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Sammanfattning
Bakgrund: Kvinnor som är bärare av BRCA 1 och/eller BRCA 2 löper en stor risk att drabbas 
av bröst- och ovarialcancer under sina unga år. Genmutationen är ingen sjukdom som syns med 
blotta ögat, trots det lämnar den de drabbade kvinnorna i situationer som är svåra att hantera
själv. De ställs inför svåra beslut som rör både fysiska och psykiska aspekter. Därför behöver 
det undersökas vilka upplevelser kvinnorna har. På så sätt kan sjuksköterskor få en djupare 
förståelse kring ämnet som hjälper dem att kunna bemöta och vägleda dessa kvinnor på ett 
bättre sätt. Vilket går hand i hand med att kunna utföra en god omvårdnad.
Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med genmutation 
BRCA 1 och/eller BRCA 2 som ger ökad risk för bröst- och ovarialcancer.
Metod: Syftet besvarades med hjälp av en kvalitativ design i form av litteraturstudie. En 
innehållsanalys gjordes på 12 utvalda vetenskapliga artiklar som sedan tog fram ett resultat. En 
induktiv ansats användes under analysen.
Resultat: Resultatet av studien påvisade upplevelser som delades in i fyra kategorier. Att 
familjebesluten påverkas, att behöva stöd från vårdpersonal, att förlora sig själv kroppsligt 
samt att mötas av psykiska motgångar.
Slutsats: Kvinnorna upplevde flera svårigheter kring att skaffa barn och partner. Både pressen 
att hinna skaffa barn i ung ålder och skuldkänslor att de för vidare mutationen. Det framkom 
även att de upplevde flera psykiska motgångar kring situationen de befann sig i och svårigheter 
kring att behöva utföra förebyggande operationer då kvinnliga organ togs bort. Behovet av stöd 
från vårdpersonal upplevdes bristfälligt men betonades vara väldigt viktigt för kvinnorna. 
Resultatet bör uppmärksammas och användas av sjuksköterskor för att ge ett bättre stöd till 
denna patientgrupp ute i verksamheten.

Nyckelord: BRCA1, BRCA2, Genetik, Kvinnor, Upplevelser.
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Inledning
Kvinnor som är bärare av genmutationen BRCA 1 och/eller BRCA 2 löper stor risk att drabbas 

av bröst- och ovarialcancer (Shapira et al., 2018). Hoskins, Roy, Peters, Loud och Greene, 

(2008) beskriver hur kvinnorna är i behov av både akut stöd, men också stöd under en längre 

tid. Det i form av både information och känslomässigt stöd på grund av hur mycket mutationen 

påverkar de här individerna (Hoskins et al., 2008). Det är inte bara en ökad risk att faktiskt få 

cancer, utan risken att drabbas startar i mycket yngre ålder än vad cancer som inte är ärftlig 

gör. Risken för bröstcancer ökar kraftigt vid 30 års ålder och för ovarialcancer vid 35 års ålder 

(Kristoffersson, 2017). Hoskins et al., (2008) beskriver att de drabbade kvinnorna erbjuds 

förebyggande åtgärder i form av bortoperation av riskorgan och kontroller i tidigare ålder än 

vad som normalt erbjuds. Trots att det finns förebyggande program tillkommer det andra 

negativa påföljder för kvinnorna.

I en annan studie av Kenen, Ardern-Jones och Eeles, (2006) beskrivs det hur kvinnornas värld 

vänds upp och ner, de ställs inför svåra beslut som kan göra att de känner sig utanför i samhället. 

Författarna menade att de kände sig annorlunda och ensamma då de behöver göra

känslomässiga val och beslut på grund av genmutationen (Kenen et al., 2006). I tidigare 

forskning finns det beskrivet hur kvinnor med den här typen av genmutation påverkas både 

psykiskt och fysiskt. Forskningen kring ämnet anses vara bristfälligt, dock betydelsefullt att ha 

kunskap om när sjuksköterskor stöter på de här kvinnorna ute i verksamheten. Tillståndet är 

något som inte syns utåt, ändå skapar det kraftig ohälsa hos de drabbade individerna. Därav var 

målet med studien att ta reda på hur de här kvinnorna upplever genmutationen, vilka känslor 

uppkommer till följd av valen de ställs inför. Det är viktig kunskap som kommer att hjälpa 

framtida sjuksköterskor att bemöta, vägleda och stötta kvinnorna till en bättre hälsa.

Bakgrund

Hälsa, ohälsa och lidande

Enligt Svensk Sjuksköterskeföreningen (2016) är hälsa det centrala värdet inom omvårdnad.

Begreppet har ett flertal definitioner, där filosofiskt och medicinskt synsätt är vanligast

förekommande. Det filosofiska synsättet belyser att hälsa och ohälsa består av varandras 

motsatser. Det innebär att hälsan inte enbart riktar sig på det medicinska avseendet. 
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Begreppet ger förståelse om att individen ses som en enhet av kropp, ande och själ. Hälsan hos 

den enskilde individen ses som egna värderingar och upplevelser. Det medicinska perspektivet 

innebär att kunna bota och lindra sjukdom, diagnostisera samt återställa hälsan hos de individer 

som söker hjälp för sina åkommor (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Wiklund Gustin 

(2015) menar att hälsa och ohälsa kan upplevas som subjektiv medan sjukdomen kan upplevas 

som objektiv. Hälsa är människans egna upplevelser hur hen hanterar de utmaningar som

uppkommer under livets gång. Ohälsa handlar om när personen inte längre har den förmågan 

att kunna bemästra vardagliga sysslor som hen har kunnat utföra innan. Upplevelsen att som 

individ känna sig själv påverkas.

Arman (2017) skriver att begreppet lidande inom vårdvetenskapen anses ha en central 

innebörd. Lidandet är individens helhetsupplevelse när hen påträffar något som anses vara ont 

och smärtsamt. Orsaker till lidandet anses vara både dolt och synligt. Inom vården är lidandet

centralt och relateras till sjukdom, kroppslig smärta, obehag, samt vid en förlust. När en individ 

lider kan hen drabbas av både ett fysiskt, emotionellt, existentiellt och andligt lidande. Ångest, 

oro och smärta kan också uppkomma till följd av lidandet (Arman, 2017). Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) menar att lidandet finner vi hos varje individ och det ska ses som

individuellt och unikt hos varje människa. Lidandet förklaras som en känsla av förlust av 

kontroll, en form av kränkning och hotfullhet. Svensk sjuksköterskeförening (2016) skriver 

vidare att i omvårdnaden har lidandet en stor betydelse. Här är det betydelsefullt att lindra 

lidandet och inte orsaka ett större lidande än det patienten redan har till följd av ohälsa eller 

sjukdom. För att kunna förebygga sjukdomar, lindra lidandet och motverka död behövs det 

individuella insatser för att kunna främja hälsan hos den enskilde individen. Hälsa är också 

något som personen själv skapar och upplever från vardagen. Det är betydelsefullt att insatserna 

fokuserar på att stärka individens förmågor och resurser samt även belysa meningen i 

patientens upplevelser (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).

Ärftlig genetisk mutation

Ärftlighet kan vara en orsak till att utveckla bröst- och ovarialcancer. Ovarialcancer är ett 

samlingsnamn för cancerformer som utgår från äggstockarna. Det orsakas av en genetisk 

förändring, i detta fall en mutation i BRCA 1 och/eller BRCA 2 genen. Den kan ärvas från 

både mor- och farförälder från generation till generation (Bäcklund, Sandberg & Åhsberg, 

2016).
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Personer som är bärare av dessa gener har en kraftigt förhöjd risk att drabbas av bröstcancer 

och ovarialcancer (Bäcklund, Sandberg & Åhsberg, 2016). Kvinnorna har upp till 80–90 % 

risk att drabbas av bröstcancer och 40–65% att drabbas av ovarialcancer. De som är bärare av 

genförändringen löper större risk att drabbas i tidig ålder, därav finns flera program och 

rekommendationer i förebyggande syfte (Hutson, 2003).

Förebyggande åtgärder

Kvinnorna med den ärftliga genen erbjuds kontroller med jämnare mellanrum, både 

mammografi och magnetkameraundersökning för att tidigt kunna upptäcka cancer. De blir 

även rekommenderade att operera bort båda brösten och äggstockarna i förebyggande syfte. 

Det minskar risken att insjukna i cancer med stor marginal (Bäcklund et al., 2016). Det beskrivs 

hur kunskap om mutationen hjälper patienter att förstå riskerna, och förebyggande åtgärder ger 

bättre förutsättningar för de här kvinnorna (Lee et al., 2017). Även om en förebyggande 

operation utförs minskar inte risken att föra vidare mutationen till framtida barn. Föräldrar kan 

inte heller begära att barnen ska testas för mutationen innan de har blivit myndiga, om inte 

särskilda skäl finns, till exempel att sjukdom skulle kunna framträda innan 18 års ålder 

(Kristoffersson, 2017). Att informera barnen om att det finns en genförändring i familjen 

rekommenderas så de kan ta ställning om de själva vill testas i tidig ålder. Testet görs med ett 

blodprov för att se om mutationen påvisas eller inte. Därefter vid påvisad mutation kan 

kvinnorna erbjudas förebyggande program (Kristoffersson, 2017).

Att leva med en genetisk ärftlighet  
Tidigare forskning visar att det har blivit allt vanligare bland befolkningen att utföra genetiska 

tester som visar om individen ärver anlag för olika cancerformer (Petersen, Nilbert, Bernstein, 

& Carlsson, 2014). Idag finns det inte tillräckligt med kunskap om hur en ökad risk för en 

sjukdom påverkar det dagliga livet hos individerna. I studien framhävs hur det är att leva med 

genetisk ärftlighet och hur individerna riskerar att utveckla farliga cancerformer. Studien 

belyser upplevelserna utifrån ett familjesammanhang. Det upplystes i studien att till följd av 

ärftligheten skapades oro bland familjemedlemmarna, i synnerhet föräldrar som har barn. 

Deltagarna oroade sig för det genetiska arvet som de bär på och om arvet kommer föras vidare 

till nästa generation. 
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Vidare skriver Petersen et al., (2014) hur livet kan se ut för den drabbade. De menar att en 

person med ökad risk för cancer upplever en form av emotionell och psykisk påfrestning såsom 

oro, ångest och rädsla. I studien framkom det även positiva upplevelser, en känsla av att ha 

egen kontroll och säkerhet (Petersen et al., 2014). En annan studie visar hur det är att leva med 

en känd genetisk mutation och författarna menar att de drabbade individerna försöker hantera 

vardagen genom att anpassa sig till det genetiska arvet. Den här studien visade konsekvenserna 

av vad det innebär att leva med genetisk sjukdom och författarna menar att det är ett 

överlevnadsproblem som påverkar individen själv men även de sociala relationerna (Jeffers et 

al., 2014). 

Vidare visade en studie att det innebar för genetiska bärare ett behov av stödjande insatser från 

vården. I studien hade vårdpersonalens råd och vägledning en betydande roll i förloppet när 

gällde att fatta svåra beslut. Det var avgörande för kvinnorna (Glassey, Ives, Saunders, & 

Musiello, 2016). Kristoffersson (2010) skriver att kvinnor som är bärare av genmutationen 

BRCA är en grupp av människor som är friska i grunden. Kvinnorna har en fysiskt god hälsa 

däremot har de en ökad risk att utveckla farliga cancerformer i framtiden. Kristofferson (2010) 

menar att detta ses som en utmaning för sjukvården. 

En studie av Kugbey, Oppong Asante och Meyer-Weitz, (2019) belyser hur det är att leva med

diagnostiserad bröstcancer. Studien lyfter fram att sjukdomen ger negativa effekter i vardagen 

hos de drabbade. De vanligaste följderna av sjukdomen är depression och ångest. Detta 

påverkar kvinnors livskvalité och resulterar till psykiska hälsoproblem. Patienter som lever 

med bröstcancer känner en form av hopplöshet, hjälplöshet samt ett enormt lidande (Kugbey

et al., 2019). Andra studier framhäver hur det är att leva med känd genetisk ärftlighet för olika 

cancerformer. Studierna belyser att kvinnorna möter liknande motgångar jämfört med patienter 

som redan har cancer. Vidare framkom det i studierna att kvinnorna riskerar att drabbas av 

liknande negativa effekter. Likaså påverkas kvinnornas psykiska välbefinnande negativt 

(Crotser & Dickerson, 2010; DiMillo et al., 2013; Jeffers, Morrison, McCaughan, & 

Fitzsimons, 2014; Meadows, Padamsee, & Paskett, 2018; Samson et al., 2014).
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Sjuksköterskans stöd

Svensk sjuksköterskeförening (2017) betonar att omvårdnaden är sjuksköterskans huvudansvar 

och det är sjuksköterskan som har den ledande rollen. Sjuksköterskan ska bidra till att öka 

möjligheten att bibehålla hälsan genom att förbättra och hantera sjukdomen under 

sjukdomsförloppet. Sjuksköterskan ska även ge stöd och hjälpa personen att återgå tillbaka till

det vardagliga livet. Att bemöta patienten ur ett etiskt förhållningssätt är ytterst betydelsefullt 

vilket inkluderar respekt för personens rättigheter, självbestämmande, integritet, värdighet, 

samt egna värderingar. Omvårdnaden ges utifrån patientens individuella behov samt egna 

upplevelser. Här ingår patientens psykosociala, fysiska, andliga samt kulturella delar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Vid mötet med patienten är det betydelsefullt att sjuksköterskan 

har ett förhållningssätt som stärker patientens egna förmåga att kunna förbättra den egna

hälsan. Det kan även bidra till en ökad kontroll över den egna hälsan (Hedelin, Jormfeldt, & 

Svedberg, 2014).

McCance, McCormack och Wedensjö (2013) skriver att ansvaret ligger hos sjuksköterskan att 

omvårdnaden utförs i partnerskap. Det är angeläget att involvera närstående och patient i

omvårdnaden och behandlingen. Samtidigt skall integritet och värdighet bevaras under 

vårdförloppet. Vården kring patienten skall vara personcentrerat där personen blir sedd som en 

unik individ med egna individuella behov (McCance et al., 2013). Enligt Svensk

sjuksköterskeförening, (2016) är det sjuksköterskans plikt att god omvårdnad bedrivs, vilket

kräver att förhållningssättet sker med öppenhet. Beslut som berör patientens upplevelser om 

den egna hälsan och ohälsan skall respekteras (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).

(Crotser & Dickerson, 2010; Hutson, 2003) uppger att sjuksköterskan har ett ansvar för att 

skräddarsy omvårdnaden till berörda kvinnor med ökad risk för att utveckla cancer. Författaren 

upplyser att informationen som berör det genetiska arvet hos individen bör anpassas till 

patientens medicinska samt känslomässiga behov (Crotser & Dickerson, 2010; Hutson, 2003).

Sjuksköterskorna har vidare en avgörande roll att informera patienter om förebyggande 

screeningar samt konsekvenser som kan uppkomma till följd av det genetiska testet (Crotser & 

Dickerson, 2010; Hutson, 2003). 
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Sjuksköterskan har en betydande roll vid vägledning samt stöd till kvinnor som bär på 

genmutationerna BRCA1 och 2. Det framgår i studien att de psykiska motgångar som patienten 

möter under sin vardag minimeras med rätt stöd. Sjuksköterskor skall bidra med hjälp till de 

kvinnor som får ett positivt BRCA-resultat att de har ärvt genen, samt stödja dem i deras beslut 

gällande riskreducerande operationer. Sjuksköterskor skall inrikta sitt stöd till de kvinnor som 

upplever en ökad oro och detta för att avta deras ångest (Jeffers et al., 2014; Shapira et al.,

2018).

Roys Adaptionsmodell (RAM)
Som teoretisk grund användes Sister Callista Roys adaptionsmodell. Sjuksköterskan har en 

viktig roll i att stödja kvinnors välbefinnande och agera som ett stöd i att uppleva en god hälsa. 

Begreppet adaption kan översättas som anpassning eller bearbetning, och de båda begreppen

har en betydelse i modellen (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Enligt Roys modell handlar 

adaption att som människa ha en förmåga att kunna anpassa sig till förändringar som sker i 

livet. Att drabbas av ohälsa och lidande innebär att individen måste kunna förstå och därefter 

anpassa sig till de förändringar som tillståndet medför (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).

Vidare beskriver Wiklund Gustin och Lindwall (2012) att det finns fyra adaptiva 

funktionsområden. Det första är fysiska funktioner som innebär bland annat nutrition, 

elimination och syresättning. Delar som är kopplade till grundläggande basala behov. 

Självuppfattning är nästa del som handlar om ens psykologiska identitet. Människan behöver 

veta vem den är för att känna och uppleva en helhet i det existentiella. Begreppet 

självuppfattning handlar om det personliga jaget och det fysiska jaget, en människas behov av 

psykologisk, personlig och andlig integritet. Hur en människa besvarar frågan ” Vem är jag?” 

ger en tydlig bild av deras självuppfattning, dess egna upplevelser, tankar och känslor om sig 

själv. Det fysiska jaget beskrivs som kroppsuppfattning, personliga åsikter om kroppens 

utseende. Den tredje delen avser rollfunktion. Hur individer hanterar sociala interaktioner med 

varandra. Det anses viktigt att känna till sig själv i mötet med andra människor. Fjärde och sista 

delen är relation och samhörighet. Det handlar om att ha förmåga att älska, respektera och sätta 

värde i andra relationer. Det i sin tur leder till känsla av trygghet (Wiklund Gustin & 

Lindwall,2012). Författarna Wiklund Gustin och Lindwall, (2012) menar vidare att både när 

plötsliga förändringar sker eller när misslyckanden i försök till anpassning sker hotar det hälsan 

hos individer. 
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Det ska finnas en vetskap om att varje individ är unik, och att både fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande inte alltid kan uppnås. Alla har sitt egna sätt att forma sin existens. Därav handlar 

adaption om att göra det bästa av situationen (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).

Sjuksköterskans roll är att stödja dessa människor till att återfå eller behålla en balans i livet, 

de ska främja att kunna uppleva en god livskvalitet. Med hjälp av en förståelse hur modellen 

fungerar, respekt för hur varje individ är unik kan sjuksköterskan hjälpa att bevara dessa 

människors integritet, värdighet och känslan av att kunna uppleva god hälsa (Wiklund Gustin 

& Lindwall, 2012).

Problemformulering

Bröst- och ovarialcancer är vanliga cancerformer hos kvinnor. Ärftlighet är dessutom en stor 

riskfaktor att drabbas av sjukdom. Att vara bärare av genmutationen BRCA 1 och/eller BRCA 

2 kan leda till en rad fysiska och psykiska påfrestningar för de drabbade individerna och deras 

familjer. En vetskap om den stora risken att få bröst och/eller ovarialcancer gör att framtiden 

helt plötsligt inte längre är så självklar och säker som den en gång varit. Därav är det av stor 

vikt att ta reda på hur drabbade kvinnor upplever tillståndet. Det för att kunna bemöta, vara en 

stöttande hand vid svåra situationer och främja och vägleda dessa kvinnor till att uppleva god 

hälsa.

Syfte
Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med ärftlig genetisk genmutation BRCA 

1 och/eller BRCA 2 som ger ökad risk för bröst- och ovarialcancer.

Metod

Design

När design ska bestämmas styrs valet av studiens syfte och hur det på bästa sätt ska besvaras. 

Det beskrivs att en kvalitativ design är metoden som oftast används när syftet är att beskriva 

upplevelser (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Kvalitativ metod används för 

att beskriva ett fenomen. Det är en människas egna ord i talande eller skrivande form som sedan 

analyseras (Olsson & Sörensen, 2011). 
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Kristensson (2014, kapitel 11) beskriver en litteraturstudie som ett sätt att sammanställa 

tidigare forskning på ett kritiskt sätt och därmed få en ny helhetsbild av det studerade ämnet 

(Kristensson, 2014, kapitel 11). Därav valdes en kvalitativ design till studien i form av en 

litteraturstudie där litteraturen bestod av vetenskapliga artiklar. Det för att på bästa sätt besvara 

syftet som handlar om kvinnors egna upplevelser.

Urval

Syftet med urvalet är att redogöra varför en vetenskaplig artikel har tagits med i studien 

(Kristensson, 2014). För att begränsa antalet artiklar, få med den senaste forskningen och välja 

ut de som besvarade syftet bäst användes inklusions- och exklusionskriterier i studien.

Inklusion- och exklusionskriterier används som ett hjälpmedel för att finna relevanta artiklar 

som kan besvara syftet i studien (Forsberg & Wengström, 2015).

Inklusionskriterier

Kriterier för att artiklarna skulle bli inkluderade i studien var att de skulle handla om kvinnor 

över 18 år som var bärare av BRCA 1 och/eller BRCA 2 och speglar deras upplevelser av 

mutationen. Artiklarna skulle ha ett tillgängligt abstrakt, finnas i fulltext, vara peer-reviewed, 

skrivna på engelska och publicerade mellan årtal 2009–2019, det för att få med den nyaste 

forskningen inom området. Ett etiskt resonemang skulle finnas med, och det skulle vara 

kvalitativa artiklar.

Exklusionskriterier

Artiklar med kvantitativ design exkluderades från studien då de inte skulle ingå studiens 

metodval. Artiklar som enbart innehöll fakta om profylaktisk kirurgi och inte om upplevelser 

samt personer som hade diagnostiserats med cancer ansågs inte besvara syftet och togs således 

bort från urvalet.

Datainsamling

Litteratursökningen fullföljdes utifrån Kristensson (2014, kapitel 11) rekommendationer vilket 

innebär att sökningen utfärdades i databaserna PubMed och CINAHL. PubMed är en av de 

stora databaserna med fokus på tidskrifter som är inriktad inom medicinsk vetenskap. 
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CINAHL är en databas inriktad inom omvårdnadsforskning. Studierna i CINAHL består av 

omvårdnadstidskrifter (Kristensson, 2014, kapitel 11). Författarna utgick efter Willman, Stoltz, 

& Bahtzevani, (2011, kapitel 6) POR-modellen som beskriver den strukturerade 

frågeställningen (se figur 1). POR-modellen användes som ett underlag när databassökningen 

tillämpades och avsikten var att besvara syftet i studien. POR- modellen är indelat i tre olika 

delar; Population/ undersökningsgrupp, område och resultat. Med population menar Willman

et al (2011, kapitel 6) den gruppen som författarna vill undersöka. Området preciserar det 

författarna ska undersöka och resultatet belyser upplevelserna på den populationen som ska 

studeras.

Figur 1: (Willman et al., 2011, kapitel 6)

Population/ Underökning grupp Område Resultat

Kvinnor som bär på genmutationen 

BRCA 1 och / eller BRCA2.

Bröstcancer och 

ovarialcancer

Kvinnors upplevelser

Författarna utgick efter de bärande begreppen som finns i syftet och på så vis kunde söktermer 

och synonymer tas fram. För att få en ökad sensitivitet användes fritextord samt indexeringsord.

Vidare tillämpades MeSH-termer i databasen PubMed och subject headings i CINAHL vars 

syfte var att få en mer kontrollerad sökning (Kristensson, 2014, kapitel 11).

Litteratursökning i PubMed och CINAHL

Med hjälp av de booleska sökoperatörerna OR och AND kunde författarna öka sensitiviteten 

samt begränsa sig i området (Kristensson, 2014, kapitel 11). De söktermer som användes var

inspirerade av nyckelorden som bestod av följande; BRCA1, BRCA2, Genetik, Kvinnor, 

Upplevelser, orden översattes till engelska termer; BRCA1, BRCA2, Experience, Genetic, 

Women. Varje sökord söktes var för sig (Kristensson, 2014, kapitel 11). Därefter användes den 

booleska sökoperatören OR, för att sökningen skulle utvidgas alltmer och sökblock skapades 

genom att kombinera olika synonymer tillsammans. AND användes när området skulle 

avgränsas och sedan kombinerades två eller flera sökord med varandra och nya sökblock 

uppstod (se bilaga 2) (Kristensson, 2014, kapitel 11). 
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I respektive databas utfördes ytterligare avgränsningar; författarna valde att artiklarna skulle 

vara formulerade på engelska och artiklarna skulle vara publicerade under år 2009–2019.

Artiklarna skulle vara i full text med ett tillgänglig abstrakt samt vara peer-reviewed granskat 

(Kristensson, 2014, kapitel 11). I PubMed utfördes två olika blocksökningar. Den totala 

summan av två blocksökningar ledde till 319 träffar, 92 av dessa lästes i abstrakt nivå, och 23 

artiklar lästes i fulltext, 17 artiklar fördes vidare till kvalitetsgranskning och 11 av dessa gick 

vidare till resultatet. I databasen CINAHL gav sökningen 34 träffar, och alla dessa lästes i 

titelnivå samt abstraktnivå. 18 av artiklarna lästes i fulltext och 11 skickades vidare till 

kvalitetsgranskning, 7 artiklar tillämpades till resultat. Observera att författarna fick dubbletter 

vilket innebär att samma artiklar dök upp igen antingen internt eller externt i databaserna (Se 

figur 1 sökningsschema eller bilaga 2). Artiklar som exkluderades från PubMed och CINAHL 

uteslöts på grund av att artiklarna inte höll måttet, fåtal poäng under granskningen och att 

artiklarna var kvantitativa. Författarna dokumenterade sökningsschema enligt Kristensson 

(2014, kapitel 11) rekommendationer.

Figur 2: Sökningsschema i databaserna PubMed och CINAHL. Den totalsumman av 
vetenskapliga artiklar som gick vidare till resultat är 12 st.

PubMed
Totalt av 2 
sökningar:

319

Abstrakt:
92

Lästa 
fulltext: 

23

Granskning: 
17 varav 11 
är dubblett 
från Cihnal

Vidare till 
resultat: 

11, varav 6 
st är 

dubblett 
från 

CINAHL

CINAHL
Totalt av 2 
sökningar:

34

Abstrakt:
34

Lästa 
fulltext: 

18

Granskning: 
11varav 10 är 
dubblett från 

PubMed

Vidare till 
resultat: 7,
varav 6 st är 

dubblett 
från 

PubMed

Exkludering i 
titelnivå; Passar 
inte syftet:
PubMed: 227 
CINAHL: 0

Exkludering i 
abstraktnivå: 
Passar inte syftet
PubMed: 69
CINAHL: 16

Exkludering i fulltextnivå: Innehöll 
kvantitativa artiklar, samt artiklar 
som inte är relevanta till vår studie:
PubMed: 6
CINAHL: 4
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Kvalitetsgranskning

En kvalitetsgranskning innebär enligt (Kristensson, 2014, kapitel 11) att bedöma kvalitén 

på vetenskapliga artiklar. Det går ut på att författarna måste utföra en bedömning av 

trovärdigheten som finns bland de kvalitativa artiklarna (Kristensson, 2014, kapitel 11). Efter 

databassökningen skickades 18 vetenskapliga artiklar från två olika databaser vidare till 

kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningsmallen som tillämpades är från Blekinge tekniska

högskolas institution för hälsa, sammanställd av högskolan (se bilaga 2). Mallen är en 

granskning av kvalitativa artiklar som är inspirerad av Willman et al., (2011). Den innehåller

kriterier som skall besvaras; ”ja” ger ett poäng, ”Nej” samt ”Vet ej” ger noll poäng. 

Därefter räknas den totala summan i procentform, vilket innebär att granskningspoängen 

indelas i tre olika nivåer; hög kvalité innehåller 80–100%, medelkvalité innehåller 70–79%, 

låg kvalité innehåller 60–69%. Efter kvalitetsgranskningen fick artiklarna antal poäng. På så 

vis kunde kvaliteten på artiklarna granskas, se artikelöversikten i (bilaga 3) (Willman et at 

2011). Mallen anpassades till studien, varav frågan angående single eller double blinded togs 

bort då det gällde kvantitativa artiklar. Med tanke på mängden artiklar som skulle granskas

valde skribenterna att vara hård med kvalitetsgranskningen. Därav ville enbart artiklar med hög 

kvalité inkluderas i studien.

Dataanalys

Analysmetoden tillämpades i enlighet med Lundman och Hällgren- Graneheim (2017) metod. 

En kvalitativ innehållsanalys är användbar vid olika former av insamlat material som 

exempelvis; texter, dagböcker och inspelade intervjuer. Syftet med en innehållsanalys är att 

författarna skall kunna tolka samt granska texterna och sedan finna likheter och skillnader som 

ska leda till kategorier. Författarna utförde en analysmetod på manifest nivå. Det innebär att 

det textnära innehållet i artiklarna inte får göras om. Genom ett induktivt förhållningssätt 

genomfördes analysmetoden. Enligt Lundman och Hällgren- Graneheim (2017) beskrivs den 

induktiva ansatsen att finna mönster i texten. Texten grundas utifrån individens egna 

upplevelser samt berättelser hur det är att leva med en viss sjukdom. Författarna utgick från 

individens upplevelser och fann ett helhetsperspektiv kring hur det är att leva med sjukdomen 

generellt (Lundman, & Hällgren-Graneheim, 2017). Enligt Lundman och Hällgren- Graneheim 

(2017) är det betydelsefullt att läsa texten och sedan skapa en helhetsbild av textens innehåll. 

Författarna läste artiklarna enskilt och diskuterade det väsentliga i artiklarnas innehåll.
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En meningsenhet kan bland annat vara från en text och kan innehålla; meningar, ord samt 

stycken. Grunden för en analys är att det ingår lagom med stora meningsenheter. Författarna 

plockade ut 205 meningsenheter från artiklarna och texten översattes därefter till svenska för 

att kunna komma så textnära som möjligt. På så vis kunde författarna gå vidare till 

kondensering. Enligt Lundman och Hällgren- Graneheim (2017) är kondenseringen ett sätt att 

göra texten kortare, utan att författarna tappar bort det väsentliga med texten. De kondenserade 

meningsenheterna som togs fram av författarna abstraherades med koder och resulterade till 

kategorier. Koden är en så kallad ”etikett” på den meningsenhet som är framtaget ur textens 

innehåll. Koden belyser i korthet meningsenhetens innebörd. Lundman och Hällgren-

Graneheim (2017) skriver att en kategori består av flertal koder där innehållet är densamma. 

För att ta del av författarnas dataanalys, se separat (bilaga 4). Efter analysen framkom fyra 

kategorier som består av följande; Att familjebesluten påverkas, att behöva stöd från 

vårdpersonalen, att förlora sig själv kroppsligt, att mötas av psykiska motgångar.

Etiskt övervägande

Olsson och Sörensen, (2011) beskriver hur det finns etiska riktlinjer som krav för att forskning 

ska kunna godkännas. Det handlar om att människovärdet och mänskliga rättigheter ska 

respekteras, samt att varje persons rätt till frihet ska vara i fokus (Olsson & Sörensen, 2011). 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor är en lag vars syfte är att skydda 

varje människa som är inkluderad i forskning. I lagen beskrivs det hur studier på grundläggande 

högskolenivå inte behöver genomgå en etikprövning (SFS 2003:460). Det kontrollerades att de 

artiklar som inkluderades i studien hade ett etiskt resonemang och tänkte på mänskliga 

rättigheter och respekterade människovärdet. De artiklar som inte hade tagit hänsyn till detta 

exkluderades från studien. På så vis har ett etiskt resonemang gjorts till den aktuella studien.

Resultat
Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med genmutationen 

BRCA1 och/eller BRCA2 som ger ökad risk för bröst- och ovarialcancer. Efter den fullbordade 

analysen framkom fyra huvudkategorier (Se figur nr 3)

Figur nr 3:

Att 
familjebesluten 
påverkas  

Att behöva stöd 
från 
vårdpersonal

Att förlora sig 
själv kroppsligt 

Att mötas av 
psykiska 
motgångar
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Att familjebesluten påverkas

I kategorin att familjebesluten påverkas framkom det att kvinnorna upplevde skuldkänslor på 

grund av genmutationen och över hur de kunde överföra mutationen till framtida barn (Dean 

& Rauscher, 2017; Donnelly et al., 2013; Hamilton, Innella, & Bounds, 2016; Hoskins LM, 

Roy KM, & Greene MH, 2012; Mahat-Shamir & Possick, 2017). Kvinnorna beskrev en känsla 

av oro för hur barnen skulle hantera situationen, och de ville inte se deras barn gå igenom 

liknande händelse som de själva hade gjort (Brunstrom, Murray, & McAllister, 2016; Dean &

Rauscher, 2017; Mahat-Shamir & Possick, 2017). Skuldkänslor beskrevs på två olika sätt. Dels 

över möjligheten att ha fört vidare mutationen, men även över beslutet att faktiskt skaffa barn.

Då en rädsla för att familjen skulle behöva uppleva en cancerdiagnos eller att barnen skulle 

förlora sin mamma i ung ålder på grund av genmutationen. Vilka val kvinnorna än gjorde så 

var inget beslut fritt från skuldkänslor (Caiata-Zufferey et al., 2015; Hoskins LM et al., 2012).

“When I did my pregnancy test I remember crying when I saw the positive test because I 

thought, ´My god, what have I done? This is just the most selfish thing I´ve ever done.” (Dean 

& Rauscher, 2017 s. 1307).

Kvinnorna upplevde även en stress i frågan om att hitta en partner att kunna starta familj med. 

Det fanns en osäkerhet kring dejting och relationer samtidigt som det fanns en press om att det 

måste ske snabbt för att kunna ha möjligheten att skaffa barn (Hamilton & Hurley, 2010; 

Hoskins LM et al., 2012; Hoskins & Werner-Lin, 2013). Även om en partner existerade fanns 

svårigheter i hur kvinnorna skulle berätta om mutationen, och en rädsla i hur det skulle besvaras 

av partnern. Flera kvinnor beskrev om tidigare partners som hade lämnat relationen när de fått 

reda på deras situation och hur framtiden skulle se ut för dem (Hamilton et al., 2016; Hamilton 

& Hurley, 2010; Hoskins LM et al., 2012; Hoskins &Werner-Lin, 2013). 

Kvinnorna berättade hur de fick prioritera familjeplanering före studier. Det ansågs att studier 

kommer finnas kvar men möjligheten att bilda familj var begränsad och behövde sättas i första 

hand om det skulle finnas någon möjlighet att lyckas (Brunstrom et al., 2016). Det framkom 

att fåtal kvinnor beslutade att inte skaffa barn när de fick reda på att de var bärare av 

genmutationen (Dean & Rauscher, 2017; Hoskins & Werner-Lin, 2013). Även om det fanns 

känslor av skuld och oro över att skaffa barn framkom det att de flesta kvinnor trots detta ville 

bilda familj (Dean & Rauscher, 2017; Donnelly et al., 2013; Hoskins LM et al., 2012).
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Flera kvinnor beskrev att längtan efter barn och familj var större än mutationen och risk för att 

utveckla cancer. De beskrev att de hade hopp och tro om att framtidens forskning skulle gå 

framåt och nya behandlingar skulle dyka upp till deras barn (Dean & Rauscher, 2017; Donnelly 

et al., 2013; Hoskins LM et al., 2012). De upplevde hopp om att hinna få uppleva graviditet 

innan det var för sent (Hoskins & Werner-Lin, 2013). Även om beslutet var klart att de ville 

skaffa barn fanns andra svårigheter. Mutationen beskrevs som ett hot mot deras fertilitet, och 

beslut om operation kunde göra att de förlorade förmågan att kunna skaffa barn (Dean &

Rauscher, 2017; Hamilton et al., 2016; Mahat-Shamir & Possick, 2017). Med mutationen och 

risken att utveckla cancer kom problem i form av att kvinnorna måste ta beslut att skaffa barn 

i tidig ålder. De behövde göra en tidslinje för att hinna planera i minsta detalj. Hur de skulle 

hinna få klart mängden barn de ville ha innan det var dags för förebyggande operation. Det 

framkom hur de hoppades att de skulle kunna få barn tidigt i livet, det var dock ett val som 

kändes påtvingat då flera inte hade planerat att bilda familj så tidigt i livet (Brunstrom et al., 

2016; Dean & Rauscher, 2017; Donnelly et al., 2013; Hamilton et al., 2016; Hamilton &

Hurley, 2010).

Att behöva stöd från vårdpersonal

Att kvinnorna med genmutationen var i stort behov av stöd var tydligt. De upplevde det svårt 

att hantera situationen och att kunna bearbeta de beslut som de var tvungna att fatta. Det var 

beslut som påverkade kvinnorna resten av livet, och det behövdes stöd av vårdpersonal för att 

kunna hantera situationen (Donnelly et al., 2013; Leonarczyk & Mawn, 2015; Mahat-Shamir 

& Possick, 2017; Underhill & Crotser, 2014;). Flera beskrev hur de hade svårigheter att hantera 

informationen de fick. Det saknades kunskap om tillståndet och därav blev det ett problem för 

kvinnorna att försöka följa riktlinjer och hälsoprogram som erbjöds (Caiata-Zufferey et al., 

2015; Hoskins LM et al., 2012; Leonarczyk & Mawn, 2015; Mahat-Shamir & Possick, 2017;

Underhill & Crotser, 2014). 

Deltagarna beskrev hur de fick två olika val att välja mellan, operation eller skaffa barn. De 

beskrev det som svåra beslut som krävde hjälp i form av stöd från vårdpersonal (Hamilton et 

al., 2016; Hoskins LM et al., 2012; Hoskins & Werner-Lin, 2013; Leonarczyk & Mawn, 2015;

Underhill & Crotser, 2014). Besluten som fattades beskrevs av kvinnorna som en uppoffring 

av något. Det handlade om viktiga val som avgjorde hur framtiden skulle bli (Brunstrom et al., 

2016; Dean & Rauscher, 2017; Hoskins LM et al., 2012; Underhill & Crotser, 2014).
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Det framkom även att kvinnornas tanke var att återfå en balans i livet. De ville få tillbaka sitt 

självförtroende och kunna ta ansvar för sitt liv igen efter de situationer och förändringar de

ställts inför (Donnelly et al., 2013; Hamilton & Hurley, 2010; Hoskins et al., 2012; Underhill 

& Crotser, 2014). Kvinnorna upplevde att vårdpersonalen pressade fram beslut som de själva 

tyckte var bäst att utföra. De tog ingen hänsyn till om kvinnorna fortfarande ville ha barn innan 

operation utfördes utan uttryckte sig som att det var dags för operation nu innan det var för sent 

(Caiata-Zufferey et al., 2015; Dean & Rauscher, 2017; Hamilton & Hurley, 2010; Leonarczyk 

& Mawn, 2015). Det beskrevs som att vården kom med påtryckande argument om att göra ett 

speciellt val som ansågs vara det rätta enligt rekommendationer. Det spelade ingen roll hur 

livssituationen med familj och barn såg ut för den enskilda individen. Kvinnorna kände sig 

tvingade att lyssna på de rekommendationer som framfördes av vårdpersonalen (Brunstrom et 

al., 2016; Caiata-Sufferey et al., 2015; Dean & Rauscher, 2017; Hamilton & Hurley, 2010;

Mahat-Shamir & Possick, 2017; Myklebust, Gjengedal & Strømsvik, 2016).

I was here with some doctor who I felt didn’t know enough about it. And he 

said, you could choose, yes, you can do this or you can do that, or that, or that, 

and you need to decide what you want to do. You don’t need do decide right 

now, but call me tomorrow and let me know your decision.” (Myklebust, 

Gjengedal, & Strømsvik, 2016 s. 1201).

Trots att kvinnorna ställdes inför svåra beslut upplevdes det ett bristfälligt stöd från 

vårdpersonalen. Detta i form av dålig och oklar information om vad diagnosen innebar. En 

känsla av att känna sig övergiven och bortglömd av vården resulterade i en oro som hade kunnat 

förhindrats med rätt stöd (Myklebust et al., 2016). Kvinnorna upplevde att ingen insåg allvaret 

i de beslut de tvingades fatta och lämnades ensamma och hjälplösa i situationen. En känsla av 

frustration skapades när kvinnorna upplevde att inte ens vården hade insikt i allvaret och att 

det skulle fattas beslut om barn och operation över en dag (Brunstrom et al., 2016; Caiata-

Zufferey et al., 2015; Hamilton et al., 2016; Hoskins &Werner-Lin, 2013; Leonarczyk &

Mawn, 2015; Myklebust et al., 2016). Flera kvinnor beskrev om vetskapen att deras val var 

personliga och att de själva måste bestämma. Dock kände kvinnorna att de blev som sina egna 

läkare, vilket upplevdes negativt (Brunstrom et al., 2016; Hamilton et al., 2016; Hoskins LM 

et al., 2012; Mahat-Shamir & Possick, 2017; Myklebust et al., 2016; Underhill & Crotser,

2014).
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De själva hade väldigt lite kunskap och känslan av att vården inte gav något stöd resulterade i 

att flera sökte information på internet som skapade mer frågetecken än innan. Hela processen 

gjorde att kvinnorna kände sig ensamma och övergivna (Brunstrom et al., 2016; Hamilton et 

al., 2016; Hoskins LM et al., 2012; Mahat-Shamir & Possick, 2017; Myklebust et al., 2016;

Underhill & Crotser, 2014).

Att förlora sig själv kroppsligt

Kvinnorna ställdes inför svåra beslut. Det handlade om att utföra profylaktiska mastektomier 

och oophorektomier vilket innebar att operera bort brösten eller äggstockar och livmoder. Detta 

är för att minska risken att utveckla cancer. De uttryckte att det var en betydelsefull åtgärd att 

utföra. Parallellt reflekterade dem vilket som de ansåg var bäst, kirurgi eller screening 

(Hamilton et al., 2016; Hoskins LM et al., 2012; Mahat-Shamir & Possick, 2017). Frågorna

som dök upp ansågs vara betydelsefulla. Det var frågor som berörde kroppslig förändring, att 

undvika ärrbildningar samt risker som kunde uppkomma under utförandet av mastektomi.

Kvinnorna upplevde en rädsla för kroppslig förändring eftersom deras autonomi hotades. De

saknade andra alternativ än att utföra ett kirurgiskt ingrepp. Att genomföra bilateralt 

mastektomi samt operera bort äggstockarna beskrevs som hjärtskärande. De ville bevara 

kroppen och bibehålla den feminina sidan och ha mammarollen kvar. (Hamilton et al., 2016; 

Hoskins LM et al., 2012; Mahat-Shamir & Possick, 2017).

Det framhävdes att kvinnorna upplevde oro för kroppslig förändring. De blev bekymrade över

biverkningar från kirurgiska ingrepp, sexuella förändringar samt klimakteriska besvär som 

skulle kunna uppstå till följd av kirurgin. En del av kvinnorna beskrev hur brösten var en stor 

del av deras liv men ansåg att brösten inte var värda ångesten över den höga risken att utveckla 

cancer (Dean & Rauscher, 2017; Hamilton et al., 2016; Hoskins LM et al., 2012; Mahat-Shamir 

& Possick, 2017; Underhill & Crotser, 2014).

För att kvinnorna inte skulle förlora sig själva var det betydelsefullt att kroppens utsida skulle 

bevaras. Insidan av kroppen hade inte lika betydelsefull mening. Andra kvinnor belyste att det

fanns tillfälle då de ångrade att ha utfört rekonstruktion. Kvinnornas ångrade beslut resulterade 

till ångest då de hade förlorat viktiga kroppsdelar som ansågs vara betydelsefulla för dem (Dean 

& Rauscher, 2017; Hamilton et al., 2016; Hoskins LM et al., 2012; Mahat-Shamir & Possick,

2017; Underhill & Crotser, 2014).
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“Yes, you are happy to know you can prevent...but the thought of having a bilateral mastectomy 

and eventually having your ovaries taken out is heart wrenching.” (Hamilton, Innella & 

Bounds, 2014 s. 56).

De förebyggande operationerna som kvinnorna genomförde minskade chanserna att kunna bli 

gravid samt att kunna amma. Detta upplevdes frustrerande då kvinnorna uppfattade en förlust 

av sig själva samt att den kroppsliga förändringen påminde dem vad de hade gått miste om. 

Kvinnorna menade att äggstockarna var den kroppsdel som de ansåg vara en av de mest 

betydelsefulla (Dean & Rauscher, 2017; Hamilton et al., 2016; Hoskins LM et al., 2012; Mahat-

Shamir & Possick, 2017; Underhill & Crotser, 2014). Kvinnorna ansåg att äggstockarna är en 

kroppsdel som de hade velat förvara fram till deras dödsdag. Längtan att skaffa barn var 

bestående och att ärva BRCA genen hade tagit bort den drömmen från kvinnorna vilket skapade 

ett hat. De hade förlorat en kroppsdel som de ansåg vara enormt betydelsefull (Dean &

Rauscher, 2017; Hamilton et al., 2016; Hoskins LM et al., 2012; Mahat-Shamir & Possick,

2017; Underhill & Crotser, 2014).

Att mötas av psykiska motgångar

Det framkom hur kvinnorna möttes av psykiska motgångar på grund av mutationen som de

ärvde. De upplevde att de förlorade kontrollen till följd av det genetiska arvet. Kvinnorna blev 

känslomässigt påverkade när de fått meddelande om att de var BRCA positiva vilket även

beskrevs som en traumatisk upplevelse (Hoskins LM et al., 2012; Hoskins & Werner-Lin,

2013; Leonarczyk & Mawn, 2015). Kvinnorna skildrade att de kände sig paralyserade av att 

bära den här genen och var i chocktillstånd av testresultatet (Hoskins LM et al., 2012; Hoskins 

& Werner-Lin, 2013; Leonarczyk & Mawn, 2015). 

När kvinnorna erhöll testresultatet upplevde de en ständig oro i kroppen, då de inte visste när 

eller om de skulle drabbas av sjukdomen. Det uppstod en känsla av ångest som påverkade 

kvinnorna markant. Att genomgå screening samt fatta beslut om mastektomi ledde till 

emotionella känslor. Det uppstod ånger hos kvinnorna som redan hade utfört mastektomi. De

upplevde skuld, oro och ångest (Hoskins LM et al., 2012; Hoskins & Werner-Lin, 2013;

Underhill & Crotser, 2014). 
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Kvinnorna hade även svårt att hantera känslorna kring mutationen och upplevde hopplöshet. 

De upplevde att de hade behov av att återfå kontroll i livet samtidigt som de kände en form av 

sårbarhet. De kände även att situationen de befann sig i var tung och känslomässigt laddad. Det 

blev en följd av negativa känslor såsom rädsla, osäkerhet, depression samt en brådskande 

känsla att fatta viktiga beslut (Hamilton & Hurley, 2010; Hoskins LM et al., 2012; Hoskins &

Werner-Lin, 2013; Leonarczyk & Mawn 2015; Mahat-Shamir & Possick, 2017). Flertal 

kvinnor beskrev det som ett stressmoment att utföra undersökningar såsom mammografi, 

samtidigt som de upplevde att screeningar underlättade deras oro och gav dem frid. Det 

beskrevs också att kvinnorna inte endast var oroliga att utveckla cancer utan även hur de skulle 

hantera behandlingen som de förutsåg vara extremt svår (Hoskins LM et al., 2012; Hoskins &

Werner-Lin, 2013; Underhill & Crotser 2014).

Kvinnorna upplevde psykiska besvär till följd av mutationen då de hade svårt att dela sina 

tvivel och sin rädsla med andra samt även en svårighet att hantera risken. Flera av dem beskrev 

en känsla av ensamhet och isolering vilket ledde till minskad livskvalité och att livet blev 

ömtåligt (Brunstrom et al., 2016; Donnelly et al., 2013; Hoskins & Werner-Lin, 2013; Mahat-

Shamir & Possick, 2017; Myklebust et al., 2016). Det beskrevs även hur kvinnorna hade 

känslor som osäkerhet vilket fick dem att känna sig hjälplösa samt oförmögna att ta kontroll 

över situationen (Brunstrom et al., 2016; Donnelly et al., 2013; Hoskins & Werner-Lin, 2013; 

Mahat-Shamir & Possick, 2017; Myklebust et al., 2016). Vidare beskrivs det att kvinnorna

tappade kontrollen över deras egna hälsa men att de återfick kontrollen om de beslutade att 

utföra operationer. Det bidrog till att minska risken att drabbas av cancer (Brunstrom et al.,

2016; Hamilton et al., 2016; Mahat-Shamir & Possick, 2017).

Att hantera svåra känslor beskrevs vara väldigt påfrestande. Kvinnorna uttryckte en svårighet

att identifiera sig själva och med andra genetiskt utsatta kvinnor eftersom den här gruppen 

ansågs vara sällsynt. De kände en rädsla och fruktade att inte ha råd med operationer eller 

uppsöka vård (Caiata- Zufferey et al., 2015; Hoskins & Werner-Lin, 2013; Underhill & Crotser,

2014).

“So they are saying there is nothing we do, and it`s like oh great, so I`ve got a ticking 

bomb...I´ve got my results, I know it and that’s it. I just can’t do anything with them.” 

(Brunstrom, Murray & McAllister, 2016 s. 95).
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Analysen visade att kvinnorna upplevde en rädsla till förändring, en rädsla att drabbas av cancer 

innan de hade fått en chans till mastektomi. Kvinnornas personliga upplevelser bestod av att 

cancer dödar människor samt att cancer var smärtsamt och en dödlig upplevelse. De personliga 

livserfarenheterna ledde till en känsla av sårbarhet till cancer. Det skapade även ångest och en 

rädsla att stå inför döden. Kvinnorna hade även en rädsla inför de behandlingar och operationer

som medföljde. Därav var det en enormt känslomässig belastning för dem (Donnelly et al.,

2013; Hoskins LM et al., 2012; Leonarczyk & Mawn, 2015). Det framkom även att individerna

upplevde sjukdomen innan den uppstod. De uttryckte stort bekymmer om cancerrisk, då de 

ansåg att cancerrisken medförde livsproblem (Dean & Rauscher, 2017; Leonarczyk & Mawn

2015). 

Kvinnorna hade svårt att leva med ovissheten om när cancern skulle slå till. De hade inte heller

fått ett klart svar om de kommer att drabbas av cancern eller inte. Testet hade inte heller gett 

deltagarna den sinnesfrid som de hade förväntat sig. De upplevde en rädsla för de risker de bar

på, då kirurgi var slutgiltiga åtgärden för att minska den riskrelaterade rädslan. De hade även

en önskan att få undvika sjukdomsförloppet då upplevelserna förknippades med

familjemedlemmars sjukdomshistoria. Detta skapade oro och rädsla hos kvinnorna att hamna i 

liknande situation som familjemedlemmarna (Brunstrom et al., 2016; Caiata- Zufferey et al., 

2015; Dean & Rauscher, 2017; Hoskins LM et al., 2012).

Diskussion

Metoddiskussion

För att besvara studiens syfte gjordes en litteraturstudie av kvalitativa artiklar. Syftet med 

studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med genmutation BRCA 1 och/eller 

BRCA 2 som ger ökad risk för bröst- och ovarialcancer. Därav ansågs en kvalitativ studie vara 

rätt val för att besvara syftet då även Willman et al. (2016) beskriver det som rätt metod för att 

belysa människors upplevelse av något. En intervjustudie hade kunnat användas enligt 

Danielsson, (2017) för att besvara syftet. En nackdel är dock att en intervjustudie kräver tid 

som är svårt att avsätta inom ett arbete på kandidatnivå. Med fördel hade även patografier eller 

bloggar kunnat användas för att samla in ett resultat. Det var dock en svårighet att hitta 

tillräckligt med material inom ämnet och därför var det inte möjligt att utföra. Efter att en 

diskussion förts kring de olika sätten att samla in information till resultatet kom författarna 

överens om att vetenskapliga artiklar skulle besvara syftet på bästa sätt. 
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Även Olsson och Sörensen, (2011) beskriver att kvalitativa artiklar är det som används för att 

belysa upplevelser, då fokuset i dem är att beskriva människors egna tolkningar av något.

Fördelen med litteraturstudien är att urvalet blir större, vilket enligt Willman et al. (2016) också 

bidrar till ett mer trovärdigt resultat. Även Friberg, (2017) skriver att en litteraturstudie leder 

till en djupare förståelse inom ett specifikt ämne då äldre forskning inom området sammanställs

vilket räknas som en fördel. Det ska vara i åtanke att det även finns nackdelar med en 

litteraturstudie, som att fakta kan gå förlorad då artiklarna redan är tolkade av andra forskare 

(Axelsson, 2008). Dock beskriver Olsson och Sörensen (2011) att studien ska genomföras med 

samma trovärdighet och noggrannhet som primärkällan som anges i artiklarna.

I urvalet valdes artiklar från 2009 och äldre att exkluderas, detta för att författarna ansåg att 

vården hela tiden gör framsteg och upplevelser kan därför skilja sig. Därför gjordes en 

sammanställning av den mest aktuella forskningen. Kristensson, (2014) styrker detta tankesätt 

då det beskrivs hur studien ska ha så nya artiklar som möjligt. Det ansågs inte vara av värde 

vart i världen artiklarna kom ifrån, då det skulle tas reda på kvinnors upplevelse av 

genmutationen och det var oavsett land. Willman et al., (2016) beskriver att det ökar en studies 

trovärdighet med artiklar från hela världen. 

Ett krav var att personer som var medverkande inte fick vara yngre än 18 år, då det räknas som 

omyndig. Till en början var tanken att ha en maxålder på de medverkande. Det kriteriet togs 

bort då under noggrannare granskning av artiklarnas innehåll inte ansågs påverka resultatet till 

studien. Snarare gav det ett bredare och varierande urval som Graneheim och Lundman (2004) 

menar på stärker studiens tillförlitlighet. Artiklarna som inkluderades skulle enbart innehålla 

kvinnor som diagnostiserats med den ärftliga genmutationen. I vissa artiklar var det otydligt 

om det bara var misstänkt diagnos, eller en fråga om att göra ett genetiskt test. De artiklar där 

det var otydligt eller framkom att inte alla deltagare var drabbade exkluderades då det hade 

påverkat resultatet och hörde inte ihop med studiens syfte.

De databaser som tillämpades till studien var PubMed och CINAHL. Möjligheteten att finna 

flera betydelsefulla artiklar rekommenderar Henricson (2017) att söka i flera olika databaser

som har ett omvårdnadsfokus. Detta är för arbetets trovärdighet samt resultatets sensitivitet 

ökas. De databaser som tillämpades ansågs vara tillräckligt för att få fram ett resultat. 

Författarna beslutade att inte söka i andra databaser förutom PubMed och CINAHL, det kan 

ses som en nackdel då betydelsefulla studier kan ha missats.
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Författarna ansåg dock att det uppnåddes datamättnad med de artiklar som framkom ur 

CINAHL och PubMed. Vid sökningsprocessen upplevde författarna att de sökord som valts 

var tillräckliga och relevanta. Författarna valde att inte använda fler sökord än vad som 

redovisats då det dök upp artiklar som ansågs vara irrelevanta för studien. Östlundh (2017) 

menar att för att kunna få ett bra och relevant litteratururval behövs det sättas samman olika 

synonymer och sökord. Booleska operatorer OR samt AND användes vid sökningsprocessen. 

Detta är för att breda ut sökningen samt avgränsa sökningen vilket ledde till att sannolikheten 

att finna flera relevanta artiklar till resultat ökades (Östlundh, 2017). Författarna sökte varje 

begrepp samt synonym var för sig och därefter användes OR när olika söktermer skulle 

kombineras med varandra. AND användes när författarna ville begränsa sig i området. På detta 

sätt kunde författarna göra olika blocksökningar. Willman et al. (2016) skriver att kombinera 

rätt synonymer ses som ett hjälpmedel för författarna att fånga in så många relevanta litteraturer

som möjligt, men även att sökningen har fokus mot ett avgränsat område. Författarna använde 

sig av fritextord samt ämnesord vid sökningsprocessen. Willman et al., (2016) menar att en 

sökstrategi kan resultera till stora mängder av referenser om sökningen endast baseras på 

fritextsökningar. 

Därför rekommenderar Willman et al. (2016) att en sökningsstrategi skall innefatta både 

fritextord samt ämnesord såsom MeSh-termer samt Subject headings detta för att få utökad 

specificitet. Författarna valde att avgränsa sökningen till peer reviewed och att artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska. Henricson (2017) skriver att trovärdigheten stärks om artiklar som 

väljs ut är peer reviewed granskade då de artiklarna anses vara vetenskapliga.

Författarna använde sig av Blekinge tekniska högskolas egna mall som är tagen från Willman

et al, (2011). Författarna kvalitetsgranskade artiklarna var för sig och därefter diskuterades och 

jämfördes granskningen tillsammans. Henricson (2017) menar att kvalitetsgranskningen skall 

genomföras gemensamt för att tillförlitligheten ska ökas. De 12 artiklarna som 

kvalitetsgranskades fick alla höga poäng, vilket Willman et al. (2016) beskriver att studien

räknas vara av god kvalité och ha en hög trovärdighet.

Dataanalysen gjordes i enlighet med Lundman och Hällgren- Graneheim (2017) kvalitativa 

innehållsanalys. För att kunna besvara studiens syfte passade det att göra en kvalitativ 

innehållsanalys. Analysen gjordes med en manifest ansats vilket Kristensson, (2014) beskriver 

är användbart för att gå textnära och hitta uppenbart resultat i texten. 
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Lundman och Hällgren- Graneheim (2017) beskriver också att innehållsanalys menar att gå 

textnära och hitta likheter och skillnader som sedan bildar kategorier. Därav passade valet av 

analys för att på bästa sätt beskriva upplevelser hos kvinnorna. Analysen av artiklarna utfördes 

först individuellt av författarna och därefter tillsammans för att gemensamt diskutera att 

helheten passade till syftet, vilket Kristensson, (2014) anser vara en styrka. Med en manifest 

ansats plockades sedan bärande meningsenheter ut som beskrev kvinnornas upplevelser. 

Eftersom artiklarna var skrivna på engelska översattes meningarna på internet och därefter 

kontrollerades igen då översättningen inte alltid blir korrekt. Detta gjordes för att innehållet i 

meningen inte skulle ändras och få en annan betydelse. 

Därefter kondenserades och kodades meningarna. Meningsenheterna skrevs och klipptes ut en 

och en för att göra det enklare att kategorisera dem. En svårighet som möttes vid kategorisering 

var att flera meningsenheter gick ihop med varandra. Som Axelsson, (2008) också menar är att 

en innehållsanalys om människors upplevelser ofta passar in i flertalet kategorier. När 

meningarna skulle sättas i kategorier blev analysen mer latent. Det betyder att innehållet blev 

mer tolkat för att kunna placeras rätt. Detta gjordes eftersom fokus var att få fram innebörden 

av vad kvinnorna egentligen upplevde. 

Danielsson, (2017) beskriver att en manifest ansats innebär att författaren alltid gör någon form 

av tolkning, att enbart gå textnära är nästan omöjligt. Samtidigt beskriver Danielsson, (2017) 

att med en latent ansats kan det finnas risk för feltolkningar. Dock beskriver Graneheim och

Lundman, (2004) att för att få ett förståeligt resultat och en klar och tydlig helhetsbild krävs en 

viss form av tolkning i analysen. Det kan vara i åtanke att dataanalysen kan beskrivas som en 

manifest ansats med latenta inslag.

Artiklarna som valdes ut skulle ha ett etiskt resonemang vilket Forsberg och Wengström (2015) 

beskriver är viktigt för all forskning. Eftersom ett etiskt resonemang i studier skyddar 

individerna som är med i studien ansågs det vara en styrka och fördel i studien.

Resultatdiskussion

Kvinnors upplevelser av att leva med BRCA 1 och/eller BRCA 2 resulterade i fyra olika fynd, 

att familjebesluten påverkas, att behöva stöd från vårdpersonal, att förlora sig själv kroppsligt 

och att mötas av psykiska motgångar. Alla kategorier anses vara lika stora fynd och kommer 

diskuteras under resultatdiskussionen.
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Ett av de stora fynden som framkom var kvinnornas upplevelser vad gäller att hitta partner, 

skaffa barn och svårigheterna med just det. Känslor av skuld var framträdande i frågan om barn 

då de inte ville föra vidare mutationen till sina framtida barn. En stor anledning till att 

kvinnorna trots allt valde att skaffa barn var deras hopp om att vården skulle utvecklas och 

förutsättningarna skulle se bättre ut när barnen växte upp. Det styrks även i en studie av Kenen

et al., (2006) att önskan om att utvecklingen ska gå framåt är det hopp som används för att 

minska skuldkänslorna av att ha fört vidare genmutationen en generation (Kenen et al, 2006). 

Resultatet i studien är nyare men ändå dyker liknande tankar som i de äldre studierna upp. Det 

kan tyda på att det fortfarande inte utvecklats tillräckligt mycket eller i den fart som kvinnorna 

hoppats eller trott på. Det kan då antydas att samma svårigheter angående beslut om barn och 

känslorna kring detta kommer fortsätta att finnas och måste kunna hanteras av kvinnorna. Roy 

tar upp i sin modell hur personer måste anpassa sig till förändringar som sker i livet (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012). 

Det kan handla om att kvinnorna måste kunna acceptera sin genmutation och börja leva efter 

de förutsättningar som det för med sig. Eftersom kvinnorna inte kan styra över genmutationen 

eller bli av med den krävs det just att kunna anpassa sig då genen i sig inte automatiskt medför 

någon sjukdom, utan ohälsan sitter främst i tankarna. Som kvinnorna beskrev i resultatet 

handlar upplevelserna kring familjebesluten mer om psykiska tankar, känslor och svårigheter 

än en fysisk sjukdom. Även om skulden att överföra var bestående, beslutade majoriteten att 

skaffa barn ändå. Då handlar det mer om att sedan bearbeta och övervinna de dåliga tankarna 

och känslorna kring det och det är vad Roy menar med adaption i sin modell (Wiklund Gustin 

& Lindwall, 2012).

Det framkom även i resultatet att behovet av stöd från vårdpersonal var viktigt. Det var tydligt 

att kvinnorna upplevde bristfälligt med information kring vad mutationen förde med sig. Vilka 

konsekvenser det gav och vilka hälsoprogram som fanns var saker som kvinnorna upplevde

behövde vara tydligare. Det framkommer även hur de kände sig övergivna av vården och att 

de inte hade förståelse för deras situation. En anledning till bristfällig information och minskad 

hjälp menar Lee et al. (2017) kan bero på tidsbristen som finns inom vården, att personalen inte 

tar sig tid till patienten. Det var inget som framkom i resultatet, där menade kvinnorna på att 

det handlade om att vårdpersonalen själva inte hade tillräckligt med kunskap om situationen. 

Från den okunskapen kom sedan pressade beslut om hur kvinnorna borde göra.
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Det kan tänkas att båda delarna är aktuella och påverkar kvinnornas upplevelser om bristfälligt 

stöd från vårdpersonal (Lee et al., 2017). Kenen et al., (2006) beskriver hur kvinnor berättat att 

de känner sig obekväma att prata om sin genmutation med andra. Det i sin tur kan leda till att 

de inte öppnar upp sig och pratar om det med vårdpersonalen, vilket är viktigt att kunna göra 

för att skapa en dialog kring vad som upplevs jobbigt. Dock ska vårdpersonal i vården vara bra 

på att läsa av sådana situationer och försöka ha öppna samtal så att kvinnorna i fråga vågar 

öppna upp sig. Roys modell beskriver hur sjuksköterskan har en roll i att stödja människor till 

att återfå balans och att kunna uppleva livskvalitet (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). För att

det ska gå behöver patienter uppleva att de får tillräckligt med stöd och information, vilket 

också är sjuksköterskans ansvar att bidra med.

Vidare visade resultatet att kvinnorna upplevde en fysisk förlust. Det innebär att kvinnorna 

ställdes inför svåra beslut att fatta som exempelvis profylaktiskt mastektomi, vilket resulterade 

till kroppslig förändring. Det framkom även i resultatet att kvinnornas autonomi blev hotad då 

det inte hade något annat val än operationer. Kvinnorna ville bevara kroppen och bibehålla den 

feminina rollen. I resultatet framgick det också hur kvinnorna upplevde oro kring kroppslig 

förändring som uppkom efter ett kirurgiskt ingrepp. DiMillo et al., (2013) framhäver liknande 

fynd om de svåra beslut som kvinnorna ställs inför då de överväger profylaktiskt mastektomi. 

Det upplevdes oroväckande för den kroppsliga förändringen som kunde ske samt dess följder 

som uppkom därefter. Vidare beskrivs det hur kvinnorna kämpade med att hantera idén om att 

förlora deras bröst. Eftersom de ansåg att kvinnligheten förlorades (DiMillo et al., 2013)

Samtidigt belyser Meadows, Padamsee och Paskett (2018) att en del av kvinnorna inte kände 

något särskild anknytning till äggstockar eller bröst. Kvinnornas koppling till den feminina 

rollen påverkades inte, då de ansåg att en bortplockad kroppsdel inte gjorde de själva mindre 

kvinnliga. De upplevde att de fortfarande var sig själva (Meadows et al., 2018). Resultatet

påvisade att den feminina rollen påverkades och Meadows et al., (2018) studie visar det 

tvärtom. Det kan bero på kvinnornas sätt att se på de fördelar som följer med profylaktiska

ingrepp. Att minska risken för att utveckla cancer är mer viktigt än att förlora kvinnliga 

kroppsdelar.
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Enligt Roys modell beskrivs det fysiska jaget som handlar om individens kroppsuppfattning.

Hur individerna upplever att de ser ut och individens egna kroppsupplevelser (Wiklund Gustin 

& Lindwall, 2012). Kvinnor som bär på BRCA mutationen tvingas genomgå mastektomi vilket 

kan påverka kvinnors kroppsuppfattning. För att kvinnorna ska kunna uppleva hälsa, måste de 

anpassa sig att leva med de nya kroppsförändringar som sker efter ett kirurgiskt ingrepp.

Fjärde och sista fyndet i resultatet konstaterade att kvinnorna möttes av psykiska motgångar 

till följd av den ärftliga genmutationen som de bär på. Resultatet visade att vara BRCA bärare 

innebar att emotionella känslor uppstod. Detta resulterade i att kvinnorna levde med en ständig 

oro i kroppen. Det skapade; ångest, isolering, ensamhet, rädsla att drabbas av cancer, osäkerhet, 

depression, ånger att utfört mastektomi, sårbarhet till cancer samt minskad livskvalité. Det 

framkom även att kvinnorna hade behov av att få kontroll i livet, då känslor som osäkerhet fick 

dem att känna sig hjälplösa och oförmögna att hantera situationen. Detta stärker även Crotser 

och Dickerson (2010) att kvinnor möts av psykiska motgångar till följd av mutationen. Då

liknade upplevelser lyfts upp i studien såsom; isolering, rädsla och oro men även en ilska 

gentemot mutationen som de bär på. 

Samson et al., (2014) belyser att kvinnor upplevde en känsla av kontroll i livet när de sökte 

information och fick lära sig om de förebyggande insatser som kunde erbjudas. Detta framkom 

dock inte i resultatet då kvinnorna beskrev att de förlorade kontroll och kände sig hjälplösa 

kring detta (Samson et al., 2014). Som tidigare beskrivits har information och stöd från 

vårdpersonal varit viktigt för kvinnorna och när det brustit har det påverkat dem negativt. 

Skillnaden att uppleva negativa känslor och att uppleva kontroll kan påverkas av hur kvinnorna 

omhändertagits av vården och vilket stöd samt information de fått. Det visar hur betydelsefullt

det är att vårdpersonal tar sig tid och visar stöd till kvinnorna. 

Samson et al., (2014) bekräftar ytterligare att kvinnorna levde med osäkerhet vilket gjorde att 

de upplevde frustration kring detta. Vidare beskrivs det att de mötte liknande motgångar; såsom 

rädsla, ångest, oro som framkom i studiens resultat. Med den informationen är det tydligt att 

psykiska motgångar är en viktig del att hantera för kvinnorna. Roys adaptionsmodell pratar om 

begreppet självuppfattning som speglar det psykologiska jaget. Det handlar om en persons 

tankar och känslor om sig själv (Wiklund Gustin & Lindwall (2012). Flera negativa känslor

hos kvinnorna upplevdes på grund av mutationen. Det var betydelsefullt att få hjälp och stöd 

från vårdpersonalen för att hantera situationen de befann sig i. 
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Roy beskriver att det kan vara svårt att uppnå både fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 

(Wiklund Gustin & Lindwall (2012). Sjuksköterskorna ska ha i åtanke om kvinnornas 

svårigheter som de möter på grund av mutationen. Då är det ytterst betydelsefullt att ta reda 

på vad som är mest anpassningsbart för stunden och arbeta därifrån för att uppnå bästa möjliga 

hälsa.

Slutsats
Syftet med den föreliggande litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelser att leva med 

den genetiska mutationen BRCA1 och/eller BRCA 2 som ger ökad risk för bröst- och 

ovarialcancer. Resultatet visade att kvinnors familjebeslut påverkades vare sig det handlade 

om att bilda familj eller hitta partner. Det framkom väldigt tydligt i resultatet att kvinnorna 

hade stort behov av stöd från vårdpersonalen, då de ansåg att situationen som de befann sig 

inte var hanterbar. Stödet som kvinnorna fick från vårdpersonalen ansågs vara otillräckligt och

att vägledningen från vården ansågs vara bristfällig. För att minska cancerrisken tvingades 

kvinnorna att ta ställning till profylaktiska åtgärder som mastektomi och oophorektomi. Valen 

som kvinnorna utförde skapade negativa känslor och drömmen om att bilda familj var inte lika 

självklar. Det framkom även att den feminina rollen togs ifrån dem efter förebyggande 

operationer. Resultatet visade även att kvinnorna möttes av psykiska motgångar till följd av 

mutationen då de upplevde att de förlorade kontrollen över deras liv. Detta skapade oro, rädsla

och ångest vilket ledde till minskad livskvalité samt depression.

Resultatet visade att upplevelsen hos varje kvinna är unik och att det finns likheter och 

skillnader kring kvinnornas upplevelser om mutationen. Det är betydelsefullt för 

sjuksköterskans roll att ha kännedom om kvinnors erfarenheter. Sjuksköterskan möter 

kvinnorna i olika sammanhang som till exempel på; sjukhus i olika avdelningar, primärvården 

och även inom psykiatrin. Behovet av stöd till kvinnorna är väldigt uppenbart, då kvinnorna 

behöver bli sedda som unika individer med individuella behov, värderingar samt erfarenheter. 

För att kvinnorna ska uppleva hälsa och välbefinnande är det betydelsefullt att skräddarsy 

omvårdnaden efter individnivå och möta kvinnorna personcentrerat. För att sjuksköterskorna 

skall kunna tillgodose deras behov och erbjuda bästa möjliga vård behövs det mer kunskap och 

mer forskning kring kvinnornas upplevelser.
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Självständighet

Under kandidatexamensarbetet har författarna haft ett gott samarbete tillsammans. Emelie har 

skrivit inledningen och underrubrikerna i bakgrunden; ärftlig genetisk genmutation, 

förebyggande åtgärder, Roys adaptionsmodell och problemformuleringen. Mitereme har 

skrivit i bakgrunden; hälsa, ohälsa och lidande, att leva med genetisk ärftlighet och 

sjuksköterskans stöd. Sökningar av artiklar samt kvalitetsgranskningen utfördes enskilt och 

därefter diskuterade författarna sinsemellan om artiklarnas kvalité. Meningsenheter plockades 

ut gemensamt samt bildandet av kategorier. Metodavsnittet, resultatet, diskussionerna slutsats 

är ett gemensamt ansvar av båda författarna och har delats lika. Emelie hade huvudansvaret för 

sammanfattningen samt referenslistan och Mitereme hade huvudansvaret för bilagorna samt 

figurerna som finns i examensarbetet. Under arbetets gång har författarna haft kontinuerligt 

stöd av varandra. Författarna bedömde varandras texter och gav feedback till varandra. Allt 

material har godkänts av båda författarna innan det har lagts in i arbetet.
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the age of 30.

PubMed & CINAHL

Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer

-Deltagande 7
kvinnor 
-Ålder 18–30 år

Hög kvalité
80%
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Myklebust, M., Gjengedal, E., & 
Stromsvik, N. 

Norge, 2016

Experience of norwegian female BRCA1 and 
BRCA2 mutation-carrying participants in 
educational support groups: a qualitative 
study.
PubMed 

Kvalitativ metod -Deltagande 17
kvinnor 
-Ålder 18–30 år

Hög kvalité
87%

Hamilton, R., Innella, N., & 
Bounds, D. 

USA, 2015

Living with genetic vulnerability: a life 
course perspective

PubMed & CINAHL

Kvalitativ metod -Deltagande 16 
kvinnor 
-Ålder 23–56 år

Hög kvalité
80%

Leonarczyk. J, T & Mawn. E, B

USA & Kanada, 2015

Cancer risk management decision making 
for BRCA+ women

PubMed

Kvalitativ metod
Semistrukturerade 
intervjuer

-15 deltagande 
kvinnor
-Ålder 21–63 år

Hög kvalité
80%
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Meningsenhet Kondenserat meningsenhet Kod Underkategori Kategori

It's a little stressful because does that mean that I 

have to be done having all my kids by then, usually 

you don't have such a timeline when you need to be 

done having your children.

Stressande, vanligtvis har du inte 

sådan tidslinje när du behöver 

vara klar med alla barn.

Tidspress över 

barnafödande.

-

Att familjebesluten 

påverkas

I felt like I needed more help than I got. I am tired of 

being my own primarycare physician. It’s

really stressful. And it is still not helpful when I read 

that statement that it is a personal choice.

Behövde mer hjälp än vad jag 

fick. Trött på att vara min egna 

primärvårdsläkare.

Behov av mer 

stöd

- Att behöva stöd från 

vårdpersonal

I had a really, really hard time coming to terms with 

that...how big of a deal they (breasts) were in my 

whole life.

Hade svårt att ta itu med det, hur 

stor del brösten var i mitt liv.

Förändrad kropp. - Att förlora sig själv 

kroppsligt
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Bilaga 4 ” Dataanalys”

We´re going to have the surgery first because I just 

can’t live with the uncertainty of when is it going to 

hit me.

Jag kan inte leva med osäkerheten 

om när det kommer slå mig

Osäkerhet om 

sjukdom

- Att mötas av psykiska 

motgångar


