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Introduktion: Bröstcancer är den vanligast förekommande typ av cancer hos kvinnor i världen. Bröstcancer utgör 

en stor del av dödsfallen hos kvinnor men många överlever också tack vare det screeningsprogram som finns med 

i undersökningen och de förebyggande operativa behandlingar som finns. En behandling är en så kallad 

mastektomi där ena eller båda brösten tas bort i förebyggande syfte. Det kan dock vara svårt att fatta beslut om 

typ av behandling. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien är att beskriva vilka faktorer som påverkar kvinnor i beslutsprocessen inför 

profylaktisk mastektomi. 

Metod: Systematisk litteraturstudie som följde Polit och Becks (2017) nio steg. Databassökning genomfördes i 

PubMed och CINAHL och resulterade i 10 artiklar varav 4 var kvalitativa och sex var kvantitativa. Artiklarnas 

kvalitet granskades med hjälp av Polit och Becks (2017) granskningsmallar. 

Resultat: Utifrån resultatet framkom olika faktorer som påverkar kvinnor i beslutsprocessen inför profylaktisk 

mastektomi. Dessa faktorer utgjorde fyra kategorier: känslor, erfarenheter och stöd från familjemedlemmar och 

vänner, information och vägledning från vården samt kännedom om ärftlig belastning. Kategorin känslor 

omfattade även underkategorierna rädsla, ångest och oro. 

Slutsats: För att stötta kvinnor i beslutsfattandet behöver vården införa riktlinjer för hur vårdpersonal kan följa 

kvinnan hela vägen från konstaterad diagnos till avslutad behandling för att stötta och finnas tillgänglig för frågor. 
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Introduktion 
Bröstcancer är den vanligaste typ av cancer som förekommer hos kvinnor runtom i världen och 

allt fler unga kvinnor drabbas. Bröstcancer står för en tredjedel av alla cancerformer hos kvinnor 

i reproduktiv ålder (American Cancer Society 2016) och Socialstyrelsen (2016) rapporterade 

att 8923 kvinnor i Sverige drabbades år 2016. Ett stort antal kvinnor drabbas årligen och många 

kvinnor dör till följd av cancern. Dock ökar antalet kvinnor som överlever efter bröstcancer 

tack vare mammografiska screeningprogram och moderna behandlingsformer. Kirurgiska 

ingrepp är vanligt förekommande behandlingar vid bröstcancer (American Cancer Society 

2016) och i Sverige genomfördes 2219 mastektomier år 2017 (Socialstyrelsen 2017). 

Mastektomi är för närvarande den grundläggande metoden för behandling av bröstcancer vilket 

innebär kirurgisk amputation av bröstet (Cipora et al. 2018). Lam et al. (2013) skriver att det 

kan vara svårt för kvinnor att fatta ett beslut om specifika behandlingsalternativ. Ett delat 

beslutsfattande förbättrar samråd mellan patienten och vårdpersonalen samt underlättar den 

beslutsfattande processen vilket ger patienter tillfredsställelse av sina beslut. 

 

Delat beslutsfattande 
Delat beslutsfattande anses vara optimalt att använda när det kommer till patientens 

behandlingsbeslut i konsultationen med läkaren. Delat beslutsfattande är en modell där det 

krävs två personer för att den ska kunna användas korrekt, vilket oftast är en läkare och en 

patient. Om enbart en person fattar ett beslut är inte beslutet delat och då är det heller inte ett 

delat beslutsfattande (Charles et al. 1997). Delat beslutsfattande blir allt mer betydande inom 

hälso- och sjukvården. Enligt Elwyn et al. (2012) har delat beslutsfattande definierats som: "ett 

tillvägagångssätt där kliniker och patienter delar de bästa tillgängliga bevisen när de möts med 

uppgiften att fatta beslut och var patienterna är stöds för att överväga alternativ, för att uppnå 

informerade preferenser” (Elwyn et al. 2012, s. 1361). Elwyn et al. (2012) hävdar att för att 

uppnå delat beslutsfattande ska ett bra förhållande i kliniken uppstå. Aktuell information till 

patienter ska ges och patienter ska stöttas medvetet. Patienter får rätt att uttrycka sina behov 

och synpunkter under beslutsprocessen. För att uppnå dessa delar föreslår Elwyn et al. (2012) 

en modell för hur ska beslutsfattande delas grundat på val, förslag och beslutsperspektiv. 

Modellen omfattar tre steg: presentera val, beskriva förslag samt stötta patienter att undersöka 

preferenser och hjälpa till att fatta beslut. Denna modell utgår från att stödja en 

beslutsfattandeprocess av patienten. Förståelse för patientens beslut görs genom att undersöka 

och respektera det som betyder mest för patienter (Elwyn et al. 2012). 

 

Bröstcancer 
När celler i bröstet börjar växa okontrollerat har en bröstcancer påbörjats. Bröstcancer kan starta 

på olika ställen i bröstet och kan även sprida sig via blodet och lymfsystemet till övriga delar i 

kroppen. Det vanligaste symtomet vid bröstcancer är en knöl som hittas i bröstet. Andra symtom 

är hudirritation, små gropar i huden, smärta i bröstvårtan eller bröstet, svullnad av bröstet eller 

del av bröstet och utsöndring från bröstvårtan som inte är bröstmjölk (Regionala cancercentrum 

2018). Vad som orsakar bröstcancer är fortfarande oklart men sannolikt uppkommer sjukdomen 

genom olika riskfaktorer (Torsler Andersson 2018). Åldern har visat sig ha en betydande roll 

då risken för att utveckla bröstcancer fördubblas vart 10:e år fram till menopausen då risken 

minimeras. Även kvinnor som får menstruation tidigt i livet eller har en sen menopaus samt 

kvinnor som får sitt första barn efter åldern 30 år har en ökad risk för att drabbas. Andra 
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riskfaktorer är geografiska skillnader, familjehistoria med bröstcancer, strålning, livsstil och 

intag av p-piller (McPherson et. al. 2000; Torsler Andersson 2018). 

 

Bröstcancergener 
All cancer orsakas av att något gått fel vid celldelningen i samband med DNA-kopieringen. 

Vanligtvis finns det gener som reparerar dessa fel men ibland klarar de inte av att utföra det. 

Detta blir då början till en cancerutveckling. De vanligaste generna med mutationer som kan 

orsaka ärftlig bröstcancer är så kallade bröstcancergener, BRCA1 och BRCA2. Båda dessa 

gener anses som högriskgener och ökar risken för att utveckla bröstcancer med 50–80 %. 

Mutationer i dessa gener kan även orsaka äggstockscancer hos kvinnor (Biörnstad 2017). 

Nationella vårdprogrammet har sammanfattat rekommendationer för vårdpersonal som handhar 

patienter som är mutationsbärare av BRCA1 eller BRCA2. Rekommendationerna omfattar 

bland annat information om utökad genetisk testning inom familjen och information om 

möjlighet till någon form av mastektomi (Socialstyrelsen 2014). 
 

Diagnostik av bröstcancer 
Diagnosen bröstcancer ställs genom att tre olika metoder kombineras, så kallad 

trippeldiagnostik. Metoderna som används är klinisk undersökning, mammografi/ultraljud och 

finnålspunktion. I vissa fall används även magnetkamera vid undersökning. Vid den kliniska 

undersökningen inspekterar och känner läkaren igenom brösten men även lymfkörtlarna i 

armhålan och på halsen (Torsler Andersson 2017). Undersökning av lymfkörtlar i armhålan och 

på halsen görs eftersom en spridning av bröstcancer i första hand görs till kringliggande 

lymfkörtlar (Goldberg 2009). Mammografi och ultraljud är två olika former av röntgenmetoder.  

Vid en misstänkt tumör kan en finnålspunktion bli aktuell där celler från tumören sugs ut med 

en särskild spruta. Cellerna kan sedan undersökas i mikroskop för att avgöra om det rör sig om 

en benign eller malign tumör (Torsler Anderson 2017). 

 

Behandling av bröstcancer 
Den vanligaste behandlingen av bröstcancer idag är genom kirurgi men det finns också andra 

behandlingar såsom hormonell behandling, strålbehandling och cytostatikabehandling 

(Cancerfonden 2018). Ett av de kirurgiska ingreppen som erbjuds idag är en så kallad 

profylaktisk mastektomi. Dessa ingrepp erbjuds ofta till patienter som har testats positivt för 

BRCA1 och BRCA2 förändringar samt till patienter med en stark familjehistoria av bröstcancer 

(Hartmann et al. 2001). Profylaktisk mastektomi bör väljas av kvinnor som har en hög risk för 

att utveckla bröstcancer. Till högriskpatienter räknas kvinnor vars familjemedlemmar, i minst 

två generationer på samma sida av släkten har eller har haft bröstcancer eller där genetisk 

mutation i BRCA1 och BRCA2 test påvisats (Cancerfonden 2018). Idag finns det två typer av 

profylaktisk mastektomi; bilateral och kontralateral profylaktisk mastektomi. Bilateral 

profylaktisk mastektomi innebär att båda brösten opereras bort. Kvinnor som väljer detta 

ingrepp har inte en bröstcancerdiagnos eller har tidigare varit behandlad för bröstcancer   med   

hjälp   av   bröstbevarande operation, där endast tumör och omkringliggande bröstkörtelvävnad 

avlägsnats. Kontralateral profylaktisk mastektomi utförs på motsatt bröst hos patienter som 

redan haft bröstcancer i det ena bröstet och fick behandling för detta (Brown et al. 2017). Under 

operationen avlägsnas hela bröstkörteln bort med fettvävnad och närliggande körtlar (American 

Cancer Society 2016). 
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Sjuksköterskans roll i omvårdnaden 
Sjuksköterskans specifika kompetens är kring området omvårdnad som har sin grund i den 

humanistiska människosynen där sjuksköterskor använder sig av ett etiskt förhållningssätt. 

Omvårdnaden ska utformas på så sätt att mänskliga rättigheter, tro, vanor, självbestämmande, 

integritet, värdighet och människors värderingar hamnar i fokus. Omvårdnaden ska genomföras 

i nära kontakt med patienten och närstående. Genom att arbeta med en personcentrerad vård 

sätts patientens individuella behov i centrum och omvårdnaden utformas därefter (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017). 

 

Ballard och Hill (2016) skriver att patienter med cancer är ofta utsatta för svåra diagnoser och 

att det krävs ett snabbt beslutsfattande i en mycket stressande atmosfär. Cancerpatienter är ofta 

tvungna att fatta ett beslut om behandling under en kort tid vilket ofta upplevs av patienter som 

fysiskt och psykiskt störande (Dumenci et al. 2014). Sjuksköterskans roll är då att säkerställa 

att patienter får allt relevant information samt resurser i form av samtal som behövs för att fatta 

ett beslut. Personens kunskap beror på olika faktorer såsom kultur, utbildningsnivå samt grad 

av informationens svårighet. Onkologisjuksköterskor använder bästa sätt av hälsokompetens då 

de tillämpar muntliga samt skriftliga kommunikationsstrategier vid kommunikation med sina 

patienter. Sjuksköterskor ska undervisa sina patienter och ge en behörig kunskap för att öka 

patienters hälsokunskap (Ballard & Hill 2016). Sjuksköterska bör även kunna använda sig utav 

några kommunikationsstrategier när hon pratar med patienter. Sjuksköterska behöver tillämpa 

ett vanligt och enkelt språk utan svåra medicinska termer vilket kan underlätta patienters 

förståelse av informationen. Sjuksköterska ska lungt, tydligt och långsamt samt börja med 

huvudmålen. Sjuksköterska ska uppmuntra patienter att ställa frågor för att involvera patienten 

i diskussionen. Betydelsefull information ska upprepas för att hjälpa patienten att komma ihåg 

viktig information (Brega et al. 2015). Förutom att använda muntlig kommunikation kan 

skriftlig information lämnas åt patienten. Sjuksköterska bör komma ihåg att skriftligt material 

är ett verktyg som hjälper patienter att förstå och bevara information. Irrelevant eller obetydlig 

information måste uteslutas i det skriftliga materialet samt språket ska vara enkelt och 

lättförståeligt (Ballard & Hill 2016). För att information och kommunikation skall förbättras 

mellan patienten och vårdenheten bör varje patient erbjudas en kontaktsjuksköterska. Detta 

stärker även patientens möjligheter till delaktighet i sin vård (SOU 2009:11). 

 

International Council of Nurses (ICN) är en skriven etisk kod som används av sjuksköterskor 

över hela världen. Den etiska koden används som ett verktyg för att vägleda sjuksköterskor till 

att jobba gemensamt men oberoende av nationella lagar med etiska frågor som uppkommer 

dagligen i vården. Koden är sammanställd utifrån fyra olika områden som beskriver riktlinjer 

för det etiska handlandet; sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och 

yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen samt sjuksköterskan och medarbetare. Det 

finns en utmaning i dagens vård när det kommer till etiska frågeställningar. Allt från att bevara 

integritet och visa respekt till att skapa bra förutsättningar för att öka delaktigheten i 

omvårdnaden och prioriteringar av omvårdnadsåtgärder (Svensk sjuksköterskeförening 2017). 

 

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee (1971) beskriver omvårdnad som en mellanmänsklig 

dimension där begreppen människan som individ, mening, mänskliga relationer samt 

kommunikation framhävs. Den mellanmänskliga relationen uppstår efter att olika 

interaktionsfaser genomgåtts; det första mötet, framväxt av identiteter, empati, sympati och 

ömsesidig förståelse och kontakt. Travelbee (1971) hävdar att det är viktigt att förstå hur 

samspelet mellan patient och sjuksköterska upplevs eftersom detta kan påverka patientens 

tillstånd. Första mötet mellan två personer är viktigt eftersom de är främmande för varandra 

och förväntningar samt generaliserade uppfattningar om den andra individen finns. I det första 
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mötet får personen ett första intryck genom att observera, känna in och bedöma den andra 

personen. Travelbee (1971) anser att sjuksköterskans viktigaste redskap är att kommunicera 

med patienten där tankar och känslor kan delas. Målet med omvårdnaden är att hjälpa patienten 

att övervinna sin sjukdom och lidande vilket kan uppnås genom att skapa en mellanmänsklig 

relation till patienten. Kommunikation är en pågående process under mötet mellan två personer, 

både verbalt som icke-verbalt. 

 

Problemformulering 
Den mest förekommande typen av cancer hos kvinnor i hela världen är bröstcancer och därmed 

en vanlig dödsorsak hos kvinnor. Antalet som överlever efter bröstcancer ökar såväl 

internationellt som nationellt. Tack vare screeningprogram som mammografi och profylaktiska 

operativa ingrepp reduceras risken att utveckla bröstcancer betydligt. Under de senaste åren har 

antal profylaktiska mastektomier ökat väsentligt. Fortfarande finns dock få studier som 

undersöker vilka faktorer som påverkar kvinnor att välja det operativa ingreppet. För att 

underlätta för kvinnor att fatta beslut om profylaktisk mastektomi är det viktigt för 

sjuksköterskor att känna till vilka faktorer som påverkar kvinnors beslutsfattande kring detta 

för att kunna stödja dem fullt ut. Fortsättningsvis i arbetet förkortas följande ord: profylaktisk 

mastektomi PM, bilateral profylaktisk mastektomi BPM och kontralateral profylaktisk 

mastektomi KPM. 

 

Syfte 
Syftet var att utifrån vetenskapliga publikationer beskriva faktorer som påverkar kvinnor i 

beslutsprocessen inför profylaktisk mastektomi. 
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Metod 
Studien har utformats som en litteraturstudie där underlag inhämtats från redan befintlig 

forskning och sammanställts. Litteraturstudien påbörjades genom att en fråga formulerades och 

därefter utgjordes en plan för hur informationen skulle samlas in. När informationen hade 

insamlats granskades och analyserades den för att sedan kunna användas till studien (Polit & 

Beck 2017). Studien utformades utifrån Polit och Becks (2017) nio steg som redovisas i figur 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inklusions – och exklusionskriterier 
Vetenskapliga artiklar som var peer reviewed, publicerade mellan åren 2014 - 2018 och skrivna 

på engelska inkluderades i studien. Endast kvinnor som var 18 år och äldre deltog i studien. 

Kvinnor som hade en stark familjehistoria med bröstcancer och som hade gjort genetisk testning 

för BRCA-gener samt kvinnor som hade diagnosen bröstcancer i ena bröstet och fick 

behandling för detta inkluderades i studien. Review artiklar exkluderades från studien. Artiklar 

som inte uppfyllde inklusionskriterierna exkluderades manuellt. 

 

Litteratursökning 
Studien påbörjades enligt Polit och Becks (2017) nio steg där ett syfte formulerades under 

första steget. I andra steget togs det beslut om vilka databaser som skulle användas. Enligt 

Polit och Beck (2017) är CINAHL en stor databas inom ämnet omvårdnad och PubMed är en 

stor internationell databas inom medicin. När databaserna var bestämda formulerades sökord 

utifrån syftet. Sökord som användes i CINAHL var; mastectomy, prophylactic mastectomy och 

decision making. I CINAHL söktes orden mastectomy och prophylactic mastectomy som major  

Steg 1 

Formulera syfte och 

frågeställningar 

 

Steg 6 

Koda information 

från artiklarna 

Steg 5 

Läs inhämtat 

sökmaterial 

Steg 3 

Söka, identifiera och 

hämta potentiella 

primärkällor 

 

Steg 2 

Bestämma vilken 

sökstrategi som ska 

användas 

Steg 4 

Granska sökningarna 

efter relevans och 

lämplighet 

 

Steg 9 

Genomför en kritisk 

sammanfattning 

 

Steg 8 

Analysera, integrera 

information och sök 

efter teman 

 

Steg 7 

Kritisk 

granska/utvärdera 

artiklarna 

Figur 1. Polit och Becks (2017) nio steg. Fritt översatt av författarna. 
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concept och ordet decision making söktes som major heading. I PubMed användes sökorden 

mastectomy och decision-making. Ordet mastectomy söktes som Major och decision making 

som MeSH-term. 

 

Databassökning 
I det tredje steget genomfördes sökningar på sökorden för att finna relevanta artiklar. Antal 

träffar för varje sökning finns i tabell 1 och 2. 

 

I tabell 1 kombinerades sökorden mastectomy och prophylactic mastectomy med booleska 

operatorn OR då artiklar om respektive sökord återfanns i de enskilda sökningarna. 

Kombinationen med OR utvidgar sökningen eftersom antingen det ena sökordet eller båda ingår 

i sökresultatet. Därefter lades kombinationen av sökorden mastectomy OR prophylactic 

mastectomy ihop med sökordet decision-making med hjälp av booleska operatorn AND (Polit 

& Beck 2017). Genom att kombinera sökorden med AND uppkom artiklar som inkluderade 

båda sökorden vilket ledde till relevanta artiklar som handlade om kvinnors beslutsfattande 

process om att genomgå profylaktisk mastektomi. 

 

I tabell 2 utfördes sökningar först enskilt för varje sökord och därefter kombinerades båda 

sökorden med ordet AND för att få fram relevanta artiklar som besvarade studiens syfte. 

Eftersom sökordet prophylactic mastectomy inte fanns i databasen PubMed som MeSH term 

användes den inte som enskilt sökord i den databasen. 

 

Tabell 1. Databassökning utförd i CINAHL  

Databas Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

CINAHL S1 (MM”Mastectomy”) 306    

 S2 (MM”Prophylactic 

Mastectomy”) 

16    

 S3 S1 OR S2 1623    

 S4 (MH”Decision Making+”) 17 959    

 S5 S3 AND S4 50 13 4 3 

 Totalt:   13 4 3 

Datum för databas-sökning 2018-09-11, (MM) = (Major Concept), (MH) = Major Heading, S= sökning 

 

 

Tabell 2. Databassökning utförd i PubMed 

Databas Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PubMed S1 ”Mastectomy”[Majr] 2841    

 S2 ”Decision-Making”[Mesh] 42 218    

 S3 S1 AND S2 130 18 ((1)) 7 7 

 Totalt:   17 7 7 

Datum för databas-sökning 2018-09-11, [Majr] = Major, [Mesh] = Medical Subject Headings, (()) = externa 

dubbletter, S=sökning 
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Urvalsprocessen 
Efter genomförd databassökning påbörjades en urvalsprocess för att få fram relevanta artiklar 

till studiens resultat. Processen genomfördes i tre steg som finns redovisade nedan i figur 2. 

 

Urval 1 

I det fjärde steget i Polit och Becks (2017) nio steg lästes titlar och abstrakt på 180 artiklar. 

Detta för att finna relevanta artiklar som svarade för studiens syfte. Till urval 1 valdes 30 artiklar 

ut varav 13 artiklar från CINAHL och 17 artiklar från PubMed där en extern dubblett fanns. 

Totalt exkluderades 150 artiklar från båda databaserna. Artiklarna som exkluderades handlade 

om kvinnors kroppsuppfattning, upplevelser och förväntningar efter en mastektomi samt 

kvinnors förväntningar av bröstrekonstruktion. 

Urval 2 
Under det femte och sjätte steget i Polit och Becks (2017) nio steg granskades artiklarnas 

metod och resultatdel. Detta för att se om artiklarna fortfarande överensstämde med studiens 

syfte. Antal artiklar som exkluderades var 20 varav 10 artiklar från CINAHL och 10 artiklar 

från PubMed. De exkluderade artiklarna handlade bland annat om upplevelser och 

tillfredsställelse av PM, kvinnors inställning till PM samt kvinnors livskvalitet efter PM. 

Sammanlagt gick 10 artiklar vidare till urval tre. 
 

Urval 3 

Artiklarna från urval 2 kvalitetsgranskades i det sjunde steget med hjälp av Polit och Becks 

(2017) granskningsmallar “Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research” och “Guide 

to an Overall Critique of a Quantitative Research”. Granskningen innebar att styrkor och 

svagheter i artiklarna påvisades och på så sätt kunde artikelns vetenskapliga kvalité avgöras. 

Granskningsmallarna var utformade med frågor som kunde besvaras med ja eller nej och 

baserades på artikelns titel, abstrakt, introduktion, metod, resultat, diskussion och slutsats (Polit 

& Beck 2017). Artiklar som hade ett övervägande antal ja som svar på frågorna ansågs vara av 

god vetenskaplig kvalité och togs därför vidare till urval 3. Efter avslutad granskning återstod 

10 artiklar varav fyra kvalitativa och sex kvantitativa som sammanställdes i resultatet. 

Sammanställning av artiklarna finns i bilaga 1, Artikelmatris. 
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Figur 2. Flödesschema för urvalsprocessen. 

 

 

Databearbetning och analys 
Databearbetningen genomfördes i det åttonde steget Polit och Beck (2017).  Målet med 

databearbetningen var att hitta relevant data från artiklar som kunde besvara studiens syfte. 

Databearbetningen påbörjades med att artiklarna skrevs ut i pappersform för att författarna 

skulle kunna granska artiklarna lättare. Därefter numrerades artiklarna med siffrorna 1–10 för 

att undvika att artiklarna blandades ihop. Artiklarna lästes var för sig av författarna och sedan 

gemensamt. Artiklarna lästes flera gånger för att en bra förståelse av innehållet skulle uppnås. 

Meningar och återkommande ord som besvarade syftet markerades med hjälp av färgpennor. 

Därefter plockades markerad data ut och skrevs för hand i ett anteckningsblock för att få en 

helhetssyn över artiklarnas resultat. All data analyserades och olika teman framkom som 

berörde faktorer som påverkade kvinnors beslutsfattande. Därefter utgjorde teman olika 

kategorier som känslor, erfarenheter och stöd från familjemedlemmar och vänner, information 

och vägledning från vården samt kännedom om ärftlig belastning. Kategorin känslor fick även 

underkategorierna rädsla, oro och ångest. Enligt steg nio (Polit & Beck 2017) utformades till 

sist en sammanfattning av resultatet som utgjorde fyra kategorier. 

 

Forskningsetiska överväganden 
Artiklarna som användes till studien var alla peer-rewied vilket betyder att de var granskade av 

andra forskarna för att upprätthålla objektivitet (Polit & Beck 2017). Författarna hade inga 

förkunskaper om ämnet vilket medförde att egna värderingar undveks. För att säkerställa etiska 

riktlinjer så var alla artiklar godkända av etiska kommittéer. För att undvika feltolkning av 

meningar eller ord när artiklarna lästes användes ett digitalt svenskt-engelskt lexikon vid 

översättning. Citat skrevs på originalspråk för att misstolkning skulle undvikas. Referenser har 

tydligt beskrivits genom hela studien för att undvika plagiering och fusk (Polit & Beck 2017). 
 

 

Urval 1 

180 artiklar 

Exkluderades 

150 artiklar 

Inkluderades 

30 artiklar 

Urval 2 

30 artiklar 

Exkluderades 

20 artiklar 

Inkluderades 

10 artiklar 

Urval 3 

10 artiklar 
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Resultat 
Resultatet redovisades utifrån 10 artiklar där fyra artiklar var kvalitativa och sex artiklar var 

kvantitativa. Fyra kategorier samt tre underkategorier identifierades utifrån artiklarnas resultat. 

Kategorin känslor fick underkategorierna rädsla, ångest och oro. Resterande kategorier var 

erfarenheter och stöd från familjemedlemmar och vänner, information och vägledning från 

vården samt kännedom om ärftlig belastning vilket presenteras nedan i figur 3. Artiklarna som 

ingick i resultatet finns sammanställt i bilaga 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Känslor 
Känslorna rädsla, ångest och oro var vanligt förekommande under beslutsprocessen för kvinnor 

och känslan av att ha gjort allt man kan för att undvika och förebygga bröstcancern var viktigt 

vid beslutet av att genomgå operation (Brown et al. 2017; Glassey et al. 2017). 

 

Rädsla 

Att genomgå PM var ett vanligt förekommande beslut för kvinnor som upplevde rädsla och en 

sårbarhet inför bröstcancer. Trots att rädsla för ingreppet ofta infann sig så var kvinnor fast 

beslutna om att genomgå PM (Brown et al. 2017). För många kvinnor som genomgick BPM 

var risken för att utveckla bröstcancer något som skapade oro och rädsla vilket blev en 

avgörande faktor för att genomgå ingreppet “I thought there's no way I am going to wait for 

that [BC] to happen to me” (Glassey et al. 2017, s. 320). Yngre kvinnor som genomgick BPM 

beskrev bröstcancerbeskedet som något som associerades med döden och rädslan för att dö drev 

därför kvinnorna till att genomgå operationen. Kvinnor var rädda för att bröstcancer skulle 

kunna utvecklas med tiden och beskrev detta som “a time bomb” (Glassey et al. 2017, s. 320) 

som kunde leda till döden. Rädslan var en huvudfaktor som drev kvinnorna till att genomgå 

BPM (Glassey et al. 2017): 

 
I always felt like there was a time bomb. I was just waiting; a couple of years after my 

Mum died I found a letter she wrote to herself that said exactly that, she was just waiting 

to turn 30 and then she was going to die. (Glassey et al. 2017, s. 320). 

 

 

 

Figur 3. Faktorer som påverkade beslutet för kvinnor inför PM. PM = profylaktisk mastektomi. 
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Ångest 

För yngre kvinnor som utförde BPM var ångest en bidragande faktor till beslutet om att 

genomgå ingreppet “I remember lying in the MRI thinking I am not doing this every 12 

months...I had to wait two weeks for the results...I couldn't sleep” (Glassey et al. 2017, s. 320). 

Flera kvinnor upplevde en cancerskräck strax efter påbörjad screening vilket senare utvecklades 

till ångest. Screeningen ansågs därför vara för riskfylld och beslut om att genomgå BPM togs 

(Glassey et al. 2017). Patienter uttryckte att de ville göra PM för att känna sig säkra och undvika 

bröstcancer i framtiden “It's [RRM] to benefit my mental health in the future...if you're checking 

and you feel something slightly lumpy...you're going to be stressed out to death, until it gets 

sorted” (Brown et al. 2017, s.7). 

  

Oro 

Kvinnor ville undvika oro för återfall av bröstcancer samt minska behovet för att genomgå 

ytterligare operation. Patienter som övervägde KPM ville uppnå “peace of mind” (Rosenberg 

et al. 2014, s. 6) och därmed sluta oroa sig för att bröstcancer skulle utvecklas (Rosenberg et al. 

2014). Deltagarna angav att PM skulle minska oro i framtiden (Brown et al. 2017).  

Kvinnor ville även undvika framtida övervakning av bröstcancern och medföljande oro genom 

att utföra en PM (Rendle et al. 2015). Kvinnor som ville undvika oro om upprepade 

behandlingar, bröstcanceråterfall och kvinnor som ville undvika strålbehandling övervägde 

KPM mycket starkt (Hawley et al. 2017; Rosenberg et al. 2014). 

  

Många kvinnor som fick diagnosen bröstcancer i tidigt skede i ena bröstet valde att genomgå 

KPM för att undvika framtida utveckling av bröstcancer i det andra bröstet och därmed kunna 

sluta oroa sig (Hawley et al. 2017; Rendle et al. 2015). Kvinnor med en nyligen diagnostiserad 

bröstcancer upplevde att den framtida screeningen skulle innebära en konstant oro och därav 

valdes en KPM (Rendle et al. 2015). Patienter som genomgick PM hävdade att de inte längre 

behövde uppleva en fortsatt oro i samband med screening och ytterligare behandling (Rendle 

et al. 2015). För de som valde att genomgå PM var möjligheten att undvika oro och ångest en 

viktig del i beslutsprocessen. (Brown et al. 2017). 

 

Erfarenheter och stöd från familjemedlemmar och vänner 
Känslor samt rekommendation och stöd från familjemedlemmar och vänner förstärkte 

deltagarnas beslutsfattande om KPM (Greener et al. 2018). Barn var en avgörande faktor för att 

genomgå BPM då kvinnorna ville leva länge tillsammans med barnen. Kvinnor som redan hade 

barn valde BPM för att barnen skulle slippa se sin mamma genomgå bröstcancerbehandling 

eller strålning. Kvinnorna upplevde även att barnen skulle bli lidande av att veta att mamman 

hade en bröstcancerdiagnos och det skulle öka pressen på familjen “I just didn’t want the kids 

to see me go through anything if i got it [BC]... that was my biggest fear” (Glassey et al. 2017, 

s.320). 

  

För att förhindra bröstcancerutveckling i det andra bröstet beslutade kvinnor att genomgå KPM 

vilket kunde leda till att kvinnor inte övervägde behandlingsalternativet noggrant. Istället 

baserades beslutet på rekommendationer från vänner “I have a friend at work who went through 

this so she told me what to expect and what she did [CPM] and why” (Greener et al. 2018, s. 

150). En stor andel kvinnor angav att råd från familj och vänner var extremt viktigt för att fatta 

beslutet om KPM. Ett antal kvinnor hävdade också att det var mycket viktigt och flertalet 

kvinnor svarade att råd från familj och vänner var en något viktig anledning till KPM 

(Rosenberg et al. 2013). 
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Majoriteten av kvinnor som hade nära familjemedlemmar med diagnostiserad bröstcancer valde 

eller övervägde PM (Glassey et al. 2017; Schott et al. 2017; Johns et al. 2017; Brown et al. 

2017). Kvinnor som hade familjemedlemmar som fått diagnosen bröstcancer innan åldern 50 

var en av faktorerna som påverkade beslutet för PM. Det framkom att kvinnor som hade 

familjemedlemmar som dog av bröstcancer innan 50 års ålder övervägde oftare PM (Johns et 

al. 2017). Kvinnor uppgav att se släktingar från första generationen som genomgick påfrestande 

behandling (Glassey et al. 2017; Johns et al. 2017) var en motiverande faktor för det kirurgiska 

ingreppet “I'd seen my Mum go through treatment and 7 years later she is having terrible 

physical trouble from the chemo” (Glassey et al. 2017, s.321). 

 

Information och vägledning från vården 
Kvinnor som genomgick PM uppgav att det var läkare som påverkade beslutet om operationen. 

Kvinnor rapporterade att ibland uttryckte sig läkarna för skarpt om riskerna för utveckling av 

bröstcancer vilket skrämde kvinnorna och påverkade deras beslut om att genomgå det 

kirurgiska ingreppet (Glassey et al. 2018). “I think at the time I was pregnant and there was a 

comment made to me that really hit me to the core, he told me that if you want to see your 

children grow up you should have this surgery” (Glassey el al. 2018, s. 321). 

 

Kvinnor rapporterade att de upplevde ambivalens i hur läkarna föreslog olika 

behandlingsalternativ. Läkarna beskrev inte tillräckligt om vilka utmaningar som olika 

behandlingsalternativ kunde innebära för patienten (Greener et al. 2018). Några kvinnor 

upplevde att läkarna var neutrala när konsultationen angående behandlingsalternativ 

genomfördes: “she [breast surgeon] was always very neutral, and left it up to me, but she always 

gave me full information and details and everything” (Greener et al. 2018, s. 149). Flertalet 

kvinnor rapporterade att även om all information om behandlingsalternativen var presenterade 

upplevdes en svag antydan till ett specifikt behandlingsalternativ. Läkarna försökte att avstå 

från att ge rekommendation om ett konkret behandlingsalternativ dock när patienterna 

övervägde KPM godkände läkarna patienternas val (Greener et al. 2018). Läkare hävdade att 

kvinnor som hade BRCA mutationer och en stark familjehistoria av bröstcancer (Glassey et al. 

2018; Greener et al. 2018; Johns et al. 2017; Hawley et al. 2017) var i ett starkt behov av BPM 

för att förhindra utveckling av bröstcancer. Läkarna antydde att PM skulle öka kvinnornas 

överlevnadstid vid ett positivt påvisat BRCA test: 

 
...the breast surgeon told us they had just lost a 31 year old with the BRCA mutation 

who had a baby, got cancer in the third trimester and died by the time the baby was one 

. . . my husband and I thought we need to do this for the sake of our family and the 

decision was made there and then. (Glassey el al. 2018, s.321) 

 

Ett antal kvinnor angav att önskan om att genomgå KPM för att följa rekommendation var en 

mycket viktig faktor till beslutet. Ett större anta kvinnor svarade att det var mycket viktigt att 

följa läkarens rekommendation och majoriteten svarade att det var något viktigt att följa 

rekommendationen. Bara en kvinna svarade att läkarens rekommendation var den viktigaste 

orsaken till att genomgå KPM (Rosenberg et al. 2013). Kvinnor som föredrog att deras läkare 

skulle fatta beslut om det operativa ingreppet övervägde KPM mindre starkt jämfört med 

kvinnor som föredrog att fatta sitt eget beslut om operationen Hawley et al. (2017). 
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Kännedom om ärftlig belastning 
En stor andel kvinnor som fick positivt svar om BRCA gener valde att genomgå PM (Johns et 

al. 2017). Patienter med diagnostiserad bröstcancer i ena bröstet och som hade ett positivt 

BRCA test övervägde KPM starkt. Även kvinnor som inte hade diagnostiserad bröstcancer men 

som hade ett positivt BRCA test och en stark familjehistoria av bröstcancer tänkte utföra det 

kirurgiska ingreppet (Brown et at. 2017; Johns et al. 2017; Schott et al. 2017). Kvinnor som 

utförde KPM hade en hög genetisk risk av bröstcancer samt hade tidigare upplevelser av 

bröstcancer i ena bröstet. Flertal kvinnor med positiv BRCA test och utan tidigare erfarenhet 

av bröstcancer valde att genomgå PM (Schott et al. 2017). Kvinnor som hade en stark 

familjehistoria med bröstcancer och som tänkte utföra genetisk BRCA test angav att de skulle 

välja PM vid positivt BRCA svar (Van Driel et al. 2016, s. 67). Utifrån en skala fick kvinnor 

värdera hur viktig faktorn var om att ha positivt BRCA svar för beslutsfattandet om PM. Många 

kvinnor som hade BRCA mutationer angav att det var en mycket viktig faktor för att välja 

KPM; majoriteten av kvinnorna meddelade att det var en något viktig anledning för att genomgå  

KPM (Rosenberg et al. 2014; Jagsi et al. 2017). Många kvinnor som var bärare av BRCA gener 

och som planerade att genomgå KPM uppgav att de gärna utförde ingreppet (Jagsi et al. 2017). 
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Diskussion 
Litteraturstudiens syfte var att beskriva vilka faktorer som påverkar kvinnor i beslutsprocessen 

inför PM. Ur resultatet framkom att beslutsfattandet om att genomgå PM var ett mångsidigt 

beslut som påverkades av olika känslor så som rädsla, oro och ångest men också av läkares 

information under konsultationen om behandlingsalternativ. Även sociala faktorer som familj 

och vänner samt genetisk ärftlighet av BRCA-gener hade också en betydande roll inför beslutet 

om PM. Faktorerna delades in i kategorier där rädsla, ångest och oro blev underkategorier till 

känslor. Därefter delades faktorerna in under följande kategorier; erfarenheter och stöd från 

familjemedlemmar och vänner, information och vägledning från vården samt kännedom om 

ärftlig belastning.  

 
Resultatdiskussion 
Ur resultatet framgår att kvinnor som väljer att genomgå PM hade tidigare erfarenhet av 

bröstcancer inom familjen eller ett positivt BRCA-test. (Glassey et al. 2017; Schott et al. 2017; 

Jagsi et al. 2018; Johns et al. 2017). Beslut baserades ofta på känslor där rädsla, oro och ångest 

var dominerade (Hawley et al. 2017; Brown et al. 2017; van Driel et al. 2016; Rendle et al. 

2015). Drivna av känslor samt rådgivning från familjemedlemmar och vänner övervägde inte 

kvinnor andra behandlingsalternativ noggrant utan ville förhindra eventuell 

bröstcancerutveckling med hjälp av operation så fort som möjligt (Greener et al. 2018; Glassey 

et al. 2017; Rosenberg et al. 2013). Många kvinnor påverkades av läkare (Greener et al. 2018). 

En del av dem lyssnade på läkarnas rekommendation men därefter föredrog de att fatta sitt eget 

beslut om att genomgå PM eller inte (Hawley et al. 2017). 
 

I resultatet fastställdes att känslor ofta vägledde kvinnor i beslutet om att välja PM (Greener et 

al. 2018). Många kvinnor upplevde en stor rädsla överlag för bröstcancer. Rädslan infann sig 

ofta vid behovet av screening men också under behandlingar. Kvinnor som hade bröstcancer i 

ena bröstet upplevde en rädsla för att utveckla bröstcancer även i det andra bröstet. Att kunna 

undvika screening och avstå från framtida behandlingar i form av strålbehandling eller 

ytterligare operation motiverade därför kvinnor till att genomgå en PM (Glassey et al. 2017). 

Många kvinnors beslut om att genomgå ingreppet var pådrivet av rädsla och operation ansågs 

vara det enda rätta alternativet (Glassey et al. 2017). Trots en rädsla för ingreppet så var 

kvinnorna fast beslutna för att fullfölja operationen (Brown et al. 2017). Detta styrks av tidigare 

studie där det framkom att kvinnor försökte ta kontroll över situationen genom att utföra PM. 

Rädsla och en överskattad riskuppfattning var faktorer som drev kvinnor till att genomgå 

ingreppet (Covelli et al. 2015).  

 

Att kvinnor med diagnostiserad bröstcancer eller genetisk risk för bröstcancer upplever mycket 

känslor går att utläsa ur resultatet. Detta är viktigt att ta hänsyn till i mötet med dessa patienter 

i vården. Sjuksköterskan som har omvårdnad som huvudämne bör finnas med patienten under 

hela processen från det att diagnos ställs eller en första kontakt tas angående PM, fram till och 

med avslutad behandling. Genom att sjuksköterskan kan finnas nära till hands under hela 

processen kan känslor som patienten upplever fångas upp i tid och stöd, ytterligare information 

samt hjälp från ytterligare professioner kan erbjudas. För att uppnå detta kan vårdande samtal 

användas som ett verktyg för att samtala med patienterna. Fredriksson (1999) beskriver det 

vårdande samtalet som en kommunikation mellan patient och sjuksköterska där sjuksköterskan 

är närvarande i samtalet och visar på uppmärksamhet gentemot patientens berättelse. Syftet 

med samtalet är att lindra lidandet och öka välbefinnandet genom att en god relation skapas 

mellan båda parterna. 
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Ur resultatet framkom även att en utmärkande faktor vid beslutet om PM och KPM var läkarnas 

konsultation och rekommendation som ofta drev kvinnorna till beslutet. Kvinnor ville följa 

doktorernas rekommendation och därav övervägde de ingreppet (Glassey et al. 2017; Greener 

et al. 2018; Rosenberg et al. 2013). Det framkom även att informationen om risker för 

bröstcancerutveckling gavs på ett mycket skarpt sätt vilket skrämde kvinnorna och en rädsla 

infann sig vilket påverkade beslutet om PM (Glassey et al. 2017). Kvinnor upplevde även att 

läkarna inte diskuterade tydligt om verkliga utmaningar som olika behandlingsalternativ kunde 

medföra (Greener et al. 2018). Kvinnors kunskap om PM var låg och kvinnor var inte 

införstådda med riskerna i samband med ingreppet (Jagsi et al. 2018). Detta styrks i en studie 

gjord av Stacey et al. (2010) där det undersöktes hur cancerpatienter fattar beslut om 

behandling. Det framkom att patienterna saknade tillräcklig information om 

behandlingsalternativen och att det önskades en mer involvering i beslutsfattandet (Stacey et 

al. 2010). Att kvinnorna uppfattade läkarnas konsultation och information om 

behandlingsalternativ som bristfällig går att utläsa i resultatet. Beslut om PM och KPM 

baserades på läkarnas rekommendationer och tillvägagångssätt vid information om 

behandlingsalternativ samt risker. Det framgår inte i studiernas resultat hur sjuksköterskan är 

involverad i samband med mötet mellan patient och läkare vilket hade varit intressant att ta del 

av. Enligt det nationella vårdprogrammet (2018) i Sverige ska patienten erbjudas en 

kontaktperson vilket oftast är en kontaktsjuksköterska som ska förbättra information och 

kommunikation mellan patient och vårdenhet (SOU 2009:11). Detta styrks också med att det 

sedan 2010 finns en lag som säger att patienten har rätt till en fast vårdkontakt (Hälso- och 

sjukvårdslagen 1982:763). 

 

I resultatet framgick även att kvinnor som genomgick KPM involverade familj och vänners 

rekommendationer i beslutet inför ingreppet (Greener et al. 2018). Även barn var en avgörande 

faktor till att kvinnor valde att genomgå BPM och PM. Detta för att förebygga bröstcancer och 

på så sätt spara barnen från att behöva se sin mamma genomgå bröstcancerbehandling (Glassey 

et al. 2017; van Driel et al. 2016). Att se familjemedlemmar som hade bröstcancer eller att ha 

haft familjemedlemmar som avlidit på grund av bröstcancer var också motiverande för kvinnor 

till att genomgå PM och BPM (Glassey et al. 2017; Schott et al. 2017; Johns et al. 2017; Brown 

et al. 2017). Att familjer är involverade i beslut kring behandlingsalternativ vid bröstcancer 

styrks i en studie av Lee et al. (2015) där familjens involvering undersöktes. Resultatet visade 

att majoriteten av kvinnorna angav att familjen var delaktig i beslutet om bröstcancerbehandling 

i form av stöd och rekommendation och i insamlandet av information (Lee et al. 2015). Detta 

är relevant för sjuksköterskan att känna till och inte glömma bort i mötet med dessa patienter 

för att underlätta beslutsfattandet. Swenurse (2017) beskriver att omvårdnad ska utformas i nära 

kontakt med patient och närstående vilket styrker vikten av att involvera familjemedlemmar i 

beslutsfattandet om behandling. 

 

Vidare framgick ur resultatet att ett positivt BRCA test, diagnostiserad bröstcancer och en 

tidigare familjehistoria med bröstcancer var avgörande för att genomgå PM eller KPM (Brown 

et al. 2017; Johns et al. 2017; Schott et al. 2017; Van Driel et al. 2016; Jagsi et al. 2017; 

Rosenberg et al. 2014). Vilket också styrks av tidigare studie där beslut om att genomgå PM 

baserades på resultat från genetisk testning (O’Neill et al. 2010). Detta styrks ytterligare av 

Lokich et al. (2014) som undersökte hur resultatet av positiva BRCA mutationer påverkade 

beslutsfattandet hos patienter som hade diagnosen bröstcancer. Det framkom att många 

patienter med BRCA positiva gener oftare genomgick en aggressiv behandling som KPM än 

de som inte hade bröstcancergener Lokich et al. (2014). Domchek et al. (2010) styrker resultatet 

med att operationen PM minskar risken för utveckling av bröstcancer med 90 – 95%. 
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Metoddiskussion 
Litteraturstudien genomfördes utifrån ett systematiskt arbetssätt vilket medför en hög 

replikbarhet för studien (Polit & Beck 2017).  

 

Utifrån syftet valdes databaserna CINAHL och PubMed vilka är stora inom ämnet omvårdnad 

(Polit & Beck 2017) och därav ansågs dessa relevanta för studien. I början utfördes även 

sökningar i databasen PsychINFO men denna valdes sedan bort då enbart dubbletter uppstod. 

Sökorden som användes i databaserna identifierades utifrån valt syfte och var mastectomy, 

prophylactic mastectomy och decision making. I CINAHL söktes orden som MH och MM 

termer och i PubMed som Major och MeSH-termer. Sökningarna i databaserna gjordes inom 

en tidsperiod av fem år vilket anses som en styrka då forskningen är ny. Dock kan det också 

anses som en svaghet för att relevanta artiklar kan ha fallit bort eftersom tidsperioden var 

begränsad till fem år. 

Artiklarna granskades enligt Polit och Becks (2017) granskningsmallar för kvantitativa 

respektive kvalitativa artiklar vilket säkerställde den vetenskapliga utformningen på artiklarna. 

Resterande artiklar vilket utgjorde resultatet baserades på 10 artiklar där majoriteten av 

artiklarna var kvantitativa. Att både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes anses som en 

styrka då författarna fick en bra bredd på resultatet. Citat som användes i resultatet skrevs i 

ursprungsspråk för att eventuell feltolkning vid översättning skulle undvikas och citat användes 

för att förstärka resultatet vilket anses som en styrka i studien. 

Resultatet i studien baseredas på 10 artiklar som var publicerade i länder som: Tyskland (n=1), 

USA (n=6), Holland (n=1), Australien (n=1) och Storbritannien (n=1). Majoriteten av artiklarna 

kom från USA men resterande var utspridda över världen vilket ändå anses som en bra 

spridning vilket gör resultatet tillförlitligt. En svaghet kan vara att inga artiklar inkluderades 

från länder i Norden varpå kvinnors faktorer inför en PM inte kan belysas utifrån Norden i 

denna studie. Studier genomförda i fattiga länder så kallade utvecklingsländer där befolkningen 

livnär sig på jordbruk och fiske (Nationalencyklopedin) kan inte heller belysas i denna studie. 

Detta anses som en svaghet eftersom sjukvård och behandlingsmetoder för bröstcancer 

sannolikt ser annorlunda ut i ett utvecklingsland. Det hade varit intressant att se om människor 

från utvecklingsländer uppgav andra faktorer jämfört med faktorerna som framkom i denna 

studie. 

 

Klinisk betydelse 
När vetskap finns om att flera olika faktorer är inblandade i kvinnors beslutsprocess inför 

profylaktiska mastektomier så bör sjukvården finnas tillgänglig i en större omfattning. Denna 

typ av ingrepp anses som ett aggressivt ingrepp gentemot andra behandlingsmetoder inom 

bröstcancer. Besluten fattas både i förhållande till känslor men också i förhållande till ärftlighet 

och sociala faktorer. Sjuksköterskan har en viktig roll i att finnas till hands som stöd men också 

kunna erbjuda stöttning och hjälp från andra hälso- och sjukvårdsprofessioner. Ur resultatet 

framkom att kvinnor behöver mer psykosocialt stöd och kommunikationen mellan läkare och 

patienter bör vara mer öppen och informativ. 

 
Förslag till framtida forskning 
Författarna anser att det vore intressant med forskning som inriktar sig på hur kvinnor kan bli 

hjälpta under beslutsprocessen och vad kvinnorna efterfrågar som skulle underlätta processen. 

Forskning från Norden bör också eftersträvas då vi inte stötte på någon sådan forskning i vårt 

tidsintervall. Det framkom också att det fanns bristfällig information om sjuksköterskans roll i 
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beslutsfattandet hos kvinnor och därav bör forskning även inom detta område utföras. 

Forskning om faktorer som påverkar kvinnors beslutsfattande inför profylaktisk mastektomi 

bör fortlöpa i framtiden då det fanns begränsat med artiklar från år 2014. 

 

Slutsats 
Utifrån litteraturstudiens resultat framkom att faktorerna känslor, erfarenheter och stöd från 

familjemedlemmar och vänner, information och vägledning från vården samt kännedom om 

ärftlig belastning var vanligt förekommande i beslutsfattandet hos kvinnor inför en profylaktisk 

mastektomi. Resultatet från studien visar att kvinnor som väljer att genomgå profylaktisk 

mastektomi baserar sitt beslut på olika faktorer vilket är viktigt att känna till som sjuksköterska. 

Ett så pass viktigt beslut som att ta bort ett eller båda brösten bör inte förhastas igenom som det 

utifrån resultatet genererade till. För att stötta kvinnor i beslutsfattandet behöver vården införa 

riktlinjer för hur vårdpersonal kan följa kvinnan hela vägen från konstaterad diagnos till 

avslutad behandling för att stötta och finnas tillgänglig för frågor.  
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 Artikelmatris Bilaga 1 

Författare, årtal, land, & artikel 

 

Syfte 

 

Metod, urval, bortfall, datainsamling & dataanalysmetod 

 

Huvudresultat 

1 Glassey, R., O´Connor, M., Ives, A., 

Saunders, C. & Hardcastle, S. 

År: 2017 

Land: Australia 

Artikel: Influences on decision-making 

for young women undergoing bilateral 

prophylactic mastectomy 

 

Syftet var att undersöka vilka 

faktorer som påverkar kvinnor 

(yngre än 35 år) i deras beslut om 

att genomgå en bilateral 

profylaktisk mastektomi och hos 

de kvinnor som har funderat på 

att genomgå ingreppet. 

. 

 

Metod: Kvalitativ metod. 

Urval: Strategiskt urval.  

Kvinnor som har en stark familjehistoria av bröstcancer, hade 

genomgått eller tänkte genomgå bilateral profylaktisk 

mastektomi och som var yngre än 35 år. 

Bortfall: Ej angivet. 

Datainsamling: Semi-strukturerade intervjuer.  

Frågor som ställdes till deltagarna handlade om 

riskupplevelser, beslutsfattandet, cancerrelaterad oro och 

psykologiskt välbefinnande. Intervjuer genomfördes mellan 

november 2015 och juli 2016. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. 

Dataanalysmetod: Tolkande fenomenologisk analys. 

Beslutet om att genomgå en bilateral profylaktisk mastektomi var 

mångsidigt dock var rädsla och ångest huvudfaktorer för beslutet. 

Yngre kvinnor upplevde en större rädsla för att utveckla 

bröstcancer än äldre kvinnor i föregående studie. Det fanns små 

skillnader i beslutsfattande faktorer mellan de kvinnor som hade 

bröstcancergener och de kvinnor som inte visste om att de har 

bröstcancergener. 

2 Schott, S.,Vetter, L., Keller, M., 

Bruckner, T., Golatta, M., Eismann, S., 

Dikod, N., Evers, C., Sohn, C. & Heil, 

J. 

År: 2017 

Land: Tyskland 

Artikel: Women at familial risk of 

breast cancer electing for prophylactic 

mastectomy: frequencies, procedures, 

and decision-making characteristics. 

 

Syftet var att undersöka kvinnors 

egenskaper och deras beslut om 

profylaktisk mastektomi för att få 

en bättre förståelse om 

beslutsfattande process samt 

behov av interventioner för 

kvinnor med en stark 

familjehistoria av bröstcancer. 

 

 

Metod: Kvantitativ metod. 

Urval: Bekvämlighetsurval. 849 kvinnor deltog i konsultation 

av genetisk risk för bröstcancer på Heidelberg sjukhuset 

mellan juli 2009 och juli 2011 tog emot frågeformulär som 

riktade mot sociodemografiska egenskaper, psykologiska 

parametrar, beteendefrågor och medicinsk data. 

Bortfall: 237 personer 

Datainsamling: frågeformulär där deltagarna svarade på 47 

frågor. En del av frågeformuläret handlade om 

sociodemografisk information och familjehistoria av 

bröstcancer medan den andra delen handlade om stress 

relaterat till ärftlig sjukdom, riskkänslighet och upplevelser av 

bröstcancerns risker.  

Dataanalysmetod: Chi-två-test användes att utvärdera 

skillnader mellan data i kategorier. 

612 kvinnor svarade på frågeformulären. Hos 400 kvinnor 

påvisades bröstcancergener och hos dessa kvinnor fanns en hög 

risk för att utveckla bröstcancer. Antalet kvinnor som hade  

bröstcancergener men inte bröstcancer utförde profylaktisk 

mastektomi oftare än de som hade bröstcancergener och en 

bröstcancerdiagnos. 
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3 Johns, D., Agarwal, J., Anderson, L., 

Ying, J. & Kohlmann, W. 

År: 2017 

Land: USA 

Artikel: Breast Cancer Risk Reduction 

Decisions of the BRCA-Positive 

Patients: An Observational Study at a 

Single Institution. 

Syftet var att få en bättre 

förståelse vilka faktorer som 

påverkar BRCA positiva men 

cancerfria kvinnor att ta beslut 

om att minska risken för 

utveckling av bröstcancer. 

 

Metod: Retrospektiv design. 

Urval: Bekvämlighetsurval. Kvinnor som hade gjort testning 

för bröstcancergener mellan år 2003 och 2013 och fick 

positiva resultat men som var cancerfria. Testning utfördes på 

Hastmans bedömningsklinik, Utahs universitet.   

Bortfall: 0. 

Datainsamling: Elektroniska patientjournaler. 

Dataanalysmetod: Logistisk regressionsmodell användes för 

att bedöma samband mellan riskfaktorer för bröstcancer och 

patientens beslut att genomgå profylaktisk mastektomi. 

 

Av 106 patienter som var cancerfria men BRCA positiva 70 

bestämde sig att bevaka och inte göra profylaktisk mastektomi 

medan 36 kvinnor bestämde att genomgå det operativa ingreppet. 

Tre faktorer visade sig signifikanta för att välja profylaktisk 

mastektomi: att ha en familjemedlem med bröstcancerdiagnos före 

50 års ålder; cancerrelaterad död hos en släkting före 50 års ålder 

och profylaktiskt kirurgiskt borttagande av äggstockar före 

planerad mastektomi. Patienter som var yngre än 30 år tog beslut 

om fortsatt övervakning. 

 

4 Greener. J., Bauerle Bass, S. & J. 

Lepore, S. 

År: 2018 

Land: USA 

Artikel: Contralateral prophylactic 

mastectomy: a qualitative approach to 

exploring the decision making  process. 

Syftet var att undersöka 

nyanserna i beslutsfattande 

processen och utforska de 

kognitiva, psykosociala och 

känslomässiga faktorer som styr 

beslutet om att välja profylaktisk 

mastektomi. 

 

Metod: kvalitativ metod. 

Urval: bekvämlighetsurval. 11 kvinnor mellan 18 - 69 år 

diagnostiserade med bröstcancerdiagnos och som hade stadie 

0 till 2 i det ena bröstet intervjuades. De kvinnorna har inte 

genomgått genetisk testning och inte hade en stark 

familjehistoria av bröstcancer. Kvinnorna rekryterades till 

studie med hjälp av WhatNext websida där människor delar 

deras cancerrelaterade upplevelser. Email brev var skickade 

till kvinnor om de vill delta i studie.  

Bortfall: Ej angivet. 

Datainsamling: Kvalitativa intervjuer.  Personer som 

besvarade inklusionskriterierna intervjuades i 1 timme med 

hjälp av telefon. Intervjuer spelades in och transkriberades. 

Dataanalysmetod: Grundad teori. 
 

Studien identifierade 5 områden som gav ett samband till kvinnors 

beslutsfattande process: (1) variation i kommunikation med läkare, 

(2) omedelbarhet av beslut, (3) betydelse att vara positiv av 

behandling, (4) betydelse av risk, och (5) kvinnors relation med 

deras bröst. Resultaten tyder på att större tonvikt bör läggas på en 

mer nyanserad förståelse av kvinnors emotionella reaktion av 

bröstcancerdiagnosen samt på patienters hantering av 

beslutsfattande processen. 
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5 Brown, S. L., Whiting, D., Fielden, H. 

G., Saini, P., Beesley, H., Holcombe, 

Ch., Holcombe, S., Greenhalgh, L., 

Fairburn, L. & Salmon, P. 

År: 2017 

Land: Storbritannien. 

Artikel: Qualitative analysis of how 

patients decide that they want risk-

reducing mastectomy, and the 

implications for surgeons in responding 

to emotionally-motivated patients 

requests. 

 

Syftet var att undersöka hur 

kvinnor fattar ett beslut om att 

genomgå profylaktisk 

mastektomi. 

 

Metod: kvalitativ metod. 

Urval: bekvämlighetsurval. Från oktober 2013 till mars 2015 

rekryterades patienter som tänkte om att genomgå profylaktisk 

mastektomi eller fattade ett beslut om att genomgå det 

operativa ingreppet. Patienter hade en stark familjehistoria av 

bröstcancer och/eller gjorde genetisk testning för BRCA 

gener. Deltagarna var samlade från en bröstkirurgisk klinik i 

Storbritannien. 38 personer gav sitt samtycke om att bli 

intervjuade, 2 stycken av dem var inte nåbara så i ett sluturval 

ingick 36 patienter. 

Bortfall: 2 personer. 

Datainsamling: Kvalitativa intervjuer. 

Dataanalysmetod: 

Patienter som ville eller tog beslut om att genomgå profylaktisk 

mastektomi ansåg inte reella fördelar eller konsekvenser med det 

operativa ingreppet. Istället känsla av fruktan styrde deras beslut: 

de valde profylaktisk mastektomi för att de var rädda av 

bröstcancer och ville göra ”allt de kunde” för att förhindra 

cancerutveckling. 

 

6 Van Driel, C.M.G., Oosterwijk, J.C., 

Meijers-Heijboer, E.J., Van Asperen, 

C.J., Zeijlmans van Emmichoven, I.A., 

De Vries, J., Mourits, M.J.E., 

Henneman, L., Timmermans, D.R.M. 

& De Bock, G.H. 

År: 2016 

Land: Holland 

Artikel: Psychological factors 

associated with the intention to choose 

for risk reducing mastectomy in family 

cancer clinic attendees 

 

Syftet var att undersöka vilka 

psykologiska faktorer som är 

relaterade till att välja 

riskreducerande mastektomi 

Metod: Kvantitativ metod 

Urval: Strategiskt urval. 

Deltagarna rekryterades i samband med BRISC-studien som 

utfördes på tre akademiska cancerkliniker i Holland. 486 

kvinnor som ingick i studien som hade en familjehistoria med 

bröstcancer och de hade sökt för första gången för genetisk 

rådgivning. Exklusionskriterier var kvinnor; under 18 år, som 

hade en psykiatrisk sjukdom, var terminalt sjuk eller hade en 

historia av bröst och/eller äggstockscancer. 

Bortfall: Ej angivet. 

Datainsamling: Frågeformulär 

Dataanalysmetod: Multivariat analys användes för att 

analysera relationen mellan psykologiska faktorer och 

kvinnors syfte med att välja riskreducerande mastektomi. 

Negativa och positiva konsekvenser spelar en viktig roll i val av 

riskreducerande mastektomi. En upplevd personlig kontroll över 

situationen var associerad med syftet att välja riskreducerande 

mastektomi. 25,7% av kvinnorna hade för avsikt att välja 

profylaktisk mastektomi om BRCA1/2 mutationer påvisades. 

En annan faktor som var avgörande för att genomgå en 

profylaktisk mastektomi var att ha barn. Andra faktorer var 

en hög upplevd risk för att få bröstcancer, oro och en hög 

upplevd personlig kontroll. 
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7 Rendle, K.A.S, Halley, M.C., May, S.G. 

& Frosch, D.L. 

År: 2015 

Land: USA 

Artikel: Redefining Risk and Benefit: 

Understanding the Decision to Undergo 

Contralateral Prophylactic Mastectomy 

 

Syftet var att undersöka den 

beslutsfattande processen om 

att genomgå kontralateral 

profylaktisk mastektomi. 

 

 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: Strategiskt urval.  

41 kvinnor med nydiagnotiserad bröstcancer deltog i studien. 

Tre olika kliniker som var associerade inom en enda 

vårdorganisation användes som rekryteringsplatser. Patienter 

som vårdades för bröstcancer på en av klinikerna var 

berättigade att delta om de uppfyllde dessa kriterier: en 

nyligen diagnosticerad bröstcancer (inte äldre än 6 veckor 

innan studiens start), ingen tidigare historia med bröstcancer, 

förmåga att läsa och tala engelska flytande och var minst 18 

år. Studierna pågick mellan februari 2011 - april 2012 

Bortfall: 3 deltagare hoppade av studien. 

Dataanalysmetod: Grundad teori 

Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 

spelades in och transkiberades. 

Resultatet samanställdes under tre teman; subjektiva 

utvärderingar av riskerna och fördelarna, undvikande av 

framtida bröstcancerövervakningar och åtföljande oro,  

och önskan att bibehålla (eller förbättra) bröstutseendet. 

8 Rosenberg, S.M., Tracy, M.S., Meyer, 

M.E., Sepucha, K., Gelber, S., 

Hirshfield-Bartek, J., Troyan, S., 

Morrow, M., Schapira, L., Come, S.E., 

Winer, E.P. & Patridge, A.H. 

År: 2014 

Land: USA 

Artikel: Perceptions, knowledge, and 

satisfication with contralateral  

prophylactic mastectomy among young 

women with breast cancer: A cross- 

sectional survey 

Syftet var att undersöka 

preferenser, kunskaper, 

beslutsfattandeprocessen och 

erfarenheter hos unga  

kvinnor med bröstcancer 

som valde att genomgå 

kontralateral profylaktisk 

mastektomi. 

  

Metod: Tvärsnittsstudie 

Urval: Strategiskt urval. 123 kvinnor deltog i studien. 

Deltagarna rekryterades från 9 akademiska 

och mindre sjukhus i östra Massachusetts och ett 

ensmt akademiskt sjukhus i Toronto, Kanada.  

Studien var bara öppen för kvinnor som var  

inskrivna på sjukhus i Massachusetts.  

Deltagarna skulle vara engelsktalande och ha 

diagnosen bröstcancer vid ålder 40 år eller under. 

Datainsamlingen pågick mellan november 2006 - november 

2010. 

Bortfall: 9 deltagare 

Datainsamling: Enkäter mailades till kvinnorna. 

Dataanalysmetod: Det var en beskrivande analys som 

genomfördes i SAS version (SAS institut, Cary, N.C). 

 

Hela (98%) av kvinnorna indikerade att; valet om 

att kunna sänka risken för att utveckla en kontralateral 

bröstcancer och valet om att kunna öka chanserna för  

överlevnad (94%) var väldigt viktiga faktorer när det 

kom till beslutet om att genomgå en kontralateral 

profylaktisk mastektomi. Bara 18% indikerade för att 

kvinnor med bröstcancer som genomgick en  

kontralateral profylaktisk mastektomi lever längre 

än de som inte väljer detta. BRCA1 och BRCA2 

mutationsbärare förstod riskerna med att kunna  

utveckla en kontralateral bröstcancer medans 

kvinnor som var ovetandes om sina mutationer 

överskattade den risken. 
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9 Hawley, S.T., Griffith, K.A., Hamilton, 

A.S., Ward, K.C., Morrow, M., Janz, 

N.K., Katz, S.J. & Jagsi, R. 

År: 2017 

Land: USA 

Artikel: The Association Patient 

Attitudes and Values and the Strength 

of Consideration for Contralateral  

Prophylactic Mastectomy in a 

Population-Based Sample of  Breast 

Cancer Patients 

 

 

Studien hade två syften. Första 

syftet var att undersöka 

psykologiska faktorer relaterade 

till behandling med kontralateral 

profylaktisk mastektomi och 

attityder mot beslutsfattande 

process hos kvinnor med tidigt 

diagnostiserad bröstcancer. 

Andra syftet var att utvärdera 

sannolikhet för övervägning av 

kontralateral profylaktisk 

mastektomi hos kvinnor 

med tidig bröstcancer. 

 

Metod: Kvantitativ metod 

Urval: Bekvämlighetsurval. I studien ingick 3880 kvinnor i 

åldern 20 - 79 år, som hade en nydiagnostiserad bröstcancer 

och som behandlades mellan år 2013 - 2014. Deltagarna 

rekryterades via ett registreringssystem övervakat av 

epidemiologin och slutresultaten registrerades av Los Angeles 

och Georgia och var tillfrågade cirka 7 månader efter 

operationen. Totalt ingick 2362 kvinnor i studien. 

Bortfall: 1518 deltagare. 

Datainsamling: Frågeformulär 

Dataanalysmetod: Multivariat analys användes för att 

utforska samband av övervägning för kontralateral 

mastektomi. 

 

25% av kvinnorna övervägde starkt/väldigt starkt att 

genomgå en kontralateral profylaktisk mastektomi och 

29% övervägde det ofta/veckovis. De faktorer som 

flest kvinnor svarade för hade en betydande roll vid 

behandlingsbeslutet var; att inte behöva vara orolig för 

återkomst av cancer (82%) och att minska risken för 

ytterligare operation (73%).  

 

1
0 

Jagsi, R., Hawley, S.T., Griffith, K.A., Janz, 

N.K., Kurian, A.W., Ward, K.C., Hamilton, 

A.S., Morrow, M. & Katz, S.J. 

År: 2016 

Land: USA 

Artikel: Contralatreral Prophylactic 

Mastectomy Decisions in a Population- 

Based Sample of Patients With Early- 

Stage Breast Cancer 

 

Syftet var att utvärdera 

patienternas motivationer, 

kunskaper, och beslut om 

kontralateral profylaktisk 

mastektomi samt 

påverkan av 

operationsrådgivning 

för de patienter som har 

nyligen genomgått behandling 

mot bröstcancer. 

 

Metod: Kvantitativ metod 

Urval: Bekvämlighetsurval. 3631 kvinnor med nyligen 

diagnostiserad bröstcancer med stadie 0, I eller II valdes 

till 

studien. Datainsamling pågick mellan Juli 2013 - 

September 2014. Kvinnor som var inskrivna i epidiologisk 

övervakning och som var registrerade i Los Angeles och 

Georgia. 

2402 kvinnor inkluderades i sluturvalet. 

Bortfall: 1229 deltagare. 

Datainsamling: Frågeformulär 

Dataanalysmetod: Logitisk analys och multianomial  

logistisk analys. 

Faktorer som påverkade beslut om att genomgå kontralateral 

profylaktisk mastektomi var: ung ålder, vit ras, hög utbildnings- 

nivå, stark familjehistoria om bröstcancer och privat försäkring. 

Bland 1569 patienter utan hög genetisk risk eller obekräftade 

genmutationer 598 patienter rekommenderades att genomgå 

en profylaktisk mastektomi. Av de 598 genomgick bara 12 

patienter. Men bland 746 av de kvinnor som inte 

rekommenderades att genomgå kontralateral profylaktisk 

mastektomi 148 har utfört ingreppet. Många patienter övervägde 

kontralateral profylaktisk mastektomi men kunskap om det 

operativa ingreppet var lågt och diskussioner med kirurger var 

ofullständiga. Antal kvinnor som bestämt sig för att genomgå en 

kontralateral profylaktisk mastektomi utan kliniska indikationer 

var större än antalet kvinnor som fått råd av kirurger som 

rekommenderade ingreppet. Mer effektiv kommunikation 


