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BAKGRUND: Bröstcancer är allmänt känt i samhället, men få känner till den ärftliga 
aspekten av bröstcancer. Genom ett blodprov kan vårdpersonal påvisa om kvinnor har en 
genmutation, som ger ökad risk för bröstcancer, eller inte. 
SYFTE: Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med ärftligt 
ökad risk för bröstcancer.
METOD: En kvalitativ litteraturstudie där 14 vetenskapliga artiklar har analyserats. 
RESULTAT: Kvinnorna som lever med ärftligt ökad risk för bröstcancer lever med en 
ständig oro och osäkerhet. Varje kvinna är unik och hennes erfarenheter är därav 
individuella. Trots denna individualitet kan vissa mönster identifieras. De mest 
framstående ämnesområdena är oro och osäkerhet samt svårighet att hantera hotet.
DISKUSSION: Kvinnorna med ärftligt ökad risk för bröstcancer ser till familjens 
bröstcancererfarenheter vid hantering av den egna situationen. Detta är relevant för all 
vårdpersonal då det är av vikt att förstå patienten och hennes unika situation. 
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BACKGROUND: Breast cancer is commonly known through out the society, but few 
people are aware about the hereditary aspect of breast cancer. Through a blood test the 
healthcare professionals can determine if women have a genetic mutation, that increase the 
risk of getting breast cancer, or not. 
PURPOSE: The purpose of this study is to describe women’s experience of living with an 
increased hereditary risk of breast cancer. 
METHOD: A qualitative literature study where 14 scientific articles were analysed. 
RESULT: Women who live with an increased hereditary risk of breast cancer live under 
constant worry and uncertainty. Each woman is unique and her experience is therefore very 
individual. Despite this individuality certain key point can be identified. The most 
distinguished subject areas are anxiety and uncertainty together with difficulty to handle 
the threat.
DISCUSSION: Women with increased hereditary risk of breast cancer see to their 
family’s breast cancer history when dealing with their own situation. This is important for 
all medical staff due to the importance of understanding the patient and her unique 
situation.
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INLEDNING

Att vara sjuk kan vara en påfrestning för kroppen. Mycket kan hända oavsett om det är en 
enkel förkylning eller en allvarligare sjukdom som bröstcancer. Hur är det då att vara frisk, 
men leva med ett överhängande hot om allvarlig sjukdom? Detta liv är en vardag för de 
kvinnor som lever med ärftligt ökad risk för bröstcancer, att leva med ett ständigt 
närvarande hot. För att vårdpersonal ska kunna bemöta dessa kvinnor på bästa möjliga sätt 
är det viktigt att få en inblick i den situation kvinnorna befinner sig i för att veta vilka 
behov och funderingar dessa kvinnor bär med sig. 

BAKGRUND

Vårdvetenskap

Vårdvetenskap har enligt Eriksson (2000) en helhetssyn på människan och i möten med 
patienter möter sjuksköterskan inte bara en fysiologisk kropp utan en människa som också 
har själ och ande. I vårdprocessen bör människans alla aspekter tillgodoses, oberoende av 
var patientens åkomma är lokaliserad. Vidare påpekar hon att varje människa är unik. 
Henderson (1970) beskriver ett liknande synsätt då hon menar att alla människor har vissa
grundläggande behov, men att varje vårdsituation är unik, då dessa behov kan tillfredställas 
på ett oändligt antal sätt. 

Den enskilda patientens etik är väsentlig för vårdpersonalen att ta hänsyn till i varje 
vårdsituation. Vad som är relevant för patienten behöver inte överensstämma med 
vårdpersonalens tro om vad som är relevant. För att inte tillföra patienten psykisk skada är 
det av vikt att vårdpersonalen tar hänsyn till den enskildes etik (Malmsten, 2007). 

Omvårdnad

World Health Organisation (1948) definierar hälsa som:

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 
absence of disease or infirmity.

Hälsa är ett tillstånd av fullständig psykisk, mentalt och socialt välbefinnande och inte 
endast frånvaro av sjukdom eller skröplighet. (Författarnas översättning)

Denna förklaring är allmänt vedertagen. Det kan dock finnas svårigheter att applicera 
denna definition till en omvårdnadssituation, då det kan vara mycket svårt att uppnå totalt 
fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande oavsett en eventuell sjukdomsdiagnos.  Wiklund 
(2003) menar att hälsa är en mångdimensionell upplevelse samt att hälsa inte är motsatts 
till sjukdom. Upplevelsen av hälsa är individuell. Många reflekterar inte över den egna 
hälsan förrän den hotas av till exempel sjukdom. Vården bör syfta till att lindra patientens 
lidande och ge patienten det stöd som denne behöver för att uppleva hälsa. 
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Enligt Socialstyrelsens allmänna råd för omvårdnad inom hälso- och sjukvården skall 
omvårdnad främja hälsa och förebygga sjukdom och ohälsa. Detta skall ske utifrån 
patienternas individuella behov. En förutsättning är bland annat att riskfaktorer identifieras 
och att rådgivning samt vägledning är viktigt för att patienten ska klara av att utföra 
hälsofrämjande åtgärder i hemmet (Socialstyrelsen, 2008a).

Patientvård bör utgå från människors grundläggande behov, så som mat och husrum, 
kärlek och uppmuntran. Det är viktigt för människor att känna sig nyttiga och ömsesidigt 
beroende i sociala sammanhang. Henderson (1970, s.10) menar vidare att: 

Sjuksköterskans speciella arbetsuppgift består i att hjälpa en individ, sjuk eller frisk, att 
utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa eller tillfrisknande (eller en fridfull död); 
åtgärder individen själv skulle utföra om han hade erforderlig kraft, vilja eller kunskap. 
Denna arbetsuppgift skall utföras på ett sätt som hjälper individen att så snart som 
möjligt återvinna sitt oberoende.

Sjukdomen bröstcancer

Bröstcancer är en sjukdom som de allra flesta människor känner till. Järhult och Offenbartl 
(2006) skriver att var tionde kvinna någon gång i sitt liv kommer att drabbas av 
bröstcancer. Majoriteten av de kvinnor som drabbas är över 70 år och en bröstcancerdebut 
under 40 år är ovanligt. De skriver vidare att antalet upptäckta fall ökat sedan 1960-talet. 
Antalet nyinsjuknande kvinnor var år 2006, 7059 stycken (Socialstyrelsen, 2008b).

Det finns inte någon tydlig orsak till bröstcancer. Det finns dock svaga samband mellan
olika hädelser i livet och ökad risk att drabbas av bröstcancer, så som tidig mensdebut, 
intagande av p-piller i unga år, inga barn, sen menopaus samt långvarig östrogen-
behandling efter menopaus. I 10 % av bröstcancerfallen förekommer ärftliga faktorer men 
bara cirka 10 % av dessa kan idag påvisas i genmutationer (Järhult & Offenbartl, 2006;
Karolinska universitetssjukhuset, 2008a). De kvinnorna som har en mutation i genen 
BRCA1 har en risk på 50-80% att drabbas av bröstcancer och 30-60% att drabbas av 
äggstockscancer. Vid en mutation i genen BRCA2 är risken för bröstcancer 80-90% och 
för äggstockscancer 10-30% (Karolinska universitetssjukhuset, 2008a). Hos dessa kvinnor 
debuterar bröstcancer även i tidigare åldrar och involverar oftast båda brösten (Järhult &
Offenbartl, 2006). 

Risk och riskbedömning

Enligt Sachs (1998) är risk någonting som människan upplever att hon utsätts för. Risk är 
någonting negativt som bidrar med oro, fara och osäkerhet inför framtiden. Hur människan 
än gör kommer risken alltid att finnas, existera i hennes närhet. Människan kan utsätta sig 
själv för risk eller bli utsatt för risk från utomstående faktorer. Individen kan utsätta sig för 
risk genom att utföra olika handlingar eller genom ett aktivt val att avstå från dessa 
handlingar (Sachs, 1998). Kvinnor med ärftlighet för bröstcancer inom familjen kan 
genomgå en så kallad riskbedömning, en värdering av hur hög kvinnornas risk för 
bröstcancer är. 
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Riskbedömningen sker på en cancermottagning och utförs av genetiska rådgivare. Dessa 
börjar med att kartlägga kvinnornas och deras släkts bröst- och äggstockscancerhistoria. 
Den genetiska rådgivaren ritar upp ett släktträd där bröst- och äggstockscancer kan följas 
genom generationer. Den genetiska rådgivaren kan då få tillstånd från släktingar att hämta 
information i deras journaler för att få en tydligare bild av cancerhistorien inom släkten 
(Karolinska universitetssjukhuset, 2008c). När detta är kartlagt ser den genetiska 
rådgivaren till vissa kriterier för att värdera hur hög kvinnornas risk för bröst- och/eller 
äggstockscancer är. Dessa kriterier är bland annat relaterade till antalet 
cancerdiagnostiserade släktingar samt åldern på släktingarna då de diagnostiserades. 
Utifrån detta kan den genetiska rådgivaren klassa kvinnorna i låg, medelhög eller hög risk
(Warner, Heisey, Goel, Carroll & McCready, 1999). Kriterier för denna bedömning finns i 
bilaga 1. Denna utredning tar ofta lång tid och är omfattande (Karolinska 
universitetssjukhuset, 2008c). 

De kvinnor som klassas med låg risk rekommenderas att följa de rutinkontroller som 
erbjuds alla kvinnor, vilken innebär mammografi vart annat år med start vid 50 års ålder. 
Kvinnor som klassas med medelhög risk rekommenderas att börja med regelbundna 
undersökningar vid 40 års ålder. De kvinnor som klassas med hög risk kan få en remiss till 
en familjecancerklinik för vidare undersökning och beslut om eventuellt gentest (Warner, 
et.al. 1999). När kvinnorna fått en tydligare bild av risken kan de se till värderingen och ta 
beslut om eventuella profylaktiska åtgärder, till exempel tätare kontroller eller kirurgisk 
borttagning av bröst/äggstockar (Karolinska universitetssjukhuset, 2008b).

Ett gentest är ett blodprov som gör det möjligt att identifiera om en genmutation är 
befintlig hos patienten (Järhult & Offenbartl, 2006). För att en genmutation ska kunna 
påvisas måste den först hittas i en redan bröstcancerdiagnostiserad familjemedlem. När 
detta är gjort kan genmutationen även påvisas hos friska individer inom samma släktskap 
(Karolinska universitetssjukhuset, 2008c). Om mutation påvisas kan kvinnorna ingå i 
kontrollprogram samt ges möjligheten att utföra profylaktiska åtgärder. Även de familjer 
som har ett tydligt ärftligt samband, men ingen påvisad mutation får dessa möjligheter. I ett 
kontrollprogram ingår mammografi, bröstundersökningar, läkarbesök, samt om så är 
aktuellt gynekologisk undersökning med ultraljud för upptäckt av äggstockscancer 
(Karolinska universitetssjukhuset, 2008b). 

Problemformulering

Olika cancersjukdomar är vanligt förekommande, vissa cancersjukdomar som exempelvis 
bröstcancer kan vara ärftligt betingade och kan spåras i genmutationer. Genetik är ett ämne 
som är högst aktuellt, med ständigt nya upptäckter. En fråga är hur informationen når ut till 
vårdpersonal, och huruvida det finns missförstånd och okunskap inom området. En 
kombination av aktuellt ämne, allmänt intresse och avsaknad av information fick 
författarna att intressera sig för ämnet. En påtalad genmutation inom en av författarnas 
släkt är ytterligare en bidragande faktor. Därav kom arbetet specifikt att avgränsas till 
kvinnor samt bröstcancer. 

Frågor uppkom angående hur kvinnorna uppfattar den egna risken att utveckla bröstcancer. 
Är gentest för att påvisa eventuellt ökad risk någonting alla de berörda kvinnorna vill 
genomgå? Hur påverkar en ökad risk kvinnans vardag och tankar om framtiden? För att 
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vårdpersonal ska kunna möta kvinnornas behov och kunna ge bästa möjliga omvårdnad 
behövs kunskap om hur kvinnorna upplever sin situation.

SYFTE

Studiens syfte är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med ärftligt ökad risk för 
bröstcancer.

METOD

I ett första sökande efter kvinnors upplevelser av att leva med ärftligt ökad risk för 
bröstcancer återfanns en stor mängd kvantitativa artiklar, vilka dock inte beskrev 
kvinnornas subjektiva upplevelser. Kvalitativt beskrivande studier var svårare att finna. 
Detta faktum bidrog till beslutsamheten att göra en kvalitativ studie.

För följande litteraturstudie valdes en kvalitativ ansats. Kvalitativ ansats innebär enligt 
Dahlberg (1997) att utforska vilken mening ett fenomen har för människor, vilka 
betydelser som människan lägger i detta, samt fenomenets egenskaper. Den enskilda 
individens subjektiva perspektiv kan belysas med den kvalitativa metoden (a a). Kvalitativ 
forskning grundar sig i att förstå en patients upplevelser. Modellen för studiens 
genomförande kom att bli Fribergs (2007) beskrivning och modell. Modellen identifierar 
fem steg, vilka är; Välj fenomen eller företeelse, Välj sammanhang, Sök vetenskapliga 
artiklar, Granska studiernas kvalitet samt Analysera studierna. Dessa steg visas i figur 1 
(se s. 5).

Friberg (2007) beskriver vikten av att granska forskningsartiklar inom ett specifikt 
fenomen för att sammanställa det som är relevant och på så sätt bidra till det praktiska 
omvårdnadsarbetet. Genom att befintlig forskning sammanställs kan ökad kunskap fås
inom ett område. Fribergs (2007) metod grundar sig i ett metasyntestänkande som 
innefattar en analysering av befintliga studier och att tidigare resultat sammanställs till ett 
nytt resultat (s. 105-107). 

Genomförande

Välja fenomen eller företeelse

Första steget i Fribergs (2007) modell är att välja fenomen eller företeelse för studien. 
Fenomen är ett centralt begrepp inom fenomenologi och definieras som ”en företeelse som 
den uppfattas, upplevs eller erfars av ett subjekt” (Dahlberg, 1997, s. 56). Fenomenet som 
valdes för följande studie är upplevelser av ärftlig bröstcancer. 
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Välja sammanhang (kontext)

I andra steget som Friberg (2007) beskriver ska det valda fenomenet/företeelsen sättas in i 
ett sammanhang. Detta görs för att avgränsa informationsområdet för att underlätta 
framtagning av relevant data (a a). Studien avgränsades till kvinnors upplevelser av att leva 
med ärftligt ökad risk för bröstcancer.  Författarna beslutade att se både till studier med 
kvinnor som genomgått gentest, och även de som inte genomgått gentest. Detta för att se 
problemet från olika perspektiv. I arbetet har ingen jämförelse mellan dessa grupper 
genomförts. Ytterligare en avgränsning var att kvinnorna skulle leva med ökad risk men 
för tillfället inte vara sjuka eller ha fått diagnostiserad bröstcancer.

Figur 1: Faser i arbetsgången vid analys av kvalitativa studier, inspirerad av Friberg, 2007, s.109

Söka vetenskapliga artiklar

I detta steg ska väsentliga sökord med utgångspunkt i det valda fenomenet väljas för att 
söka efter relevanta vetenskapliga artiklar (Friberg, 2007). De sökord som identifierades 
utifrån studiens syfte var women, breast cancer, risk, experience, genetic, counseling, liv* 

Val av fenomen eller företeelse och sammanhang

Litteratursökning och granskning av studiernas kvalitet

Val av studier för analys

Studie 
1

Studie 
2

Studie 
3

Studie 
4

Studie 
5 o.s.v.

Studiernas resultat läses och likheter och skillnader identifieras

Nya teman alternativt 
kategorier formuleras

Betydelse för vårdandet

Tema 1

Tema 2

Tema 3

o.s.v.
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with, distress och impact. Dessa kombinerades på olika sätt för att få fram bästa möjliga 
sökresultat. De valda sökorden användes i databaserna PubMed, ELIN, CINAHL och 
PsykINFO. Totalt antal träffar i alla databaserna blev 977 (se tabell 1). Författarna har även 
sökt på andra ord t.ex. hereditary, illness med flera. Med dessa ord framkom artikelträffar 
som inte överensstämde med studiens syfte eller redan bortsållade artiklar. 

För att få forskning passande studiens syfte sattes vissa kriterier upp. Artiklarna skulle vara 
publicerade i en vetenskaplig tidskrift samt skrivna på engelska. De skulle belysa 
kvinnornas känslor och tankar i samband med ärftligt ökad risk för bröstcancer eller beslut 
och följder av den ökade risken. Med den valda metoden skulle artiklarna även ha en 
kvalitativ ansats. Trots att det endast fanns ett fåtal artiklar som passade dessa kriterier 
sattes en tidsgräns vid början av 1990-talet då tidigare forskning inte känns relevant inom 
detta ständigt utvecklande forskningsområde.

Efter sökningen i databaser gjordes en manuell sökning. Med detta syftar författarna till en 
sökning av artiklar i redan funna och utvalda artiklars referenslistor.  

Vid urvalet lästes först titlarna på artiklarna. Då titeln verkade relevant lästes även studiens 
sammanfattning. De artiklar som var relevanta till studiens syfte och uppfyllde kriterierna 
valdes ut. Detta resulterade i 14 artiklar som använts i denna litteraturöversikt.

Tabell 1: Sammanställning av sökresultat

Sökord PubMed CINAHL ELIN PsykINFO 1:a urval 2:a urval

(experience* or "liv* with") and women* and "risk of breast cancer" 22 60* 13 1 1

experience and genetic counseling and women and breast cancer 59 2* 12 4* 2 1

experience* and genetic test* and breast cancer 94 15 19 2

experience* and women* and "risk of breast cancer" 22 5 77 1 1

genetic counseling and risk assessment and women 28 1

genetic counseling and risk of breast cancer 15 57 2

genetic risk and cancer and worry 4* 1 1

genetic risk of breast cancer and experience and women 83 0 30 13 3

illness experience and women and risk of breast cancer 26 21 10 7 1

impact and genetic counseling and women and breast cancer 113 8* 52 24* 2 2

impact of genetic counseling and women and breast cancer 93' 2 2

psychological distress and risk of breast cancer 87 12 105 1

manuell sökning (18 artiklar) 46 2

Summa träffar: 506 96 318 57 81 14

Totalt antal träffar: 977  ' =not review * = peer review

Granska studiernas kvalitet

I det fjärde steget ska de valda artiklarnas kvalitet granskas. Frågor som författarna kan 
ställa sig är; är syftet tydligt och klart formulerat, hur är metoden beskriven och hur 
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analyserades data (Friberg, 2007). De delar som granskats visade på att det fanns ett tydligt 
syfte, att metoden var klart beskriven, att analysen var bra genomförd samt att etiska 
aspekter var rådande i de artiklar som valts ut. 

Analysera studierna

Därefter påbörjas analysen av insamlad data enligt Fribergs (2007) modell. Friberg (2007) 
beskriver fem steg i analysprocessen (ss. 110-112):

1. Läs igenom de valda studierna flera gånger så att du får en känsla för vad de 
handlar om. Fokusera på studiernas resultat.

2. Identifiera nyckelfynden i varje studies resultat.
3. Gör en sammanställning av varje studies resultat.
4. Relatera de olika studiernas resultat till varandra.
5. Formulera en beskrivning med grund i de nya temana. 

I modellen beskrivs ett kvalitativt analysförfarande med grund i Dahlbergs (1997) 
beskrivning av dataanalys för kvalitativa studier.  Hon beskriver dataanalysen i tre faser, 
helhet – delar – helhet. Den första helheten är den data som samlats in. Denna skall läsas 
för att författarna ska skapa sig en helhetsbild. Därefter fortsätter analysen med att söka en 
djupare förståelse av datamaterialets innehåll och mening och delas in i delar. Dessa delar 
utgör grunden för den nya helheten som slutligen skapas när ett nytt resultat sammanställs.

De 14 artiklarna valda artiklarna lästes igenom av båda författarna och delades sedan upp
dem emellan. Delningen gjordes för att författarna skulle kunna nå en djupare förståelse för 
studiens datamaterial som är betydelsefull vid kvalitativa studier enligt Dahlberg (1997). 
De tilldelade artiklarna lästes i sin helhet upprepade gånger. Detta bidrog till en första god
förståelse för artiklarnas innehåll. Fokus lades på artiklarnas resultat. I samband med 
genomläsningen av artiklarna gjordes en översiktstabell, se bilaga 2, för att ge författarna
en kort sammanställning av respektive studies resultat. När detta var gjort diskuterades 
artiklarna tillsammans med handledare för att ge författarna en övergripande uppfattning 
av insamlat material. Efter diskussionen identifierades gemensamma nyckelteman från 
artiklarna. Artiklarna lästes återigen för att se likheter och skillnader mellan de teman som 
identifierats. Därefter sammanställdes och beskrevs de utvalda temana. Under 
analysarbetets gång fick temana omarbetas utifrån framväxande resultat. Inför 
resultatbeskrivningen sammanställdes artiklarna i en tabell och delades in bokstavsvis från 
A till N för att underlätta identifiering, se tabell 2, s. 9.

Etiskt ställningstagande

Författarna har eftersträvat att artiklar som använts har beskrivit etiska ställningstaganden. 
Dessa ställningstaganden ska bygga på de grundläggande etiska principer som tas upp i 
Sykepleiernes samarbeide i Nordens riktlinjer (2003, s. 11). De principerna är:

 Principen om autonomi
 Principen om att göra gott
 Principen om att inte skada
 Principen om rättvisa  

Principen om autonomi omfattar respekt för värdighet, sårbarhet, integritet och den 
individuella människans möjlighet till personlig utveckling till förmån för ett gott liv.
Principen om att göra gott innebär att forskning ska komma till nytta för samhället och den 
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individuella människan, bidra med ny kunskap för att främja hälsa och förebygga sjukdom. 
Principen om att inte skada påvisar att forskningen inte får vara till skada för deltagarna i 
studien, det är forskarens plikt att motverka att detta inträffar. 
Principen om rättvisa beskriver att alla deltagare ska behandlas lika, forskaren ska vara 
uppmärksam på de svaga i samhället, t.ex. barn och dementa, så att dessa inte tar skada 
(a.a).
  
Författarna eftersträvar även att litteraturen inte plagieras, den data som används har rätt 
referens och artiklarnas resultat har inte förvrängts. Författarna har försökt att objektivt 
granska all insamlad data och översättning av engelsk litteratur till svenska skedde på ett 
sådant sätt att innebörden inte förlorades eller förvrängdes. Vid minsta oklarhet av 
betydelse av engelska ord tog författarna hjälp av uppslagsverk för att hitta en korrekt 
översättning.



9

Tabell 2: Valda artiklar med bokstäver för identifikation
Författare Titel År Tidskrift

A. Appleton, S., Fry, A., Rees, G., Psychosocial effects of living with 2000 Psycho-oncology
Rush, R., & Cull, A. an increased risk of breast cancer: 

An exploratory study using telephone
focus groups

B. Ardern-Jones, A., Kenen, R., & Too much, too soon? Patients and health 2005 European Journal of Cancer 
Eeles, R. professionals' views concerning the impact Care

of genetic testing at the time of breast 
cancer diagnosis in women under the age 
of 40

C. Chalmers, K., & Thomson, K. Coming to terms with the risk of 1996 Qualitative Health Research 
breast cancer: Perceptions of 
women with primary relatives with 
breast cancer

D. Chalmers, K., Thomson, K., & Information, support, and communication 1996 Cancer Nursing
Degner, L.F. needs of women with a family history of 

breast cancer
E. d’Agincourt-Canning, L. The Effect of Experiential Knowledge 2005 Journal of Genetic Counseling

on Construction of Risk Perception in 
Hereditary Breast/Ovarian Cancer

F. DudokdeWit, A.C., Tibben, A., BRCA1 in the family: a case description 1997 American Journal of Medical 
Frets, P.G., Meijers-Heijboer, E.J., of the psychological implications Genetics
Devilee, P., Klijn, J.G., Oosterwijk,
 J.C., & Niermeijer, M.F. 

G. Forrest, K., Simpson, S.A., To tell or not to tell: Barriers and 2003 Clinical genetics
Wilson, B.J., van Teijlingen, E.R., facilitators in family communication 
 McKee, L., Haites, N., & about genetic risk
Matthews, E.

H. Lim, J., Macluran, M., Price, M., Short- and long-term impact of 2004 Journal of genetic counselling
Bennett, B., Butow, P.; receiving geneticmutation results 
kConFab Psychosocial Group in women at increased risk for 

hereditary breast cancer
I. Mellon, S., Berry-Bobovski, L., Communication and decision-making 2006 Psycho-Oncology

Gold, R., Levin, N., & Tainsky, M.A. about seeking inherited cancer risk 
information: findings from female 
survivor-relative focus groups

J. Metcalfe, A., Werrett, J., Psychosocial impact of the lack of 2007 Psycho-oncology
Burgess, L., & Clifford, C. information given at referral about

familial risk for cancer
K. Parsons, E.P., Beale, V., Reassurance through surveillance in the 2000 Health Expectations

Bennett, H., Jones, J., & Lycett, E.J. face of clinical uncertainty: the experience 
of women at risk of familial breast cancer

L. Rees, G., Gaff, C., Young, M.A., Health beliefs and behaviors of women 2007 Journal of Genetic Counseling
& Martin, P.R. who have received genetic counseling 

for breast cancer
M. Vuckovic, N., Harris, E.L., Consumer knowledge and opinions 2003 American Journal of 

Valanis, B., & Stewart, B. of genetic testing for breast cancer risk Obstetrics and Gynecology
N. Werner-Lin, A.V. Danger zones: risk perceptions of 2007 Family process

young women from families with 
hereditary breast cancer and ovarian 
cancer
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RESULTAT

Vid analysen av insamlad data identifierades 4 huvudteman; En ständigt närvarande 
osäkerhet som skapar oro, Att hantera det överhängande hotet om bröstcancer, 
Upplevelser av att leva med risk samt Kvinnornas behov av information och kunskap, med 
tillhörande underteman, se tabell 3.

Tabell 3: Översiktstabell över huvudteman och underteman i relation till insamlade artiklar

A B C D E F G H I J K L M N
En ständigt närvarande osäkerhet som skapar oro X X X X X
    Oro för sig själv X X X X X X
    Oro för familjen X X X X X X X
    Osäkerhet inför framtiden X X
Att hantera det överhängande hotet om bröstcancer X X X X X X X
    Det överhängande hotet kan motivera en förändrad X X X X X X
          inställning till livet

    Att dela med sig och prata om sina erfarenheter med andra X X X X X X
Upplevelser av att leva med risk X X X X X X X X X X X X X
    Att ta beslut om gentest X X X X X
    Att hantera svar på gentest X X X X X X
    Att försöka acceptera och tro på den värderade risken X X X X X
Kvinnornas behov av information och kunskap X X X X X X X X X X
    Missförstånd och osäkerhet om den genetiska bröstcancern, X X X
          gentest och genetisk rådgivning

Artikel
Teman

Datamaterialet har analyserats och omarbetats av författarna. Resultatet är således ingen 
exakt återgivning av originalartiklarnas resultat, med undantag för citat. Därför har 
författarna valt att inte referera enligt APA-metoden utan med hjälp av en identifierare i 
form av en bokstav. I resultatet används bokstäverna (enligt ovanstående tabell) för att 
illustrera från vilken/vilka artiklar datamaterialet inhämtats.

I resultatet av studien använder författarna begreppen familj och släkt. Den definition som 
författarna valt är att en familj består av mor, far, syster, bror, dotter, son och partner. 
Släkten består av morföräldrar, farföräldrar, mostrar, fastrar, morbröder, farbröder, 
brorsbarn, systerbarn, kusiner, och så vidare. 

En ständigt närvarande osäkerhet som skapar oro

Kvinnornas osäkerhet är mångsidig både för de som genomgått gentest och de som inte
gjort det. Att leva med ökad risk för bröstcancer innebär en ständig närvarande osäkerhet. 
En osäkerhet om vad risken kan medföra för kvinnorna. Den ökade risken kan leda till 
sjukdom, men inte nödvändigtvis. Osäkerheten och frågorna är många och inte ens läkarna 
kan ge ett tydligt svar, vilket speglas i följande citat (G):

… I am still not convinced that I am going to get it. I am still not convinced that 
there is not a family history there and without testing nobody seems to be able to 
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prove that I will live, but even the genetic testing doesn’t necessarily prove that you 
are going to get it or not…
(Forrest, Simpson, Wilson, van Teijlingen, McKee, Haites & Matthews, 2003, s. 
323)

Att leva som kvinna med ökad risk för bröstcancer är påfrestande (M). Bröstcancerrisken 
påverkar inte bara den enskilda individen utan även hela dennes omgivning. Det är ett stort 
orosmoment för dem som lever med ökad risk för bröstcancer att inte definitivt veta. 
Kvinnor med ökad risk för bröstcancer rekommenderas att gå på täta kontroller vilket 
påminner dem om den risk de lever i och kan vara ytterligare en påfrestning. Även om 
kvinnorna lär sig att leva med risken, blir de aldrig helt fria från oro (C). Oron angående 
risken kan kännas överväldigande för kvinnorna varpå en del väljer att fokusera mycket på 
familjen och dagliga sysslor för att tränga undan tankar om den egna ökade risken (I). 
Varför tänka på en framtid som inte med säkerhet finns? Vissa av kvinnorna försöker även 
undvika allt som kan vara ett orosmoment i livet och kanske väljer att inte prata om sin risk 
alls (A). 

Oro för sig själv

När kvinnorna lever i en familj som har erfarenhet av bröstcancer uttrycker de större oro 
för att själva utveckla bröstcancer än om familjen inte har någon bröstcancererfarenhet (C, 
M). Flera av kvinnorna upplever att de kommer att få bröstcancer om de inte genomgår 
profylaktiskt åtgärder. Deras oro påverkas av antalet närstående bröstcancersjuka. 

Många kvinnor upplever ångest när de väntar på sin riskbedömning. De vet inte vad de 
skall vänta sig och vad som skall hända. Denna ångest kan trycka undan tankar på att även 
familjen kan vara i risk och vad som kommer att hända efter riskbedömningen (J). 

Kvinnorna kan också känna sig rädda och oroliga för att läkaren ska upptäcka bröstcancer 
vid undersökning och känner lättnad, ibland även chock, när ingen bröstcancer påvisas (N). 
Trots att kvinnorna upplever en trygghet i regelbundna undersökningar uttrycker flera ett 
behov av tätare kontroller och/eller mer stöd mellan kontrollerna (A).

Den ärftligt ökade risken för bröstcancer innebär att leva med ett ständigt hot om att kunna 
bli sjuk (M, N). Många av kvinnorna blir mer observanta på förändringar i kroppen, till 
exempel knutor i brösten (A), och kan inbilla sig att de har bröstcancer och känna hur 
”cancer” växer i kroppen (E). Den oron och känslan ökar när kvinnorna blir påminda om 
sin risk vid till exempel mammografi, årliga undersökningar eller när de får svar på ett
taget prov. 

Oro för familjen

Att ha barn och leva i en familj kan öka kvinnornas påfrestning då de oroar sig även för 
barnen, framför allt för sina döttrar (A, E, I, M). När barnen är yngre oroar sig mördarna 
för hur barnen skall klara sig om kvinnorna skulle få bröstcancer innan barnen hinner växa 
upp. Då barnen blivit vuxna oroar sig mödrarna istället för barnens egen risk för 
bröstcancer (A). De oroar sig även för att bröstcancerdebuten ska inträffa tidigare för var 
generation (I). 
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En del av kvinnorna väljer att inte berätta om den ökade risken för alla i familjen (G, H, I). 
Orsaker som anges är att de vill skydda familjemedlemmar från oro (framför allt barnen), 
då kontakten tappats med enstaka familjemedlemmar varpå informationen inte kan föras 
vidare samt då kvinnorna anser att alla inte har behov av att ta del av informationen.  
Kvinnorna ser det som föräldrarnas uppgift att föra informationen vidare till sina barn vid 
en för familjen lämplig tidpunkt. Rätt tidpunkt definieras som då de berörda kan ta till 
profylaktiska åtgärder (G). Då informationen inte förs vidare till berörda parter upplever 
kvinnorna frustration, då de anser att denna är relevant (F, G).

Osäkerhet inför framtiden

Kvinnornas tro om framtiden går isär. En del av kvinnorna ser ingen förändring i 
framtiden, bara rädsla för framtida beslut om till exempel operationer och behandlingar 
(H), medan andra känner att de måste planera om hela sitt framtida liv. Vissa av kvinnorna 
upplever en press och en rädsla inför framtiden. Pressen kommer dels från familjen, men 
även från dem själva. Familjen kan pressa kvinnorna gällande profylaktiska operationer 
eller gentest (N), men även beslut om att till exempel inte skaffa barn på grund av hög risk 
för bröstcancer (H). Kvinnornas egen press kan vara viljan att uppnå specifika mål innan 
en viss ålder, t.ex. skaffa barn innan utförandet av en eventuell profylaktisk operation. 
Denna press hänger ihop med erfarenheter och tron om när bröstcancer kommer att drabba 
dem själva (N). 

Sammanfattning

Osäkerheten är mångsidig och ständigt närvarande hos kvinnorna. Denna osäkerhet 
påverkar inte bara den enskilda individen utan hela släkten. Oron ökar när kvinnorna blir 
påminda om risken, vid till exempel undersökningar och kontroller.  För att hantera oron 
kan kvinnorna använda sig av olika hanteringssätt, till exempel fokusera på något annat. 

Kvinnorna känner en trygghet i regelbundna kontroller, men är samtidigt oroliga att cancer 
ska upptäckas vid varje undersökning. Oron för bröstcancer är större när kvinnorna har 
erfarenheter av bröstcancer i familjen. 

När kvinnorna lever med ett ständigt hot om att bli sjuk kan de börja inbilla sig att de har 
bröstcancer och oroar sig mycket för sina barn och sin familj. De oroar sig även för 
framtiden och vissa känner att de måste planera om hela sitt liv. 

Att hantera det överhängande hotet om bröstcancer

Ärftligt ökad risk för bröstcancer är ett ständigt hot mot den egna hälsan. För att känna 
kontroll över det egna livet används strategier som får kvinnorna att må bättre.

Att kunna hantera hotet innebär att osäkerheten kan minskas. Det är bröstcancer som 
dödar, inte risken, och så länge läkaren säger att allt är bra behöver kvinnans oro och 
ångest inte vara lika uttalad. På det sättet skjuts ansvaret över på läkaren eller ödet (F, K). 

What’s the point, you’re just worrying yourself about something you’ve no control 
over. 
(Parsons, Beale, Bennett, Jones & Lycett, 2000, s. 270)
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De flesta kvinnorna är överens om att regelbundna läkarbesök och undersökningar är 
viktiga (I, K). De lägger på så sätt över ansvaret på läkaren och litar på dennes 
expertkunskap (K, L). Kvinnorna ser det ofta som läkarens ansvar att ge råd om preventiva 
åtgärder efter att hon fått information om sin ökade risk för bröstcancer (D). 

I följande citat beskriver en kvinna att hon är övertygad om att hon ska få bröstcancer, men 
ser diagnosen först om 10-20 år. Hon tror att den medicinska forskningen då kommit så 
långt att nya alternativa behandlingar finns. Hon skjuter över ansvaret på 
medicinforskningen och förlitar sig på dennas kompetens. Detta gör att hon inte är lika 
orolig för att få bröstcancer(K):

As far as I’m concerned I’ve got my future to look forward to. The way I look at it 
is if I do carry the gene we’re probably talking may be 10, 20 years time and you 
got to think how advanced medicine will be then. 
(Parsons, Beale, Bennett, Jones & Lycett, 2000, s. 271)

Kvinnorna vill att eventuell bröstcancer ska upptäckas tidigt och vill försäkra sig om att de 
har bättre förutsättningar än deras övriga familj haft (K). Detta kan öka viljan för att utföra 
BSE för att kunna hitta förändringar tidigt (A, C, D). Om kvinnorna upplever att kontrollen 
över sitt liv är stor, är de oftast mer positivt inställda till och känner sig trygga med breast 
self examination (BSE), livsstilförändringar och regelbundna läkarbesök. Om kvinnorna 
känner att de inte har kontroll över sitt liv kan de uppleva osäkerhet gentemot livsval och 
känna ovilja till regelbundna läkarbesök samt känna sig obekväma i utförandet av BSE
(C). Det kan resultera i att somliga av kvinnorna avstår från att utföra BSE då de anser att 
det kan späda på redan befintlig oro (A, C, D).

Även om kvinnorna lär sig att leva med den ökade risken för bröstcancer blir de aldrig helt 
fria från oro. För att hantera detta försöker de få kontroll över sina liv genom att bland 
annat föreställa sig hur de skulle hantera ett sjukdomsförlopp (C, D). Kvinnorna kan 
försöka föreställa sig den bästa tidpunkten att bli bröstcancersjuk och även en eventuell 
död. Denna tid infaller oftast när kvinnorna känner att de uppnått övergripande mål i livet. 
Ett exempel är då barnen är stora varpå ansvaret för dem inte är lika stort (C). En 
medelsålders kvinna uttrycker följande:

I don’t have to worry about him (husband) coping with a new baby or a toddler; we 
are getting into the teen years and I have almost given myself permission to die. 
(Chalmers & Thomson, 1996, s. 275)

Det överhängande hotet kan motivera en förändrad inställning till livet

Ett sätt som kvinnorna kan ta till för att få en känsla av kontroll är att tänka över vad som 
är viktigt i livet och vad som ska prioriteras. Detta sker oftast på ett positivt sätt så bra 
saker prioriteras, till exempel hälsan och att leva livet fullt ut (A, H, L, M). Var i livet 
kvinnan befinner sig influerar hennes riskrelaterade beslut, som exempelvis beslut om 
profylaktiska åtgärder, gentest och tätare kontroller. De äldre kvinnorna blir allt mer 
medvetna om sin dödlighet med tiden och väljer i större grad att prioritera den egna hälsan. 
De yngre kvinnorna däremot prioriterar oftare att njuta av livet på olika sätt (L). Den ökade 
risken för bröstcancer kan motivera kvinnorna till att söka kunskap om preventiva åtgärder 
i form av förändrad diet och ökade motionsvanor (C, I, L, M). 
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Varje kvinnas dagliga vanor kan skilja sig åt avsevärt. Vid medvetenhet om ökad risk för 
bröstcancer kan nya vanor tillkomma och gamla vanor försvinna, till exempel att 
regelbundet motionera och att eventuellt sluta röka (A). God hälsa i form av diet och fysisk 
aktivitet är någonting de flesta av kvinnorna prioriterar (L). Cancererfarenheter inom 
släkten kan bidra till stark motivation till livsstilsförändringar, dels för kvinnornas egen del 
men även för närstående. Livsstilsförändringar i from av annan kost och motion kan tack 
vare familjeerfarenheter ses som ett viktigt faktum för hela familjen (A, I).

I dagsläget finns det inga större välkända studier som påvisar sambandet mellan fysisk 
aktivitet och bröstcancer prevention. Många av kvinnorna ser dock en god hälsa som en 
bonus för kropp och själ vilket även bidrar till en känsla av ökad kontroll över sitt liv. God 
hälsa kan öka känslan av välmående men även stärka kvinnorna inför en eventuell 
bröstcancerdiagnos (L). 

Well I think if you’re healthy then you’re giving yourself the best chance of not 
getting not only breast cancer but other things as well. If you can keep your general 
health in good order and hopefully it will help with the breast cancer thing as well.
(Rees, Gaff, Young & Martin, 2007, s. 461)

Det finns dock kvinnor som menar att en hälsosam livsstil inte relaterar till en 
bättre förmåga att bekämpa bröstcancer, utan är en naturlig del i livet (L):

Any decisions I’ve made in my lifestyle have absolutely nothing to do with trying 
to combat cancer.
(Rees, Gaff, Young & Martin, 2007, s. 460)

Ytterligare en aspekt som motiverar till hälsobeteenden är när bröstcancerdiagnosen är ett 
faktum (H, L) Riskdrabbade kvinnor kan direkt efter riskbedömning uppleva en ökad 
motivation till en förändrad livsstil och profylaktiska åtgärder. Denna motivation kan dock 
avta om bröstcancer inte blir påtaglig inom loppet av 1-2 år (M).

Att dela med sig och prata om sina erfarenheter med andra

En hanteringsstrategi är att dela med sig av sina erfarenheter till andra. När ärftligt ökad 
risk för bröstcancer är överhängande behöver kvinnorna någon att prata med. Majoriteten 
av kvinnorna uttrycker en längtan om att få prata med någon om sina tankar och känslor 
(A, D, I), någon som är i liknande situation (A, F, N). Ibland kan kvinnorna prata med sina 
syskon och diskutera olika behandlingar och tankar, om de är i liknande situation (H). 
Kvinnorna beskriver ibland att de känner sig så olika sina syskon att dessa inte skulle 
förstå på grund av att de till exempel har olika livssituationer (F, N). Behovet av att prata 
är påtagligt men många av kvinnorna vet inte vart de skall vända sig för stöd och 
information. Det stöd som efterfrågas gäller känslor och förståelse för den egna risken. 
Bristande stöd under utveckling av riskuppfattning mynnar många gånger ut i 
överväldigande känslor om risken (D). 

En del av kvinnorna har en öppen kommunikation inom familj och släkt. Detta kan kännas
som ett stöd för kvinnorna och relationen inom familjen och släkten kan bli bättre (A, D, 
I). 
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We tell each other strait out, no candy coating on anything that comes up to do with 
cancer, or anything, any testing. We don’t hold back because we don’t think that 
would be right. And if you’re asking you want to know. We try to be up-front and 
support one another. But it’s not something that we sit down and just talk about all 
the time.
(Mellon, Berry-Bobovski, Gold, Levin & Tainsky, 2006, s. 198-199)

I några familjer eller släkter pratas det inte alls om bröstcancer, till exempel på grund av att 
någon anhörig är sjuk. Kvinnorna kan då söka andra personer att vända sig till, så som 
vårdpersonal och vänner, om dessa finns tillgängliga (A, D, I). Somliga familjer etablerar 
en kontakt via Internet för att få stöd av familjer i liknande situation (I). 

De som kvinnorna upplever som stödjande personer är partner (H), familj, vänner, 
vårdpersonal och andra kvinnor, då framför allt kvinnor som överlevt bröstcancer (A). 
Trots att flera av kvinnorna beskriver sin partner som ett stöd kan de även beskriva dem 
som oförstående för deras livssituation och att de därför inte kan ge det stöd som 
efterfrågas (A). Majoriteten av kvinnorna beskriver även att de upplever stöd från familj 
och vänner, men att en brist på kunskap bland dessa resulterar i att de inte har en fulländad 
förståelse för kvinnornas livssituation, vilket beskrivs enligt följande: 

My friends – I could tell them but I couldn’t really tell them how it felt. Other 
people would ask about my mom, but it was just social chit-chat. 
(Chalmers, Thomson & Degner, 1996, s. 4*)

Även vårdpersonal kan ses som en önskvärd källa för stöd, trots att flera av kvinnorna 
upplever att de inte får det stöd de vill ha. Anledningen till detta kan vara att läkaren anses 
vara upptagen eller att kvinnorna är rädda att deras behov av stöd ska negligeras (D). 
Någon form av stöd via en direktlinje är därför ofta önskvärt, där kvinnorna kan prata med 
någon som har medicinsk kunskap och är insatta i deras situation (A). Majoriteten av 
kvinnorna vill ha stöd, men vissa av kvinnorna känner sig överväldigade av sin 
livssituation varpå de inte alltid känner sig mottagliga för det stöd de får (D).

Sammanfattning

För kvinnorna finns det ständiga hotet mot den egna hälsan och osäkerheten kan minskas 
med hjälp av strategier då det är bröstcancer som dödar och inte risken. Osäkerheten 
minskar även när kvinnorna får en känsla av kontroll i livet. Detta kan de få genom att göra 
omprioriteringar i sitt liv, med hänseende till hälsa, kost och motion. De kan få en ökad 
vilja till att utföra BSE för att uppleva kontroll. 

Kvinnorna uttrycker ett behov av att prata och dela med sig av sina erfarenheter av att leva 
med risk. Vissa familjer har en väldigt öppen diskussion som upplevs positiv för 
kvinnorna, medan andra måste söka sig till andra för att få stöd och råd. Dessa råd 
innehåller inte de medicinska kunskaper som kvinnorna efterfrågar. Bristande stöd under 
utveckling av riskuppfattning mynnar många gånger ut i överväldigande känslor om risk.

                                                

* Har endast artikeln i HTML-format. I utskriften av denna är citatet på sidan 4 av 9
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Upplevelser av att leva med risk

Kvinnor med ärftligt ökad risk för bröstcancer och deras livssituation påverkas av många 
olika faktorer. Olika delar som kvinnorna kommer i kontakt med i samband med 
riskhantering kan vara; hur sjukdomshistorian ser ut inom släkten, hur mycket information 
och kunskap de känner till eller har, vilka beslut som tas i samband med risken samt vilka 
som är delaktiga i ett beslutsfattande. Det handlar även om att skapa sig en konkret bild av 
den egna risken. Att leva med ökad risk för bröstcancer kan således vara komplext och det 
är en högst individuell upplevelse. 
Kvinnor som lever med ärftligt ökad risk för bröstcancer, bygger sina beslut och tankesätt
samt upplevelser på hur bröstcancer tidigare påverkat närstående. De kan identifiera sig
med familjemedlemmar som liknar dem själva till sinne och/eller utseende och förutspår 
på så sätt hur deras sjukdom kan yttra sig, om de blir sjuka samt följderna av en 
bröstcancerdiagnos (C, D, E, F, I, J, K, N). En kvinnas tankar och upplevelser kring 
bröstcancer beskrivs i följande citat (J):

I remember my mother died at 43, so growing up, I never thought I’d live past 43. 
Thinking, you know, because she was heavy chested, and my sister that had cancer 
and I, we’re heavy chested, so it must be heavy chested women who get cancer, 
right?
(Metcalfe, Werrett, Burgess & Clifford, 2007, s. 201)

En risk är att kvinnorna ser för mycket till sina släktingars sjukdomsförlopp och kan då ha 
svårt att skapa sig en individuell riskuppfattning (C, D). Då kvinnorna har en nära släkting 
som lider eller led mycket av sin bröstcancer och är eller var väldigt sjuk upplever de 
bröstcancer som mer farligt och livshotande än om de har ”bra” upplevelser av 
bröstcancer. Kvinnorna med erfarenhet av lindrig bröstcancer kan se bröstcancerdiagnos 
som mindre skrämmande (E).

If I were to be diagnosed with breast cancer tomorrow, not a whole lot would 
change. We would deal with it. We would be inconvenienced and hopefully I 
would end up with more hair than I have now (laughter), but that’s it. I’m not 
shutting my eyes. I am already assuming that I am in the 90% [risk category]….It’s 
not weighing me down because I won’t/ it’s not in me to have that happen. I got too 
much living to do to worry about dying. 

(d’Agincourt-Canning, 2005, s. 63-64)

Kvinnorna kompletterar sina erfarenheter och upplevelser med information de får genom 
sitt arbete, sin läkare, sina vänners berättelser eller media (E). När dessa kunskaper 
motsäger varandra ser de sin familjeerfarenhet som mer korrekt (E, N). De bygger även sin 
riskuppfattning på familjens cancerhistoria och ser tidigare bröstcancersjuka släktingars 
respons på behandling vid beslut om eventuell profylaktisk operation (C, E, F). 

Flera kvinnor med ärftligt ökad risk kan inte identifiera en specifik ålder när de blev 
medvetna om familjens cancerhistoria och därmed den egna risken för bröstcancer. 
Kvinnorna beskriver skeendet som ett växande medvetande (E, G). De ser bröstcancer som 
en del av livet, varpå deras reaktion på en eventuell bröstcancerdiagnos inte nödvändigtvis 
är lika chockartad (H). Många av kvinnorna kan däremot säga en ålder för när de upplever 
att de skall få en bröstcancerdiagnos. Den upplevelsen är baserad på den mest 
framträdande eller tidiga åldern då en släkting blivit diagnostiserad med bröstcancer, det 
vill säga inte när läkaren värderar att risken tilltar (A, E, F, N). När kvinnorna närmar sig
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den åldern, då ökar deras oro för bröstcancer, oavsett om de vet att de bär på 
genmutationen eller inte (A, C, E, N). Många av kvinnorna refererar till åldern som 
”tidsbomb”, ”stora skuggan” och ”dödsdom”. När de har passerat vad de upplever är deras 
mest kritiska ålder minskar oron successivt (A, E, N).  

Kunskap om risk för bröstcancer kan innebära ökad oro. Oron för bröstcancer kan bli mer 
påtalad vid fysiska symtom, till exempel när någon i kvinnans närhet blir sjuk (C, F, M,
N). Då en anhörig insjuknar associerar kvinnorna detta direkt till cancer (A, M). Om det är 
många inom familjen som har eller haft en cancerdiagnos så kan kvinnorna bli rädda för 
vem som skall bli sjuk härnäst (E). Händelsen gör dem medvetna om vikten av den egna 
hälsan samt betydelsen av regelbundna undersökningar (C, F, I). Vid ärftligt ökad risk för 
bröstcancer kan hela familjen bli mer medveten om sjukdomen och dess innebörd. En risk 
är dock att familjen fokuserar för mycket på bröstcancer, genom att konstant diskutera 
sjukdomen mycket. Detta kan leda till att de vidtar alla tänkbara profylaktiska åtgärder för 
att motverka eventuell sjukdom, även åtgärder som inte är medicinskt vedertagna, till 
exempel användning av naturläkemedel. En del av kvinnorna upplever även att vetskapen 
om genetiskt ökad risk kan göra dem upprörda och arga på genmutationen för att de 
tvingas ta svåra beslut (N).

Kvinnorna beskriver även att tankar och känslor ändras med tiden. Från att tänka på sin 
risk dagligen till att nästan glömma bort att de lever med risk (B, H). Även familjens 
åsikter och tankar kan ändras. En familj som inte kan förstå en kvinnas beslut om operation 
kan ändra sin åsikt med tiden, till exempel när någon annan i familjen blir sjuk (H). 

Vilka som är delaktiga i beslut om bröstcancer och riskinformation varierar mellan olika 
familjer. I vissa fall anses bröstcancer vara en personlig upplevelse där familjen inte är 
involverade i besluten. Andra menar att alla beslut tas gemensamt i familjen, då 
bröstcancer är en familjeangelägenhet. Det finns även de som värdesätter familjens åsikter 
men ser beslutsfattande som något personligt (I). 

Att ta beslut om gentest

För att bättre veta hur hög den egna risken för bröstcancer är väcks tankar kring beslut om 
gentest. Trots påvisad ärftlighet för bröstcancer har inte alla kvinnor möjlighet att genomgå 
ett gentest. För de kvinnor som har den möjligheten kan information om hur hög risken är
vara svår att ta till sig. Rädsla för att dö kan dock öka viljan att ta reda på sin risk för 
bröstcancer (F). Dessa kvinnor kan se både fördelar och nackdelar med att genomgå ett 
gentest. De kvinnorna som är för gentest nämner vikten av att få en tydligare bild av den 
egna risken för bröstcancer. Den tydligare bilden kan underlätta beslut om profylaktiska 
åtgärder samt hjälpa närstående i beslut (F, L, M). Gentest ses fördelaktigt framför allt för 
dem som har bröstcancerdiagnos inom släkten (B, M). Ett talande exempel på det är denna 
kvinnas utlåtande: 

I feel like I’m just sitting here waiting you know, every year, to find out that I’m 
going to be diagnosed with something. For me it would just be nice to know with a 
blood test, rather than looking at [family] history and wondering if I’m going to be 
a part of that history soon. 
(Vuckovic, Harris, Valanis & Stewart, 2003, s. 50)
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Anledningar som beskrivs för att inte genomgå gentest är rädsla för att bli behandlad som 
sjuk trots frånvaro av sjukdom, samt att ökad kunskap om risken för bröstcancer kan 
resultera i än mer oro och ångest (I, M). 

I don’t want that much stress in my life.
(Vuckovic, Harris, Valanis & Stewart, 2003, s. 50)

Beslutet om gentest kan påverkas av kvinnas ålder. De yngre kvinnorna anser att det kan 
vara bra att genomgå ett gentest tidigt då de kan genomföra profylaktiska åtgärder och 
livsstilsförändringar. De äldre kvinnorna anser däremot att det kan vara för mycket 
information att hantera vid ung ålder, men att de själva är villiga att testa sig till förmån för
den yngre generationen (M). Kvinnorna kan, för att få stöd och råd i sina beslut, även 
hänvisas till andra kvinnor i liknande situationer och som redan fattat riskrelaterade beslut 
(F).

Att hantera svar på gentest

I samband med svar på gentest upplever kvinnorna känslor så som chock, lättnad och 
acceptans, både de som testats positivt, har genmutationen, och de som testats negativt, 
inte har genmutationen (F, H). Om provsvaret visar positivt upplevs detta av många som 
en chock, trots att de ofta förväntar sig ett positivt provsvar relaterat till familjens 
cancerhistoria (E, F, N). För de som får ett positivt provsvar kan vetskapen om befintlig 
genmutation bidra till lättnad och sinnesfrid (H, N). Ett positivt provsvar kan dock även ge 
känslor av ångest, depression och bedrövelse (H, M).

… If it had come out negative, it would have been so jarring to me that I would 
have needed to reevaluate everything I’ve been thinking for the past… 10 years… I 
felt like it was something I always knew and finally, there was the actual data to 
back it up. 
(Werner-Lin, 2007, s. 342)

En känsla av lättnad från skuld kan även infinna sig, att de likt sina syskon har 
genmutationen (H). De som har testats positiva för genmutation upplever även att kunskap 
är makt och att ett positivt provresultat ger tid att förbereda sig mentalt och emotionellt. 
Kvinnorna förbereder sig dels för en eventuell bröstcancerdiagnos men även för olika 
befintliga profylaktiska åtgärder. Kvinnorna som har genmutationen ser även fördelar för 
kommande generationer, eftersom det ger anhöriga möjligheter att tänka profylaktiskt i ett 
tidigt skede. Genmutationsbärande kvinnor kan bli mer positiva till regelbundna 
undersökningar och profylaktiska operationer. Vetskapen om den genetiskt ökade risken 
för bröstcancer kan göra kvinnorna övertygade om att utan regelbundna undersökningar 
och/eller profylaktiska operationer kommer de att få uppleva bröstcancer (N). 

Kvinnorna som får ett negativt provsvar yttrar känslor av lättnad över att inte ha 
genmutationen, både för egen del och deras barns skull, då detta innebär att 
genmutationen inte förts vidare till nästa generation. De upplever att de mår bra och att de 
känner sig ”normala”, men de beskriver även känslor av skuld (H, M), skuld gentemot 
övriga familjemedlemmar som bär på genmutationen (F, H). 

Få kvinnor som genomgått ett gentest kan se nackdelar med detta. De som kan se 
nackdelar är de genmutationsbärande kvinnorna vilka beskriver påträngande tankar om sin 
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ökade risk (H, M). Kvinnorna som inte har genmutationen talar om risken att slappna av i 
så hög grad att de inte genomgår de standardundersökningar som erbjuds vartannat år. En 
del av kvinnorna ser varken fördelar eller nackdelar med ett gentest och menar att de 
fortsätter att leva som tidigare oavsett vad provresultatet visar (H). Vissa av kvinnorna
kräver ytterligare rådgivning och stöd från vårdpersonal i samband med provsvar på 
gentestet för att få hjälp att handskas med känslor och tankar som uppkommer (F).

Både de kvinnor som har genmutationen och de som inte har den upplever att det är svårt 
att berätta provsvarets resultat för familjen (F, H). Trots denna svårighet beskriver de
vikten av att släkten informerar varandra om potentiell genetisk risk för bröstcancer, med 
stöd från vårdpersonal (G). Kvinnorna beskriver en svårighet med att handskas med 
familjens reaktioner på provsvaret. Om ingen genmutation påvisas tror ofta kvinnorna att 
släkten skall känna agg mot dem och att de skall bli utfrysta. Kvinnornas oro är dock 
förgäves då släkten ofta blir glada för deras skull, trots att andra familjemedlemmar kan ha 
genmutationen (H). Om en genmutation påvisas kan kvinnornas familjer ha svårt att 
acceptera att det finns en ärftligt ökad risk för bröstcancer inom släkten. Kvinnor som 
testats positivt för genmutation ger ofta information om detta till sin familj för att även de 
bör genomgå ett gentest som kan hjälpa dem att ta beslut om profylaktiska åtgärder (F). 

Att försöka acceptera och tro på den värderade risken

För att må psykiskt bra försöker kvinnorna acceptera sin ökade risk för bröstcancer (A, C, 
D). Det kan vara svårt när dagens forskning inte tydligt kan säga ’du får bröstcancer, du får 
inte bröstcancer’ (D, G). Det är svårast för kvinnorna att acceptera sin risk när de klassas 
ha en medelhög risk och inte är aktuell för ett gentest. En viktig del i att acceptera är även 
att tro på den värderade risken och ta den på allvar (G). Det finns dock situationer där den 
värderade risken inte tas på fullt allvar. Detta är vanligare bland kvinnorna med erfarenhet 
av ”snäll” bröstcancer. De kan känna att det inte spelar någon betydlig roll om de får 
bröstcancer, livet kommer inte att ändras i allt för stor utsträckning. En del av kvinnorna
kan se till risken rent matematiskt och tänka i procent, på en skala mellan 0-100% (K).  

When you’re used to working in a world of 0-100%, 40% doesn’t actually sound 
that high. 
(Parsons, Beale, Bennett, Jones & Lycett, 2000, s. 270)

Detta tankesätt gör att risken för bröstcancer inte upplevs vara lika stor.

Sammanfattning

Kvinnornas upplevelser av risken på verkas av många olika faktorer. En av dessa är 
bröstcancerhistorian i släkten. Upplevelsen av risken är en högst individuell upplevelse och 
därför hanteras den på olika sätt. Vissa söker upp befintlig kunskap, medan andra inte vill 
veta. Informationen kan komma från familj, släkt, vänner, media och läkare. Detta görs för 
att få en konkret bild av den egna risken.

Kvinnorna ser till familjens bröstcancerhistoria och förutspår sin egen risk och eventuella 
sjukdomsutveckling utifrån den. De ser då även till släktingars respons på behandling vid 
beslut om eventuell profylaktisk operation. 
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Riskdrabbade kvinnor kan se både fördelar och nackdelar med att genomgå ett gentest, och 
således även positiva och negativa effekter av testresultatet. Kvinnorna upplever även att 
det är svårt att berätta testresultatet för familjen, men anser att det är mycket viktigt att 
informera om det. 

Kvinnornas behov av information och kunskap

Det finns behov av information, frågan är när kvinnorna vill ta del av den. Det finns ingen 
perfekt tid för att ta emot information rörande sin ökade risk för bröstcancer. Ett alternativ 
är att påvisa befintlig information där kvinnan själv får välja när hon vill ta del av den, då 
behoven ser olika ut för olika individer (B, I, L). Information kan ges på olika sätt. De 
flesta kvinnorna föredrar att få muntlig information i ett möte med läkaren kombinerat med 
skriftlig information (A, D). De vill även ha handfast praktisk information om till exempel
BSE vilket står för kvinnors egen undersökning av brösten (D, L). Detta ger kvinnan en 
chans att få svar på frågor hon har, men även information att ta med hem och läsa i lugn 
och ro. Ett förslag på skriftlig information är ett nyhetsbrev som skickas hem till de 
kvinnor som har behov av det (A). Om kvinnorna känner sig väl informerad har de lättare 
att förstå den egna risken för bröstcancer (L).

Något som efterfrågas är information om profylaktiska behandlingsmetoder, forskning och 
vad det finns för hjälp att få av sjukvården (A). Kvinnorna vill även ha information från
familj och släkt. De vill känna sig uppdaterade om vem i släkten som har drabbats av 
bröstcancer samt utgången på genomförda behandlingar (G). Somliga av kvinnorna känner 
sig inte tillfredsställda med mängden information som ges. Detta bidrar till att dessa 
kvinnor har svårt att hantera uppfattningen om den egna risken för bröstcancer (D). 

I kvinnornas sökande efter information om bröstcancer vände sig endast ett fåtal av 
kvinnorna till sin läkare. De flesta vänder sig till skrivet informations material, media eller
vänners berättelser (D, L). Kvinnorna har en uppfattning att anledningen kan vara att 
läkaren inte har tillräckligt med tid vid patientbesök för diskussion om bröstcancer och 
prevention (I, J) Trots detta upplever kvinnorna att de helst vill ha information från en 
person med ”expertkunskap” (B). Läkaren ses som vägen till information och kallas ibland 
för ’lump detector’ det vill säga den person som upptäcker knölar i brösten (D, J).  Med 
den höga tillgången av information får kvinnan större kunskap om bröstcancer och sina 
valmöjligheter. Kunskapen gör att hon kan ställa högre krav på vården (I). När 
informationen från olika källor säger samma sak är det inte något problem för kvinnan att 
ta till sig den, men om informationen är motstridig blir det en vägning mellan dessa för att 
få en bild av vad som kan vara mest rätt och viktigast i den enskilda situationen (E, L, N). 

The survival rate [from breast cancer] is really good and they [physicians] are quite 
confident if they find it early people survive. It’s just in our family that was never 
our experience. Everybody who got it died quite quickly actually… Aunty M. and 
Aunty E it seemed like within a year or two after diagnosis they had both died. So 
my experience, my family’s experience, isn’t that you do well and you survive 
(d’Agincourt-Canning, 2005, s. 64)

Att anpassa informationen till den enskilda kvinnan är viktigt. Information kan hjälpa 
kvinnorna i sina beslut om profylaktiska operationer, behandlingar samt planering för 
framtiden och familjen (A, I, M). Information och vetskap kan minska deras oro och känsla 
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av hopplöshet (D, I). Informationen kan dock även öka deras oro och ångest för 
bröstcancer (A, I).

I think it’s dangerous. I think people can dwell on things that aren’t there and are 
maybe never going to happen. I think it’s very hard to get the balance right… 
(Appleton, Fry, Rees, Rush & Cull, 2000, s. 517) 

Vid genetisk rådgivning får kvinnorna olika mycket information angående 
livsstilsförändringar. Detta är beroende på vilken klinik kvinnorna vänder sig till. Enligt 
kvinnornas egna upplevelser får de som bedöms med medelhög risk mer information 
angående livsstilsförändringar än de som bedöms med hög risk, oberoende av klinik. Detta 
grundar sig i kvinnornas uppfattning om att de som bedöms med hög risk är i större behov 
av profylaktiska operationer än livsstilsförändringar. Många av kvinnorna förväntar sig 
inte ens att få information om livsstilsförändringar vid genetisk rådgivning och kan bli 
förvånade om detta kommer på tal (L).

En del av kvinnorna tycker att det är självklart att familjen ska deltaga vid rådgivning, 
medan andra tycker att informationen inte rör de närstående. Bland dem som tycker att 
familjen skall vara med finns det olika åsikter om vilka som räknas till familjen. En del 
syftar till hela släkten, andra endast de närmaste, till exempel föräldrar och syskon, och en 
tredje part anser att endast deras partner är berörd (A).

Missförstånd och osäkerhet om den genetiska bröstcancern, gentest och genetisk 
rådgivning

Bland kvinnorna finns en saknad av kunskap om risk för bröstcancer. Detta kan leda till att 
de tror på myter om hur bröstens storlek, skador på bröstet och stress kan orsaka 
bröstcancer. Vanliga myter angående bröstcancer är att ökad risk för bröstcancer endast 
ärvs från moderns sida, att bröstcancer hoppar över en generation samt att män inte kan 
insjukna i bröstcancer (I, M).

Många upplever att de får för dålig information av sin remitterande läkare inför genetisk 
rådgivning. Kvinnorna anser att bättre information om vad genetisk rådgivning innebär
skulle hjälpa dem att minska oron inför första rådgivningstillfället. Detta kan bidra till att 
kvinnorna kan koncentrera sig på viktigare saker, till exempel fundera på vad de vill veta, 
fråga om samt om de ens ville delta (J).

I came away disappointed because I expected more than what I got…
It could be a failing on my part, you know, not knowing what to expect and not 
know what genetic counselling was. But I felt if I got more information before I 
went probably, I would have had a better idea of what it is was about and I would 
probably been able to think of questions that I could have asked. Or I could have 
been given the opportunity to think of questions. 
(Metcalfe, Werrett, Burgess & Clifford, 2007, s. 462)

Till följd av dålig information finns det missuppfattningar om vad genetisk rådgivning 
innebär. Vissa av kvinnorna tror att genetisk rådgivning är detsamma som psykologisk 
rådgivning som avgör om de är psykiskt stabila för att klara av ett genetiskt testresultat. En 
del av kvinnorna associerar genetisk rådgivning till beslut om utökning av familj. Många 
av dessa kvinnor anser då rådgivningen onödig eftersom de beslutat att inte skaffa fler 
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barn. Somliga av kvinnorna tror att genetisk rådgivning endast är till för avvägning om 
antalet undersökningar och ser inte den genetiska kopplingen. Andra beskriver att de fyllt i 
ett formulär angående familjehistoria, men de förstod inte vad som skulle göras med
informationen. Vissa av kvinnorna tror att genetisk rådgivning innebär information 
inklusive ett gentest (J). Det finns även missuppfattningar om vad gentest innebär, till 
exempel vad det är för sorts prov (M): 

I thought maybe you’d do some kind of tissue test
(Vuckovic, Harris, Valanis och Stewart, 2003, s.50)

Det finns frågor kring huruvida gentestet kan fastställa mottagligheten för bröstcancer samt 
om det kan ersätta profylaktiska undersökningar t.ex. mammografi. En del av kvinnorna
missförstår även vad ett gentest kan påvisa, om det visar på ökad risk för bröstcancer eller 
om det diagnostiserar befintlig bröstcancer. De kan även missförstå vad ett positivt 
provsvar innebär. Missuppfattningar påverkar kvinnornas beslut för eller emot gentest (M). 

Sammanfattning

Det finns ingen generell tid för när information ska ges till kvinnorna, då alla har olika 
utvecklingsförlopp. Ett förslag är att påvisa att information finns så att kvinnorna själva 
kan välja när de vill ta del av den. Den information som kvinnorna efterfrågar är både 
muntlig och skiftliginformation om olika preventiva åtgärder och behandlingsmetoder. 

När kvinnorna känner sig välinformerade kan de lättare förstå den egna risken. Trots detta 
söker sig endast ett fåtal kvinnor till läkaren för att införskaffa efterfrågad information. 
Anledningarna till detta anser kvinnorna är att läkarna är för upptagna och har ont om tid. 
Detta resulterar i att kvinnorna inte känner sig tillfredställda med den information som ges 
vid läkarbesök.  

Saknad av kunskap kan leda till missförstånd angående bröstcancer, genetisk rådgivning 
samt vad ett gentest innebär. Detta leder till att myter så som att stora bröst ger större risk 
för bröstcancer är gällande. Missförstånden och myterna påverkar kvinnornas tankar och 
beslut om exempelvis gentest. 

Resumé

Kvinnor med ärftligt ökad risk för bröstcancer upplever sin livssituation på olika sätt.
Situationen kan ses ur olika perspektiv som är relaterade till var i livet kvinnorna befinner 
sig, vad kvinnorna har för tidigare erfarenheter och kvinnornas personlighet. Att leva med 
ärftligt ökad risk för bröstcancer är en högst individuell upplevelse. Trots denna
individuallitet kan mönster och likheter ses, så som oro, riskhantering och kontroll. Alla 
kvinnorna upplever oro, oavsett om de har genomgått ett gentest eller inte. Denna oro kan 
vara mer eller mindre påtaglig. Upplevelsen av risken hanterar kvinnorna på olika sätt. Det 
kan vara allt ifrån kontinuerliga undersökningar till att ignorera den värderade risken helt. 
Genomgående för hantering av risk är kvinnornas vilja att känna kontroll. Även här finns 
det olika strategier så som förändrade livsstilsvanor samt att dela med sig av sina tankar 
och erfarenheter. 
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DISKUSSION

Metoddiskussion

För att kunna beskriva kvinnors upplevelse av ärftligt ökad risk för bröstcancer valdes en 
kvalitativ litteraturstudie, där kvalitativa forsknings artiklar har analyserats och 
sammanställts. Detta är ett sätt att få fram kvinnornas upplevelser. Det hade varit möjligt 
att även göra en kvalitativ intervju studie för att besvara studiens syfte. Ett annat alternativt 
sätt att samla in datamaterial på hade kunnat vara att använda skrivna biografier. Dessa 
beskriver kvinnornas upplevelser mer individuellt och hade möjligtvis kunnat medföra ett 
annat resultat. Detta då kvinnorna själva har skrivit ner sina upplevelser och dessa inte har 
analyserats av forskare. Att studera kvantitativa forskningsartiklar är inte ett alternativ då 
de inte kan beskriva upplevelser. 

All insamlad data speglar syftet med studien på olika sätt. I samråd med handledare valdes 
att söka efter ett 15-tal artiklar, 14 stycken hittades. Detta antal valdes för att säkra att 
tillräckligt med datamaterial skulle finnas för att kunna besvara syftet och nå fram till ett
resultat. Det var svårt att hitta relevanta kvalitativa artiklar, men resultaten i de valda 
artiklarna var omfattande och mycket relevant. Detta ledde till att mycket data 
identifierades till denna studies resultat. Analysarbetet blev stort i förhållande till 
tidsramen. Då mängden kvalitativt utförda artiklar var svåra att finna sattes en tidsgräns på 
1990-talet. Om fler kvalitativa artiklar funnits kunde tidsgränsen ha flyttats till början av 
2000-talet, då ämnet är relativt nyupptäckt. 

Författarnas strävan var att utföra en strukturerad sökning efter relevant data. Sökningen 
tog längre tid än vad författarna planerat, varpå tidsramen för arbetet förändrades. 
Sökningsresultaten dokumenterades väl under arbetets gång men vid sammanställningen 
av dessa framkom att författarna inte varit lika konsekventa i sitt sökande som de 
eftersträvat. Således är denna studie att betrakta som en litteraturstudie som ger en 
överblick av forskning inom området och strävan har inte varit någon fullständig 
litteraturgenomgång.

Dahlberg (1997) beskriver validitet som ett mått på giltigheten på en vetenskaplig 
undersökning. Detta syftar till om det undersökta fenomenet överensstämmer med vad som 
var avsikten att undersökas. Vidare menar Dahlberg (1997) att reliabilitet visar att 
resultatet inte är slumpmässigt utan tillförlitligt och säkert. Syftet med denna studie var att 
beskriva kvinnors upplevelser av att leva med ärftligt ökad risk för bröstcancer. Författarna 
anser att studiens resultat överensstämmer med studiens syfte, då kvinnornas upplevelser 
beskrivs ur olika perspektiv, till exempel synen på risken och följderna av den. 
Reliabiliteten försäkras genom mängden data som finns inom detta fenomen. Den
beskrivna processen ökar studiens tillförlitlighet. 
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Resultatdiskussion

Faktumet att kvinnorna relaterar sina tankar och beslut till erfarenheter styrks genom 
Karlssons (2004) beskrivning av fenomenet. Han anser att människor lär sig genom att se 
till modeller och förebilder som liknar individen till stor del. De ser även till personer som 
de har en känslomässig närhet till samt de som upplevs ha auktoritet, det vill säga yngre tar 
efter äldre. Författarna anser att detta kan var en förklaring till att kvinnorna kan ha lättare 
att ta till sig levda erfarenheter än någonting som läkaren säger. Skrivet material kan inte 
alltid förmedla känslor och tankar som uppkommer i samband med sjukdomsupplevelser 
på ett korrekt sätt, därför anser författarna att det är svårt för sjuksköterskor att tillfullo 
förstå vad en patient går igenom (Henderson, 1970).

Som resultatet påvisar så upplever kvinnorna att släktingar är ett större stöd än vad 
vårdpersonal är. Enligt Chalmers, Thomson och Degner (1996) så ser kvinnorna sällan 
sjuksköterskor som ett stöd. Då sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig är detta ett 
allvarligt problem. De bakomliggande anledningarna kan vara många. Bland annat att 
sjuksköterskor, liksom läkarna, anses vara för upptagna för stödjande samtal. Enligt 
Henderson (1970) har sjuksköterskan en begränsad förmåga att förstå varje enskild kvinnas 
situation. Detta kan vara ytterligare en anledning till att kvinnorna sällan ser sjuksköterskor 
som ett stöd. Orsaken till detta kan vara att kvinnornas och de närståendes erfarenheter är 
snarlika. Av denna anledning har släkten inte samma informationsbehov som vårdpersonal. 
Genom att tala med och vända sig till en närstående undviker kvinnorna den psykiska 
påfrestningen det innebär att beskriva den egna situationen för en icke berörd person, så 
som en sjuksköterska. Som resultatet påvisar kan det dock finnas bristande medicinsk 
kunskap bland de anhöriga. Detta kan leda till att myter och icke medicinskt vedertagna 
åtgärder används. En kombination av stöd från anhöriga samt vårdpersonal kan vara att 
föredra.

Hur kvinnorna väljer att hantera den egna risken är individuellt. Överlag går 
hanteringsstrategierna ut på att få en känsla av kontroll över det egna livet. Karlsson (2004) 
beskriver viljan av att ha kontroll. Kontroll kan göra världen mer förutsägbar och lättare att 
anpassa sig till (a a). Kvinnorna förlorar kontrollen över sitt eget liv då den ärftliga risken 
inte kan påverkas. Den förlorade kontrollen kan enligt författarna ligga i att kvinnorna inte 
kan förändra sin familjehistoria. Den ärftligt ökade risken kommer inte att läka ut likt en 
förkylning, den kommer att finnas med kvinnorna livet ut. 

Kvinnor med ärftligt ökad risk för bröstcancer genomgår en riskhanteringsprocess livet 
igenom. Sachs (1998) skriver att kvinnorna inte kan bortse från det faktum att de kan vara 
anlagsbärare samt risken för att utveckla bröstcancer. Att leva med risk innebär således 
mycket för den individuella kvinnan men likaså för hennes partner, eventuella barn, familj 
och släkt. Detta är inte nog då det kan komma att påverka även släkt till kvinnornas 
partner, på så vis att barn och barnbarn kan komma att bli mutationsbärare. Om en individ 
inom en släkt har en befintlig genmutation kommer detta att beröra ett flertal personer 
ytterligare (a a). Då sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig menar Eriksson (2000) att hon 
skall se till patientens bästa. Detta innefattar att lyssna till den enskilda patienten men även 
ta dennes familj och omgivning i beräkning vid vårdandet. Författarna anser att detta är av 
stor vikt då Karlsson (2004) skriver att människor dagligen påverkas av sin omgivning och 
då framförallt av sin familj. Att se endast till den individuella kvinnan är därmed inte att se 
till patientens bästa då hon är en del i någonting mycket större. En sjuksköterska har sin 
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professionella och vetenskapliga kunskap men kan som tidigare nämnt sakna full 
emotionell förståelse (Henderson, 1970). Kvinnornas närstående kan på så sätt komma att 
hjälpa sjuksköterskan i vårdandet av patienten då de innesitter faktiska erfarenheter vilket 
kan stödja den individuella kvinnan i hennes beslut och hantering av den egna risken. Det 
finns dock en risk att närstående likaväl kan ha en negativ inverkan på den individuella 
kvinnan som sjuksköterskan måste vara lyhörd för. Det kan till exempel finnas brist på 
kunskap bland de närstående vilket kan skapa oro för kvinnorna och bidra till bristfälligt 
stöd. Det finns en risk att familjen kan komma att pressa den individuella kvinnan varpå 
hon kan fatta beslut som är mer relaterat till vad de närstående tycker än vad hon själv vill. 

Det visade sig i resultatet att kvinnor med ärftligt ökad risk för bröstcancer står inför 
många svåra beslut och ställningstaganden. Detta är något som även Sachs (1998) tar upp. 
Inför de svåra beslut och ställningstaganden kvinnorna kommer att göra finns behov av
information och stöd. En tanke som författarna har är att riskdrabbade kvinnor skulle 
kunna få stöd i form av en handbok. Handboken skulle kunna ta upp fördelar och 
nackdelar med olika profylaktiska åtgärder, vad det finns för möjligheter för kvinnor som 
lever med ärftligt ökad risk samt vart de kan vända sig om de vill ha mer stöd och 
information. Denna handbok skulle kunna vara till hjälp för kvinnorna, men frågan är hur 
mycket information som ska vara med i handboken. Det kan vara svårt att få in en bra
mängd information i handboken så att de flesta kvinnor känner att de kan få nytta av den, 
men att de samtidigt inte får mer information än de vill ha. Som resultatet påvisar kan 
kvinnorna bli mer oroliga och ängsliga om de får för mycket information.

Författarnas förhoppning med denna studie är att öka vårdpersonalens medvetenhet om 
ärftligt ökad risk för bröstcancer samt vad det innebär för kvinnorna att leva med risk. 

Betydelse för vårdandet

Resultaten i denna studie är av stor vikt för sjuksköterskor som möter dessa kvinnor i sitt 
arbete. För att kunna utföra bra vård är det viktigt att i så stor utsträckning som möjligt 
förstå den situation som patienten befinner sig i för att se vilka behov denne har och 
tillgodose dessa. Som tidigare påpekat är en fullkomlig förståelse för varje enskild patient 
inte är möjlig (Henderson, 1970), men förståelsen kan öka genom berättelser och 
erfarenheter från dem som är eller har varit i en liknande situation. Författarnas
förhoppning är att studien kan bringa kunskap som underlättar möten mellan vårdpersonal 
och kvinnor som lever med ärftligt ökad risk för bröstcancer.

Frågan vårdpersonal måste ställa sig är nyttan med ett gentest. Som resultatet påvisar mår 
kvinnorna inte alltid bättre av att ha genomgått ett gentest, vilket strider mot principen om 
att inte skada. Här infaller ett etiskt ställningstagande där vårdpersonal måste se till nyttan i 
jämförelse med en eventuell negativ effekt för kvinnornas räkning (Malmsten, 2007). Bör 
sjukvården alltid ge information om eventuell ärftligt ökad risk då detta negativt kan
påverka kvinnorna?
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Tre eller fler inom släkten 
från samma sida av 
familjen med bröst- eller 
äggstockscancer

Två eller fler 
familjemedlemmar eller 
släktingar på samma 
sida av familjen med 
bröst- eller 
äggstockscancer

En eller fler familjemedlemmar eller 
släktingar med:

 Bröstcancer debut innan 50 
års ålder, eller

 Bilateral bröstcancer, eller
 Bröst och äggstockscancer, 

eller
 Manlig bröstcancer, eller 
 Äggstockscancer och Judiskt 

ursprung 

En eller fler av ovanstående egenskaper Ingen av ovanstående egenskaper

Kriterier för att remiteras till en 
familjecancer klinik
 Tre eller fler släktingar på samma sida 

om familjen med bröstcancerdebut 
innan 70 år ålder, eller äggstockscancer

 Två eller fler familjemedlemmar eller 
släktingar på samma sida om familjen 
med bröstcancer debut innan 50 års 
ålder, eller äggstockscancer

 En eller fler familjemedlemmar med 
bröst- eller äggstockscancer

 En eller fler familjemedlemmar eller 
Judiska släktingar med bröstcancer 
innan 50 års ålder eller äggstockscancer

En eller fler av 
ovanstående 
egenskaper

HÖG risk för ärftlig 
bröstcancer

Ingen av 
ovanstående 
egenskaper

MEDELHÖG risk för 
ärftlig bröstcancer

LÅG risk för ärftlig bröstcancer

Familj: Mor, far, syster, bror, 
dotter, son
Släkt: Morföräldrar, farföräldrar, 
fastrar, mostrar, morbröder, 
farbröder, brorsbarn, systerbarn 
och så vidare

BILAGA 1: Riskbedömningskriterier

Riskbedömningskriterier av patienter med bröstcancer inom familjen. Från Warner, 
Heisey, Goel, Carroll och McCready (1999). 
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BILAGA 2: Översikt av analyserad litteratur

Översikt av analyserad litteratur enligt mall från Friberg (2007).
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Artikel Problem och syfte Metod (urval, analys m.m) Resultat Diskussion
A. Utforska på långsiktsliga Fokusgrupper över telefon med 25 För att klara av att leva med risk försöker kvinnorna leva en Alla kvinnor nämnde minst ett

Appleton, S., Fry, A., Rees, G., Rush, R., & Cull, A. konsekvenserna av att kvinnor med minst medelhög risk, utan dag i taget. De beskriver känslor som oro, chock, depression, stödbehov som personalen inte
(2000). veta att man lever med diagnos och ingen profylaktisk överraskning och neglect när det gällde situationer som kunde ge, och kände att 
Psychosocial effects of living with an increased risk of ökad risk för bröstcancer. operation. ökade känslan av risk, som få besökstid, få provresultat m.m. besökstiden inte räckte till.
breast cancer: An exploratory study using telephone focus Intervjuer under ca 1 timme, inspelade De blir ökat känsliga för minsta lilla förändring i kroppen och
groups. och transkriberade ordagrant. kopplar allt till cancer. Oron ökade när kvinnorna närmade sig
Psycho-oncology, 9 (6), 511–521. Frågeformulär för feed-back. åldern då angöriga blivit sjuka. 

De hade olika strategier för att klara av att leva med ökad risk
bl.a. fokusera på nu, undvikande och tänka positivt. 
De ändrade sin livsstil för att öka känslan av kontroll. 
De viktigaste källorna för stöd var systrar och mödrar, och
genetiska rådgivare.

B. Undersöka om kvinnor Fokusgrupper och korta intervjuer. Olika teman identifierades för kvinnorna och vårdpersonalen. För och emot åsikter. "too much
Ardern-Jones, A., Kenen, R., & Eeles, R. (2005). diagnostiserade med bröst- Olika teman jämfördes och citat validerar Kvinnornas teman: too soon", "the sooner the
Too much, too soon? Patients and health professionals' cancer <40år vill ha info resultatet. 13 kvinnor som utvecklat 1.Too much too soon better", känsloöverflöd och 
views concerning the impact of genetic testing at the time vid diagnos tillfället om bröstcancer innan 40 år och var identifi- 2.No perfekt time kunna ta annorlunda beslut om
of breast cancer diagnosis in women under the age of 40. mutation och möjlighet till erade som mutationsbärare deltog i 3.Wanted to be tested immediatly man bestämmer sig och får info
European Journal of Cancer Care, 14 (3), 272-81. gentestning. fokusgrupper. 8 kvinnor var bärare av 4.Benefits of waiting tidigt. De allra flesta kvinnor

Undersöka om personal mutation i BRCA1 och 5 kvinnor i 5.The delivery of genetic information bestämde sig för bort operation
som behandlar stödjer BRCA2. Kvinnorna var mellan 39 och Personalens teman: av bröst efter att de lärt sig om
dem. 49år, alla hade en partner och några hade 1.Too much too soon risk, leder till argument för 
Belysa anledning för olika barn. Intervjuerna var öppna med 2.Value of early genetic testing tidig information. Kvinnorna kan
perspektiv och tro för kvinnorna och semistrukturerade med 3.Professional agreement and disagreement behöva psykiskt stöd.
kvinnor och vårdpersonal. vårdpersonalen. 4.Responding to issue that women raise

C. Undersöka och beskriva Utforskande och beskrivande studie som Att komma till "ro" med uppfattningen om risk är en komplex Information, stöd och kommun-
Chalmers, K., & Thomson, K. (1996). meningen med risk erfaren- gjordes genom semi-strukturerade, djup- process av uppbyggnad och hantering, en personlig känsla av ikation viktiga i alla delar av
Coming to terms with the risk of breast cancer: Perceptions het hos kvinnor med primär gående, bandinspelade intervjuer med sårbarhet för bröstcancer. Inom "coming to terms" levde kvinnor processen. Hade olika info olika
of women with primary relatives with breast cancer. släkting med bröstcancer. 55 kvinnor. i bröstcancererfarenheterna, utvecklade en riskuppfattning och tillgång till att prata med familj
Qualitative Health Research, 6 (2), 256-283. satte risk på plats. Alla dessa processer bidrog till utvecklandet och läkare. 

av en syn på en själv som införlivar hotet och kontroll av risken Många hade en låg risk men de 
för bröstcancer. visste de inte utan rätt info vilket

ledde till oro. Familjehistoria som
risk för bröstcancer är viktigare
än epidemologi.
Konceptet av risk har en psyko-
logisk och social dimension likt 
väl som medicinska och epide-
mologiska perspektiv.
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Artikel Problem och syfte Metod (urval, analys m.m) Resultat Diskussion
D. Rollen av information, stöd Djupgående semi-strukturerade intervjuer Coming to term leder till personlig perception av risk, 3 integre- Information, stöd och kommun-

Chalmers, K., Thomson, K., & Degner, L.F. (1996). och kommunikation befod- med 55 kvinnor med mor eller syster, rande faser. ikation behövs för att utveckla
 Information, support, and communication needs of women rande anpassning till risk av mor och syster eller mor och annan nära 1."Living the breast cancer experience" genom de anhörigas bra risk perception och adaptera
with a family history of breast cancer. bröstcancer. släkting med cancer. Intervjuerna     erfarenheter till hotet om bröstcancer. 
Cancer Nursing, 19 (3), 204-13. Blottlägga och beskriva spelades in och transkriberades, gjordes 2."Develop a riskperception" Många kvinnor hade dock inte 

ingående meningen med en kvalitativ analys. 3."Putting risk in it's place" Kvinnornas syn på sig själva som tillgång till resurser som kunde 
riskerfarenheter hos kvinnor    inkluderade risken för bröstcancer. stödja dem i processen att bli
med primära släktingar som Information - Alla kvinnor hade svårt att få tillgång till, samla ihop bekanta med känslor om risk.
har bröstcancer. och utnyttja information för att adaptera risken för cancer. Kvinnors behov kunde bli mer

Information gav hopp, gav adaption, motiverade lämplig risk- effektivt omhändertaget med
perception, minimerade oro och känsla av hopplöshet. rätt metoder för att tillgodose
Information från släktingens läkare var önskvärt. deras ide av risk och behov av

stöd. 
E. Utforska samband mellan Djupgående intervjuer med 53 personer Tre delar; Empirisk-, Kroppslig kunskap och risk erfarenhet. Visar på att personens kunskap

d’Agincourt-Canning, L. (2005).  erfaren kunskap och (45 kvinnor, 8 män), 28+, 11-. Empirisk - erfarenhet från andra, kunskap om familjehistoria om familjecancer är påverkat
The Effect of Experiential Knowledge on Construction of förståelse av personlig 1½-2 timmar, spelades in och transkri- (cancer), nyligen upptäckt cancer i familjen, cancer hos av familjemönster av ärftlighet,
Risk Perception in Hereditary Breast/Ovarian Cancer. risk. berades ordagrant. "Cascad sampling". avlägsna släktingar och cancer upptäcks av en slump. personliga observationer och
Journal of Genetic Counseling, 14 (1), 55-69. Data insamlat 1998-2001. Deltagarna kan inte riktigt säga vilken ålder de fick reda på erfarenheter av att vårda andra,

cancer i familjen. hur många som har dött, hur 
Kroppslig - egen cancer. Alla mödrar var oroliga för sina många diagnostiserade och
döttrar, men även oro för systrar och övriga familjemedlemmar. hur många ggr/person.
De kvinnor som inte har haft cancer själva ser till familjen och 
tror sen att så kommer det bli för mig.

F. Beskriva en familjs psyko- Studien utgick från två systrar som haft "The messenger": Den första som berättar inte lätt. Kan ses som "The messenger" är sårbar.
DudokdeWit, A.C., Tibben, A., Frets, P.G., logiska implikationer av att äggstockscancer. 93 personer i deras familj den onda trots att tanken är att hjälpa. Lyssnas på av en del, men Hur mår familjen när de får reda
Meijers-Heijboer, E.J., Devilee, P., Klijn, J.G., Oosterwijk, bära BRCA1 mutation. gentestades. Alla erbjöds psykologisk inte andra. på ett sådant resultat.
J.C., & Niermeijer, M.F. (1997). Vad innebär gentest för uppföljning. Alla testade sig av olika "The messenger and utilizer of DNA test": Tog till sig info trots Aggression kan uppkomma från
BRCA1 in the family: a case description of the individ och familj? anledningar. känslomässig omvälvning i rädsla för att dö. En del tog till sig info,släkt. Kan behöva professionell
psychological implications. Deltagarna var med på tre träffar. Alla testade sig och opererade profylaktiskt andra blev påverkade hjälp. 
American Journal of Medical Genetics, 71 (1), 63-71. möten följdes upp med psykologkontakt. först då någon dog. Släkten påverkas av varandra. Många såg inte de negativa 

Semi-strukturerade intervjuer. aspekterna.
G. Utforska faktorer som Semi-strukturerade intervjuer med 21st (ej Huntingtons sjukdom med i denna sammanfattning) Relationer inom familjen och

Forrest, K., Simpson, S.A., Wilson, B.J., van Teijlingen, påverkar om och med friska kvinnor med HBOC (16HD). Uppdelat i tre rubriker; vem ska berätta?, Hur och när?,andra hirarkin bestämer vem som får
E.R., McKee, L., Haites, N., & Matthews, E. (2003). vilka patienter delar Inspelade och transkriberade. faktorer. veta och vem som får berätta.
To tell or not to tell: Barriers and facilitators in family information med. Data insamlat April-00 till Juli-01. 50% tyckte att det var familjens plikt att berätta, men Kvinnornas roll som informa-
communication about genetic risk. Både Huntingtonssjukdom experterna ska ge stöd och hjälp. De kände att de inte kunde tionsförare är viktig.
Clinical genetics, 64 (4), 317–326. och Bröst/ ge rätt information. Tycker att experterna har mer aukoritet

Äggstockscancer att säga till någon att gå och testa sig. 
Föräldrar förväntades berätta för sina barn. De känner 
frustration över att inte alla som borde veta vet. 
Kvinnan sågs ofta som ansvarig att föra information vidare.
Föräldrar ansåg att barnen skulle få veta när det var tid för
profylaktiska åtgärder. Beroende på hur de ser sin genetiska
risk är känslan av att berätta.



IV

Artikel Problem och syfte Metod (urval, analys m.m) Resultat Diskussion
H. Ta reda på påverkan på Friska kvinnor, som fått testresultat, Delar upp i påverkan på sig själv, påverkan på relation med Kvinnors känslor att få 

Lim, J., Macluran, M., Price, M., Bennett, B., Butow, P. känslor och social liv när 23+, 24-, intervjuades med öppna partner och påverkan på familjen. resultatet var förvånansvärt
; kConFab Psychosocial Group. (2004). man får testresultat från frågor. Intervjuerna spelades inte in. Känslor som chock, lättnad och acceptans rapporterades lika (+/-).
Short- and long-term impact of receiving genetic mutation ett BRCA1/BRCA2 test. Intervju med kvinnor som inte ville få  av både positiva och negativa. Lättand hos negativa var Familjen är mycket viktig för
 results in women at increased risk for hereditary breast De som varit positiva, sitt resultat, blev frågade varför. att inte ha den och hos positiva att veta och inte känna skuld. att må bra. 
 cancer. negativa och de som inte Kvalitativ analysmetod, m.h.a. dator- Båda grupperna hade svårt att berätta för sina familjer.
Journal of genetic counselling, 13 (2), 115-33. ville veta. progam. De flesta kvinnor såg fördelar med testet, + = kunskap är 

Data insamlat Aug-01 till Juli-02 makt, chans att göra något, förbereda sig. - = lättnad, 
normal. De flesta såg inga nackdelar med testet. 
Några yngre + kvinnor hade ändrat sin livsstil. 
Kvinnor sa att deras tankar och känslor ändras med tiden.
De som valde att inte veta angav att orsaker var att de 
skulle bli stressade, att det inte spelade någon roll. Några
ville veta när de blev äldre.

I. Undersöka deltagarnas Medicinsk historia enkät och semi- De allra flesta var syster eller dotter till den cancersjuka. Endast Denna studie visa på klar och 
Mellon, S., Berry-Bobovski, L., Gold, R., Levin, N., kunskap om cancer risk. strukturerade öppna intervjuer. två behandlades fortfarande. 6 kategorier med underteman. tydlig förståelse och kommu-
& Tainsky, M.A. (2006). Undersöka uppfattning 9 fokusgrupper för att få info från kvinnor 1. Divenity in family communikations patterns nikation av cancer som skapar
Communication and decision-making about seeking och bekymmer hos kvinnor med bröst/äggstockscancer och deras 2. Meaning of inherited cancer risk to the family hur både individer och deras
inherited cancer risk information: findings from female och familjemedlemmar närmaste friska släktingar. Totalt antal 3. Vigilance in watching out for breast cancer familjs beslut relaterad till risk
survivor-relative focus groups. angående nedärvd cancer delatagare 39st. 4. Knowledge and understanding of cancer risk information.
Psycho-Oncology, 15,  193–208. risk. 5. Barriers in communicating inherited cancer risk information Information om familjekommu-

Undersöka kommunikations 6. Family influence on decision making nikation och beslutsfattande
mönster inom familjen angående söka nedärvd cancer
angående cancerrisk info. risk information och vikten av att
Id potetiella faktorer som involvera familjen i risk beskatt-
kan påverka deras beslut ning. Kontextuella familjefaktorer
om att söka nedärvd är viktigt att ta hänsyn till och att
cancerrisk information. de influerar individens kunskap

och tro hur de ska interagera
med risk information. 

J. Vad kvinnan behöver för Semi-strukturerade telefonintervjuer med Majoriteten visste inte om att de blivit remitterade. Nästan alla Det syns tydligt att bättre infor-
Metcalfe, A., Werrett, J., Burgess, L., & Clifford, C. (2007) information innan remiss 23 kvinnor som blivit remiterade för deltagare sa att de inte fått information om vad det var och vad mation att och varför remiss
Psychosocial impact of the lack of information given at och hur behovet ändras genetisk rådgivning, 2-4v. innan besök som ingick. Vissa funderade på att inte gå då de inte visste vad skickats. Utbildning behövs
referral about familial risk for cancer. genom processen. och 2-4v. efter besök. 20-30min, det var. för de 'vanliga' läkarna. 
Psycho-oncology, 16 (5), 458-65. spelades in, transkriberades, analys- De uttalade ingen oro över resultatet varken för sig själv eller

erades och delades in i kategorier. familjen, de var upptagna med att fundera på vad som skulle 
Data insamlat Dec-03 till Dec-04. hända och ske.

Kvinnorna kände att de saknade information över hur det kunde
påverka anhöriga och kände om de haft information om vad
counseling var hade de kunnat koncentrera sig på frågor att ställa.
Vissa var besvikna över att det bara var ett samtal.



V

Artikel Problem och syfte Metod (urval, analys m.m) Resultat Diskussion
K. Öka vår förståelse om Två grupper kvalitativa data smlades in Rådgivarna svarar ofta unvikande i termar som "vi vet inte" och Kvinnorna fokuserade och kom

Parsons, E.P., Beale, V., Bennett, H., Jones, J., & Lycett, genetiska uppskatnings under två tillfällen. Först under genetisk- "det är svårt att säga". Fraser som "jag vet inte", "vi vet inte" och ihåg de lugnande försäkringar
 E.J. (2000). processen. rådgivning (153st, slumpmässigt valda "vi är inte säkra" förakom över 250ggr i 153 rådgivningar, p.g.a. som rådgivarna gav och 
Reassurance through surveillance in the face of clinical kvinnor). Sen valdes 43st kvinnor ut bristande forskning. Det visar sig dock att kvinnorna inte känner uppfattade inte osäkerheten.
uncertainty: the experience of women at risk of familial slumpmässigt av de som var kallade till sig osäkra utan trygga över att få gå med i årlig övervakning.
breast cancer. sin första årliga undersökning. Data  Orsaker till att kvinnorna sökte sig till genetisk rådgivning var att
Health Expectations, 3 (4), 263-273. insamlat Sep-Nov 1997. (1) minska oro och ångest, (2) få information och (3) att deras

24 kvinnor intervjuades och resterande egen risk blivit mer påtaglig. Kvinnorna kände ett lugn och en
delades in i sex fokusgrupper. Alla möten trygghet av att vara i kontakt med "experter". 
spelades in och transkriberades, gjordes
anonyma och analyserades för att hitta
huvudgrupper. 

L. Hälsotro och uppträdanden 23 kvinnor med ökad risk för bröst- Fler kvinnor hade måttlig risk inom gruppen. Kvinnor är medvetna om associ-
Rees, G., Gaff, C., Young, M.A., & Martin, P.R. (2007). hor kvinnor som har fått cancer deltog i 7 fokusgrupper. Mest vanliga "Health behavior" var att bibehålla hälsosam diet, atioen mellan bröstcancer risk
Health beliefs and behaviors of women who have received genetisk rådgivning för Träffarna som varade 68-90min spelades fysisk aktivitet och undvika stress. Vissa gör jätte mycket andra och hälsobeteenden. Verkar 
genetic counseling for breast cancer. bröstcancer. in. inget alls, beroende på individen. Ville ha allmänt god hälsa, motiverad av andra faktorer är 
Journal of Genetic Counseling, 16 (4), 457-68. sällan kopplat till just bröstcancer, mer "wellbeing" bröstcancer risk inkluderar viljan

Stress - trigger att hålla sig i form och "wellbeing"
Allt mellan att vara hälsosam är bra, bra om man blir sjuk, till Reducerar risk för andra sjuk-
att det gör ingen skillnad. dommar. Förväntade sig inte
Fick de livsstilsinformation är frågan och var det i relation till hälsoinformation från genetisk
vanlig/generell hälsa eller bröstcancerdiagnosen. Kvinnor föreslog rådgivare.
att livsstilsinformation var mer sannolik att ges till dem med lägre Livsstilsfaktorer togs sällan upp
risk. på rådgivning om inte rådgivaren

gjorde det. Hypotes att individen
behöver klar och samman-
hängande förståelse för hur risk-
faktorer är kopplade till sjukdom
för att motivera ändring av 
beteendemönster.

M. Undersöka hur konsumen- Fem fokusgrupper med 31st kvinnor utan 4 kategorier som influerade deltagarnas villighet att testa sig Menar att konsumenternas
Vuckovic, N., Harris, EL., Valanis, B., & Stewart, B. ter tolkar genetisk risk- personlig eller familjeerfarenhet av cancer. identifierades. förståelse för risk, genitik och
 (2003). information och om de Diskussionen spelades in och traskri- 1. Modeller av sjukdomsarv genetisktesting skiljer sig avse-
Consumer knowledge and opinions of genetic testing for personligen skulle välja att berades. Gemensamma teman identi- 2. Kunskap och förståelse för genetisk testning värt för kliniska definitioner och
breast cancer risk. gentesta sig. fierades och stämmdes av mot deltagarna. 3. Förväntningar av testresultat tolkningar. Inte fullständig infor-
 American Journal of Obstetrics and Gynecology, 4. Personlig karaktär så som ålder och tidigare erfarenhet av mation för konsumenterna leder
189 (4 Suppl), 48-53. testning. till missförstånd om test. Klinisk

information tolkades genom
personliga erfarenheter. Indivi-
duell tro och förståelse om gen
kan influera på hur de förstår
klinisk information.



VI

Artikel Problem och syfte Metod (urval, analys m.m) Resultat Diskussion
N. Utforska samband 22 mutationsbärande, friska kvinnor Innan testet trodde hälften av kvinnorna att de hade risk Kvinnor använder familjens 

Werner-Lin, A.V. (2007). mellan familjens intervjuades i semi- strukturerade för cancer. De såg likheter med sig själva och de som var erfarenheter för att räkna ut sin
Danger zones: risk perceptions of young women from cancerhistoria och tron öppna intervjuer som varade ca 2h. sjuka och såg sin egen framtid genom dem. egen risk. Detta kan vara bra
families with hereditary breast cancer and ovarian cancer om mottaglighet, och dessa spelades in och transkriberades. Alla kvinnor ville gå på regelbundna undersökningar för att veta för vårdpersonal.
Family Process, 46 (3), 335-49. fördjupa förståelsen hur att upptäcka cancer tidigt och öka sina chanser för

familjehistoria och överlevnad.
erfarenheter av vård- Alla kunde ange en ålder när de trodde att de skulle
personal påverkar drabbas av cancer (byggt på familjehistoria). 
denna tron. När experternas råd inte överensstämmer med familje-

historia väger familjens historia mer.
Känner press att klara av vissa livsmål innan en viss 
ålder. Är arg på genen.
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