskningen skulle vara från åren 2011-2016. Begränsningarna sattes till endast 

vuxna för att exkludera barn då syftet var att beskriva faktorer som påverkar 

kvinnor. Årtalen skulle kunna ha utökats för att få fram ytterligare forskning 

men då fem år gav ett bra antal artiklar med hög/medelhög kvalitet ansåg 

antalet vara tillräckligt. Artiklarna valdes ut i olika urvalssteg där titlar, 

abstrakt respektive hela studier lästes igenom av båda författarna. Artiklar där 

män förekom exkluderades eftersom syftet var att beskriva faktorer som 

påverkar kvinnors psykiska hälsa. Artiklar som innehöll kvinnor som hade en 

utvecklad bröst och/eller äggstockscancer exkluderades även de eftersom deras 

cancersjukdom kan ha påverkat deras psykiska hälsa i en annan omfattning. 

Alla artiklar som slutligen motsvarade syftet valdes ut till studien. 
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Värdering av artiklarna genomfördes av båda författarna var för sig samt 

diskuterades gemensamt utifrån SBUs (2012) granskningsmall för 

kvalitetsgranskning av observationsstudier och granskningsmall för kvalitativ 

forskningsmetodik för att få en bedömning av de utvalda artiklarna. En artikel 

med otydligt beskriven metod fick låg trovärdighet men användes i denna 

studien då forskaren gjort en parallell studie som också inkluderats i denna 

studie, med samma urval där metoden var välbeskriven.  

Fyra av studierna bedömdes ha en medelhög tillförlitlighet/trovärdighet och de 

övriga fem bedömdes ha en hög tillförlitlighet/trovärdighet.   

Integrerad analys var det som användes som analysmetod eftersom det är en 

passande analysmetod för litteraturstudie (Kristensson, 2014).   

 

Studierna som valdes ut hade generellt breda urval vilket innebär bredare 

kunskap. Artiklarna hade tydliga resultat och några hade en svårtolkad analys 

samt resultatdel. Denna litteraturstudie baseras på kvalitativa och kvantitativa 

studier vilket gav ett kompletterande resultat. De kvalitativa studierna gav en 

djup förståelse för kvinnornas känslor medan de kvantitativa studierna använde 

mätinstrument för mäta de olika känslorna och förekomsten av dem vilket 

resulterade i tydliga resultat.  

 

Resultatdiskussion  

Det förekom många känslor och psykiska besvär kring testresultatet och 

screeningen där familjemedlemmar och sjukvårdspersonal hade en stor 

påverkan på kvinnorna (Caiata-Zufferey et al., 2014; DiMillo et al., 2013a; 

DiMillo et al., 2013b; Heiniger et al., 2015; Samson et al., 2014). Bröst och 

äggstockar var för kvinnorna starkt förknippat med deras kvinnlighet och att 

mista dem var det många som hade svårt att hantera (DiMillo et al., 2013a; 

DiMillo et al., 2013b; Hallowell et al., 2011). Att tvingas ta beslut om 

riskreducerande kirurgi var för kvinnorna överväldigande men för många 

innebar det minskad oro efter kirurgin (Hallowell et al., 2011; Howard et al., 

2011). Två viktiga aspekter för den psykiska hälsan var socialt stöd och 

kunskap kring sin risksituation, dessa aspekter var avgörande för hur kvinnorna 

hanterade situationen (Heiniger et al., 2015; Lapointe et al., 2013; Samson et 

al., 2014).  

 

Efter att ha fått ett positivt testresultat för BRCA-mutation kände sig flera 

kvinnor arga, chockade, överväldigade, sorgsna och förvirrade (Samson et al., 

2014). Detta är något som dementeras i Shkedi-Rafid, Gabai-Kapara, 

Grinshpun-Cohen och Levy-Lahad (2012) studie där kvinnorna upplevde det 

som en välsignelse att få reda på detta innan ett eventuellt cancerbesked. De 

tyckte det var en tillgång och ansåg att kunskap var att föredra framför 

osäkerhet.  

 

Det faktum att kvinnorna kände minskad oro för cancer efter att ha genomgått 

riskreducerande kirurgi kan verifieras i Finch et al. samt Metcalfe et al. studier 

från 2011 respektive 2012 som visar att oron minskade efter borttagning av 

äggstockar samt äggledare som även kallas salpingooforektomi. I Hallowell et 

al. (2011) studie så upplevde många kvinnor negativa symtom som ångest/oro, 

humörsvängningar samt depression efter en salpingooforektomi. Det är oklart 

om symtomen beror på salpingooforektomin i sig eller den eventuella 
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menopaus kvinnorna kan ha kommit in i, då liknande symtom även är symtom 

på menopaus (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2010).  

 

Det framgår i resultatet av denna litteraturstudie att kvinnor upplevde en press 

från sina närstående att genomgå riskreducerande kirurgi (DiMillo et al., 

2013a). En Australiensisk studie visar att gifta kvinnor var mer sannolika att 

genomgå riskreducerande kirurgi än kvinnor som inte var gifta (Meiser et al., 

2012). Det skulle kunna vara intressant att veta hur många av kvinnorna som 

inte hade valt att genomföra dessa ingrepp om det inte vore för pressen de 

kände från närstående. Kvinnorna pressades i vissa fall även från sjukvården att 

följa deras riktlinjer (DiMillo, et al., 2013a). Det var ett förvånande fynd då det 

inte kan ses som etisk korrekt att som auktoritet inskränka på en människas 

autonomi och rätt till självbestämmande (Sandman, 2013). Att pressa en patient 

till ett beslut bryter mot flera punkter i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. 

Koden uppger att sjuksköterskan ska uppträda professionellt genom att visa 

respekt och vara lyhörd gentemot patienter samt att alltid uppträda på ett sätt så 

att förtroendet ökar från allmänheten (International Council of Nurses, 2012). 

 

I Caiata-Zuffery et al. (2014) studie framkom det att kvinnor som bevittnat 

dramatiska sjukdomsförlopp hos sina anhöriga upplevde rädsla och oro för att 

hamna i samma situation. Medan i Jeffers et al. studie (2014) var erfarenheten 

av cancer i familjen något som hjälpte kvinnorna att hantera deras egna risker 

och eventuella diagnoser.   

 

För att kunna bemöta de olika situationer som kvinnor med BRCA-mutation 

kan tänkas att ställas inför så behöver kvinnorna en hanterbarhet som är en av 

de tre komponenterna i KASAM (Antonovsky, 2005). DiMillo et al. (2013b), 

Heiniger et al. (2015) och Howard et al. (2011) nämner alla att kvinnorna hade 

svårt att hantera sina situationer medan Samson et al. (2014) visar att det 

förekom kvinnor som utvecklade strategier för att klara av att hantera olika 

situationer. Heiniger et al. (2015) tar upp socialt stöd som en resurs för 

kvinnornas hanterbarhet. Socialt stöd ifrån den närmaste familjen visade sig 

vara bättre än socialt stöd från andra familjemedlemmar (Lapointe et al., 2013). 

Detta kan till en viss del styrkas av Hughes och Phelps (2010) där deltagarna i 

studien betonade vikten av att deras familjer fanns där som ett psykologiskt och 

känslomässigt stöd.  

 

Många av kvinnorna i studierna upplevde sorg vid förlorad fertilitet och några 

kände även sorg över att profylaktiskt behöva operera bort brösten då de ansåg 

att de symboliserade deras kvinnlighet (DiMillo et al,. 2013b) och (Hallowell 

et al., 2011). Enligt James & Friedman (2006) är sorg en normal och naturlig 

reaktion på en förlust men samhället lär oss att det är onormalt och onaturligt 

att visa dessa känslor. Vi är dåligt förberedda på att hantera våran egen sorg 

och på att bemöta andra människor i deras sorg. Obearbetad sorg kan över tid 

lagras och ha en livslång negativ inverkan och det kan påverka vår förmåga att 

i framtiden känna lycka. Sorg kan ha påverkan på bland annat vår 

koncentrationsförmåga, mat och sovvanor. De här kvinnorna kommer troligtvis 

att söka vård av olika skäl som grundas i deras BRCA-mutation. 
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I resultaten så framkom det att kunskap kring sin risksituation var något som 

minskade oro och ångest hos kvinnorna. De kvinnorna som kände sig 

oinformerade upplevde osäkerhet kring sin risksituation och att ha förtroende 

för sjukvården var något som var mycket viktigt för många av kvinnorna 

(Heiniger et al., 2015). Ur ett samhällsperspektiv anser författarna till denna 

litteraturstudie att ekonomiska besparingar kan göras genom att stötta dessa 

kvinnor i olika kliniska sammanhang och på så sätt minska risk för psykisk 

ohälsa. Den psykiska ohälsan kostar det svenska samhället nästan 8 miljarder 

euro varje år och i den kostanden innefattar bland annat förlorad produktivitet, 

aktivitetsersättning samt utgifter för vård och omsorg (OECD, 2013). 

 

Slutsats 

Den psykiska hälsan hos kvinnor med BRCA-mutation var klart påverkad av 

olika faktorer. Det förekom mycket känslor och tankar hos dessa kvinnor. 

Resultatet visade att kunskap kring sin situation samt förtroende för sjukvården 

var något som hade stor betydelse för den psykiska hälsan. Här kan 

sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal uppdatera sina kunskaper kring 

BRCA-mutation och vad den innebär för kvinnorna. Kvinnorna kan då få ett 

adekvat bemötande när de söker hjälp, råd och stöd i olika kliniska 

sammanhang. 

 

Förslag till vidare forskning  

Kvinnor som bär på en mutation i BRCA-genen erbjuds regelbunden 

screening. Något som kan undersökas vidare är i vilken utsträckning de erbjuds 

psykologiskt stöd. 
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Bilaga 1 Sökmatris 

 

Databas Sökord och 

begränsningar 

Resultat av 

sökningen 

Urval 1 

 

Urval 2 Urval 3 Urval 4 

Cinahl S1  

(MH ”Genes, 

BRCA”) 

1,244     

 S2  

(MH ”Female”) 

1,346,189     

 S3  

(”MH mental 

health”) 

19,740     

 S4 

S1 AND S2 AND 

S3 

0     

 S5 

”Psychological” 

16,325     

 S6 

((”Psychological”) 

AND S1 AND 

S2) 

52     

 Peer Reviewed 

English Language 

All adult 

2011-2016 

20 20 11 4 2 

 
Medline 

 

S1  

(MH ”Genes, 

BRCA2”) OR 

(MH ”Genes, 

BRCA1”) OR 

(MH ”BRCA2 

Protein”) OR (MH 

”BRCA1 

Protein”)  

10,112     
 

 S2 

(MH ”Female”) 

7,351,580     

 
 
 

S3 

(MH ”Mental 

health”) 

26,518     
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 S4 

S1 AND S2 AND 

S3 

1     

 S5 

”Psychological” 

413,440     

 S6 

S1 AND S2 AND 

S5 

266     

 
 

English Language 

All adult  

2011-2016 

70 70 43 16 8 
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Bilaga 2 Artikelmatris  

Blad 1 av 10 

 

 

Författare, Titel artikel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Caiata-Zufferey, M., Pagani, 

O., Cina, V., Membrez, V., 

Taborelli, M., Unger, S., …  

Chappuis, PO. (2014). 

Challenges in managing 

genetic cancer risk: a long-

term qualitative study of 

unaffected women carrying 

BRCA1/BRCA2 mutations. 

Genetics in Medicine, 17(9), 

726-732. doi: 

10.1038/gim.2014.183 

Schweiz 

 

Denna studie undersöker de 

utmaningar som opåverkade 

kvinnor som är genetiskt 

predisponerade för 

bröst/äggstockscancer möter 

och hanterar sina risker över 

tiden och de psykosociala 

processerna bakom dessa 

utmaningar. 

Metod 

Grounded theory 

 

Population 

Kvinnor som har testats 

positivt för BRCA-mutation 

minst tre år tillbaka och som 

inte har en utvecklad cancer.  

 

Urval 

Konsekutivt urval 

32 kvinnor deltog med åldern 

26 -> 60 år.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Retrospektiva intervjuer.  

 

Analysmetod  

GT enligt Strauss & Corbin. 

 

Hög värdering enligt SBUs 

granskningsmall för 

kvalitativa studier. 

 

Styrkor 

Adekvat storlek på urvalet. 

God datainsamling.  

Tydligt resultat. 

 

Svagheter 

Låg åldersvariation i urvalet 

Tveksamt om urvalet speglar 

populationen. 

Kvinnorna upplevde de 

nationella riktlinjerna som ett 

måste samt en moralisk plikt.  

Kvinnorna upplevde press 

från sjukvårdspersonal att 

följa riktlinjerna och om de 

inte var följsamma så 

bedömdes de som oansvariga 

och irrationella.  

Kvinnorna kände press från 

familjemedlemmar att hålla 

sig friska för deras skull, ett 

moraliskt ansvar.  

Plikt mot förfäder som inte 

hade samma tekniska 

möjligheter.  

Kvinnorna upplevde stress 

under bröstundersökningar. 

Rädsla och oro efter 

dramatiska sjukdomsförlopp 

hos anhöriga.  

Sårade av sjukvården som 

nedprioriterade dem.  

Oro över att ångra beslut 

samt att vänta för länge med 

riskreducerande kirurgi. 

 



 

19  

Blad 2 av 10 

 

Författare, Titel artikel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

DiMillo, J., Samson, A., 

Thériault, A., Lowry, S., 

Corsini, L., Verma, S., & 

Tomiak, E. (2013). Genetic 

testing: When prediction 

generates stigmatization. 

Journal of Health 
Psychology, 20(4), 393-400. 

doi: 
10.1177/1359105313502566 

Canada 

Att undersöka upplevelsen av 

stigma bland kvinnor som bär 

på en mutation i BRCA1 eller 

BRCA2 genen. 

Metod 

Grounded theory. 

 

Population  

Fransk- och Engelskspråkiga 

kvinnor som har testat sig för 

bröstcancer och fått ett 

positivt test resultat som visar 

att de bär på en mutation i 

BRCA1 eller BRCA2 genen. 

Endast kvinnor som fått 

positivt resultat minst sex 

månader innan intervjuerna 

och kvinnorna har blivit 

utvalda av deras läkare att 

genomgå en noggrann 

övervakning.  

 

Urval  

Konsekutivt urval 

31-44->år 

6 kvinnor  

 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer  

 

Analysmetod 

GT enligt Glaser & Strauss 

Hög värdering enligt SBUs 

granskningsmall för 

kvalitativa studier.  

 

Svagheter 

Svår att tolka  

Otydligt urvalsförfarande 

Litet urval  

 

Styrkor 

Tydlig kontext  

Relevant urval  

Logiskt resultat 

 

Kände sig berövade på 

aspekter som vanligtvis 

förknippas med kvinnlighet 

såsom bröst, äggstockar. 

Upplevde stigmatisering när 

de jämförde sig med andra 

friska kvinnor.  

Rädda för att berätta sina 

testresultat för andra på grund 

av deras eventuella reaktion.  

Rädda att andra ska tycka 

synd om dem samt att de inte 

tror att de är kompetenta att 

utföra deras arbete.  

Rädda för att de ska bli 

annorlunda behandlade. 

Rädda att de inte blir 

betrodda av 

försäkringsbolaget.  

Kvinnorna upplevde skam 

och sårbarhet som kunde öka 

känslan av stigmatisering.  

Press från familj och sjukvård 

att genomgå riskreducerad 

kirurgi.  

Kände att familjemedlemmar 

missförstod och undvek dem 

på grund av testresultat eller 

val av behandling  
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Författare, Titel artikel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

DiMillo, J., Samson, A., 

Thériault, A., Lowry, S., 

Corsini, L., Verma, S., & 

Tomiak, E. (2013). Living with 

the BRCA genetic mutation: an 

uncertain conclusion to an 

unending process. Psychology, 

Health & Medicine, 18(2), 125-

134. doi: 
10.1080/13548506.2012.687827 

Canada 

Att bättre förstå 

upplevelserna för en 

kvinna som har testats 

positivt för BRCA1 

och/eller BRCA2. 

Metod 

Grounded theory 

 

Population 

Fransk- och 

Engelskspråkiga kvinnor 

som har testat sig för 

bröstcancer och fått ett 

positivt test resultat som 

visar att de bär på en 

mutation i BRCA1 eller 

BRCA2 genen 

 

Urval 

Konsekutivt urval 

6 kvinnor med åldern 31-

>44 år 

 

Datainsamling 

Semistrukturerade 

Intervjuer  
 

Analysmetod   

GT enligt Strauss & Corbin  

 

Låg värdering enligt SBUs 

granskningsmall för 

kvalitativa studier 

 

Svagheter  

Litet urval   

Analysförfarandet otydligt 

beskriven  

 

Styrkor 

Tydligt resultat 

Relevant urval  

 

Kvinnorna kände att det 

var en osäker och ständigt 

pågående process. 

Rädsla för cancerbesked. 

Rädsla för att screena sig. 

Svårt att hantera tanken på 

att mista sina bröst som för 

dem representerar deras 

kvinnlighet.  

En kvinna kände sig nervös 

inför undersökningarna. 

Kvinnorna kände sig 

sårbara och hjälplösa inför 

ett eventuellt cancerbesked 

Osäkra och tveksamma på 

sig själva och sig själva.  

Oro för att deras barn ska 

ärva mutationen. 

Osäkra på sin kvinnlighet. 
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Författare, Titel artikel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Hallowell, N., Baylock, B., 

Heiniger, L., Butow, PN., 

Patel, D., Meiser, B ., … 

Price, MA. (2011). Looking 

different, feeling different: 

women´s reactions to risk-

reducing breast and ovarian 

surgery. Familial Cancer. 

11(2), 215-224. doi: 
10.1007/s10689-011-9504-4 

Australien 

Syftet är att övervinna dessa 

brister och tillhandahålla 

aktuella uppgifter om 

resultat för denna växande 

grupp av kvinnor. 

Metod  

Kvalitativ innehållsanalys  

 

Population 

Kvinnor som genomgått 

riskreducerande salpingo-

ooforoektomi eller 

riskreducerande 

mastektomi.  

 

Urval 

Konsekutivt urval  

28->66 år  

40 kvinnor  

 

Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer  

 

Analys 

Corbin & Strauss 

Hög värdering enligt SBUs 

granskningsmall för 

kvalitativa studier  

 

Svagheter 

Otydligt syfte  

 

Styrkor 

Intervjuerna genomfördes 

vid ett tillfälle 

Brett urval 

Kvinnorna var mindre 

oroliga för att utveckla 

cancer. 

Upplevde sinnesro efter 

riskreducerad kirurgi.  

Sorg över förlorad fertilitet 

och förmågan att amma.  

Många kvinnor som gjort 

riskreducerande kirurgi 

genom att ta bort 

äggstockarna var positiva 

till utebliven menstruation 

och menstruationssymtom 

men upplevde andra 

negativa symtom som 

ångest/oro, 

humörsvängningar samt 

depression.  

Flera kvinnor upplevde att 

kirurgin hade en påverkan 

på deras identitet varav en 
kvinna kände sig mer 

självsäker.   
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Författare, Titel artikel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Heiniger, L., Price, MA., 

Charles, M., & Butow, PN. 

(2015). Facilitators and 

Challenges in Psychosocial 

Adaption to Being at 

Increased Familial Risk of 

Breast Cancer. Journal of 

Genetic Counseling. 24(6), 

890-907. 

doi:10.1007/s10897-015-

9824-x 

Australien 

Att kvalitativt undersöka 

processen av den 

psykosociala anpassningen 

till den ökade risken för 

bröstcancer och att klargöra 

skillnader i denna processen 

mellan testade och otestade 

individer. Denna forskning 

fokuserar på en av tre 

nyckelkomponenter av teorin 

för psykosocial anpassning 

för den familjära risken som 

framkommer av data, 

nämligen de facillitatorer 

och utmaningar i 

anpassningen till att vara i 

riskzon för familjär 

bröstcancer. 

Metod 

Grounded theory 

 

Population 

Kvinnor som deltagit i 

Kathleen Cunningham 

Foundation Consortium för 

forskning av familjär 

bröstcancer (kConFab) 

psykosocial studie som är 

över 18 år. De ska vara 

opåverkade av bröstcancer. 

Engelskspråkiga. 

 

Urval 

Konsekutivt urval  

36 kvinnor 

29->67 år  

 

Datainsamling 

Semistrukturerade 

telefonintervjuer  

 

Analys 

GT enligt Glaser & Strauss   

Hög värdering enligt SBUs 

granskningsmall för 

kvalitativa studier  

 

Styrkor 

Relevant urval 

Många kategorier inom 

resultatet 

 

Svaghet 

Något svårtolkad då resultat 

är blandad med diskussionen 

 

Kvinnor som var engagerade 

i sin livsstil och sin 

riskmedvetenhet upplevde 

högre självförtroende och 

kände sig mindre oroliga 

över sin situation.  

De som upplevde socialt stöd 

hanterade sin risksituation 

bättre.  

Kunskap om sin situation 

minskade ångest/oro och 

underlättade anpassning.  

Två kvinnor kände sig 

oinformerade och de ledde 

till osäkerhet kring sin 

risksituation.  

Lättare att ta beslut om 

riskreducerande kirurgi vid 

äldre ålder.  

De som hade dåligt stöd 

inom de närmaste familjen 

upplevde stigmatisering över 

att inte kunna samtala om 

ämnet.  

De var viktigt att kvinnorna 

hade förtroende för 

sjukvården. 

De som hade tillgång till 

specialistvård hade minskad 

ångest/oro. 
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Författare, Titel artikel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Howard, A.F., Balneaves, LG, 

Bottorff, JL., & Rodney, R. 

(2011). Preserving the self: The 

Process of Decision Making 

About Hereditaty Breast Cancer 

and Ovarian Cancer Risk 

Reduction. Qualitative health 

research. 21(4), 502-519. 

doi:10.1177/1049732310387798 

Canada 

Att utveckla en teori om 

kvinnors upplevelser av 

beslutsfattande om 

riskreducerande strategier 

som följer testresultaten 

BRCA1/2 genetisk 

testning. 

Metod  

Grounded theory 

 

Population 

Kvinnor som hade ett 

positivt BRCA1/2 resultat. 

Äldre än 18 år och  

engelskspråkiga.  

 

Urval 

Konsekutivt urval 

22 kvinnor  

28->80 år 

 

Datainsamling 

Semistrukturerade 

intervjuer  

 

Analys  

GT enligt Strauss & Corbin 

Hög värdering enligt SBUs 

granskningsmall för 

kvalitativa studier  

 

Styrkor 

Tydlig och välbeskriven 

datainsamling och analys  

Brett åldersspann 

 

Svagheter 

Endast en liten del svarade 

emot vårat syfte 

Att vara i riskzon för ärftlig 

bröst och äggstockscancer och 

tvingas överväga risk 

reducerande kirurgi kändes 

hotfullt mot kvinnorna och 

deras emotionella 

välbefinnande. Kände plikt 

mot familj, vänner samt 

sjukvård som hjälpte dem 

hantera känslorna i samband 

med ärftligt bröst/ 

äggstockscancer, som innebar 

ångest, oro rädsla och 

osäkerhet.  

De föreställde sig hur 

behandlingsalternativen skulle 

påverka deras självidentitet 

och deras emotionella 

mående.  

Kände plikt att förebygga och 

upptäcka cancer tidigt för att 

kunna ta hand om sin familj i 

framtiden.  

En kvinna upplevde rädsla och 

oro inför kirurgin.  

Vissa kvinnor vart 

överväldigade av känslor och 

kunde inte fatta beslut innan 

de hade klarnat medan andra 

använde sin oro och stress för 

att fatta ett beslut omedelbart.  
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Författare, Titel artikel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Lapointe, J., Dorval, M., 

Noguès, C., Fabre, R., 

GENEPSO Cohort., & 

Julian-Reynier, C. (2013). Is 

the psychological impact of 

gentetic testing moderated 

by support and charing of 

test results to family and 

friends. Familial cancer. 
12(4), 601-610. doi:  

10.1007/s10689-013-9621-3 

Frankrike 

 

Syftet med denna studie var: 

(1) att bedöma och jämföra i 

vilken utsträckning bärare 

och icke-bärare 

rapporterade om 

tillgänglighet och 

användning av Socialt stöd, 

delade deras genetiska 

testresultat, och härrör 

psykiska effekterna från 

BRCA1/2 genetisk testning; 

och (2) att undersöka 

effekterna av att dela 

testresultat och socialt stöd 

på de psykiska effekterna av 

BRCA1/2 testresultatet 

avslöjande under en period 

av 2 år. 

Metod Kohort 

 

Design icke experimentell 

design  

 

Population 

Kvinnor från GENEPSO 

kohortstudie från år 2000 

fram till 2013.  

 

Urval  

Konsekutivt urval   

522 kvinnor  

18->78år 

 

Datainsamling 

Enkät  

 

Analys 

Deskriptiv statistik,  

Spearman rangkorrelation 

Medelhög värdering enligt 

SBUs granskningsmall för 

kvantitativa studier 

 

Styrkor 

Stort urval 

Bra teoretisk referensram 

Datainsamling vid flera 

tillfällen 

Brett åldersspann 

 

Svagheter 

Svårtolkad data  

 

Bärare berättade för färre i 

sin omgivning om sin 

genetiska mutation till 

skillnad från de som inte var 

bärare.  

Bärare var signifikant 

mindre benägna att berätta 

för sina barn och sina egna 

fäder än icke bärare.  

Den psykisk påverkan var 

betydligt högre hos bärare 

än icke bärare.  

Bärare som hade lågt socialt 

stöd hade svårare psykiska 

påverkan.  

Socialt stöd från den 

närmaste familjen visade sig 

vara bättre för den psykiska 

hälsan än socialt stöd från 

andra släktingar. 
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Författare, Titel artikel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Maheu, C., Apostolidis, T., 

Petri-Cal, A., Mouret-

Fourme, E., Gauthier-

Villars, M., … Julian-

Reynier, C. (2012). French 

women´s breast self-

examination practices with 

time after undergoing 

BRCA1/2 genetic testning. 

Familial cancer. 11(2), 269-

278. doi: 10.1007/s10689-

012-9512-z 

Frankrike  

Att prospektivt studera om 

kvinnors självundersökning 

av brösten skiljer sig 

beroende på deras status för 

genetisk cancer och att 

undersöka de psykiska 

faktorerna som förutsäger 

självundersökning av 

brösten 12 och 24 månader 

efter besked på genetiskt 

testresultat. 

Metod  

Kohort studie  

 

Design  

Icke experimentell design 

 

Population 

Cancerfria kvinnor som inte 

genomgått profylaktisk 

mastektomi 

 

Urval 
Konsekutivt urval  

530 kvinnor  

18-<70 år 

 

Datainsamling 

Enkät 

 

Analys  

McNemar test 

Depression mättes med 
Centre of epidemiologic 

studies depression scale,  

Psykiska faktorer mättes 

med impact of event scale 

Medelhög värdering enligt 

SBUs granskningsmall för 

kvantitativa studier 

 

Styrkor 

Lämpligt urval 

Bra datainsamling  

Stort urval 

Brett åldersspann 

 

Svagheter 

Svårbegripligt resultat 

47,2% undersökte sina bröst 

regelbundet eller sporadiskt 

innan testbesked, en 

signifikant höjning sågs 

efter 12 månader då 57,3% 

undersökte sina bröst 

regelbundet.  

Ingen signifikant skillnad 

mellan bärare och icke 

bärare.  

Ångest mättes i Impact of 

Event Scale (IES) och var 

signifikant högre hos bärare 

efter 15 dagar.  

Bärare med färre depressiva 

symtom var mer sannolika 

att utföra självundersökning 

12 månader efter besked.  

Bärare som utförde 

självundersökning innan 

testresultat var 8 gånger mer 

benägna att utföra 
självundersökning av 

brösten 12 månader efter. 



 

26  

Blad 9 av 10  

 

Författare, Titel artikel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Maheu, C., Bouhnik, A-D., 

Nogues, C., Mouret-

Fourme, E., Stoppa-

Lyonnet, D., Lasset, C., … 

Julian-Reynier, C. (2013). 

Which factors predict 

proposal and uptake of 

psychological counselling 

after BRCA1/2 test result 

disclosure. Psycho-

Oncology. 23(4), 420-427. 

doi: 10.1002/pon.3435 

Frankrike 

Att prospektivt avgöra vilka 

faktorer som bidrar till om 

opåverkade kvinnor från 

BRCA1/2 familjer meddelat 

om sjukvården föreslog 

psykologisk rådgivning och 

om de deltog i denna 

rådgivning under genetiska 

testprocessen. 

Metod Kohort 

 

Design icke experimentell  

 

Population 

Kvinnor som var minst 18 

år, cancerfria och tillhörde 

en familj med känd BRCA 

mutation hade identifierats 

och genomgått testning på 

en genetisk cancerklinik.  

 

Urval 

Konsekutivt urval 

533 kvinnor 

18 > år  

 

Datainsamling 

Enkät 

 

Analys 

Shi-squared test och 

student´s t-test 

Depression mättes med 

Centre of epidemiologic 

studies depression scale  

Stress mättes med impact of 

event scale 

 

Medelhög värdering enligt 

SBUs granskningsmall för 

kvantitativa studier  

 

Styrkor 

Tydligt beskriven 

datainsamling  

Adekvata mätinstrument 

användes 

 

Svagheter 

Urvalets ålder otydligt 

beskriven  

Selektionsbias vid gruppens 

sammansättning vid 

studiestart. 

71,6% av bärarna sökte 

psykologisk rådgivning mot 

32,2% av icke bärarna. 

Efter ett 12 månader så gick 

20,9% av bärarna på 

psykologisk rådgivning mot 

8,8% av icke bärare.   
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Författare, Titel artikel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Samson, A., DiMillo, J., 

Thériault, A., Lowry, S., 

Corsini, L., Verma, S., & 

Tomiak, E. (2014). Living with 

the BRCA1 and BRCA2 genetic 

mutation: Learning how to 

adapt to a virtual chronic 

illness. Psychology, Health & 

Medicine. 19(1), 103-114. doi: 

10.1080/13548506.2013.779729 

Canada 

 

Målet med denna artikel är 

att beskriva hur kvinnor, 

med genmutationer i 

BRCA1 och BRCA2, 

anpassar sig till sin nya 

medicinska verklighet. 

Mer specifikt, vi siktar på 

att identifiera och bättre 

förstå de anpassade 

uppgifterna associerade 

med att bära på dessa 

mutationer. 

 

Metod 

Grounded theory 

 

Population 

kvinnor som genomgår 

screening för ovarialcancer 

på grund av ärftlig bröst 

och ovarialcancer-mutation 

 

Urval 

Konsekutivt urval 

31->44år 

6 kvinnor 

 

Datainsamling 

Semistrukturerade 

Intervjuer 

 

Analys 

GT enligt Strauss & Corbin  

 

 

Medelhög värdering enligt 

SBUs granskningsmall för 

kvalitativa studier  

 

Styrkor 

Tydligt resultat 

Specifikt urval  

 

Svagheter 

Oklar anledning till 

exklusionen av kvinnor 

som genomgår screening 

för äggstockscancer 

Metoden hänvisas till annan 

studie 

 

Kvinnorna kände sig arga, 

chockade, överväldigade, 

sorgsna och förvirrade. 

Tacksamma för resultatet 

trots negativt besked 

Vetskapen kring sin 

situation hjälpte dem att 

fatta lämpliga beslut om sin 

framtid.  

Vissa kvinnor utvecklade 

en positiv inställning för att 

medvetet inte bli alltför 

oroliga när de screenades.  

De ansåg att det var bättre 

att leva i nuet snarare än i 

en osäker framtid för att 

hjälpa dem att återfå en 

känsla av känslomässig 

balans. Vissa deltagare 
använde sig av undvikande 

för att kringgå situationer 

som screening och 

profylaktisk kirurgi trots 

rekommendationer. 
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