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hälsofrämjande omvårdnad  

Ohälsosamma kostvanor och fysisk inaktivitet kan leda till olika former av cancer. 

Syftet var att kartlägga om risken för att få bröstcancer kan minska genom fysisk 

aktivitet och olika kostfaktorer. Metoden var litteraturstudie. De 14 kvantitativa 

artiklarna som utgjorde litteraturstudiens resultat hämtades från databaserna CINAHL 

och PubMed och dessa hade granskats med protokoll för granskning. Huvudresultatet 

för litteraturstudien var att hög fysisk aktivitet, ökande nivåer av fysisk aktivitet och hög 

fysisk aktivitet med BMI ≤30 kg/m
2
 ger minskad risk för bröstcancer. Högt intag av 

grönsaker, frukt, fisk och omega-3- fettsyror reducerar risken för bröstcancer. Kalcium 

och D-vitamin minskar risken för bröstcancer hos kvinnor före klimakteriet. Resultatet 

kan gynna den hälsofrämjande omvårdnaden genom att sjuksköterskan kan ta hjälp av 

resultatet vid undervisning om betydelsen av fysisk aktivitet och kost på individ- och 

samhällsnivå. 
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Introduktion 
Olika kostfaktorer och inaktiv livsstil kan ansvara för mellan 30-40 % av alla cancerfall. 

Vikten av kostvanor och fysisk aktivitet är kända och hälso- och sjukvård, 

sjukvårdspersonal och individerna själva har alla en funktion att förbättra kost- och 

fysiska aktivitetsvanor. Eurodietrapporten har föreslagit riktlinjer som ska innehålla råd 

om ökade nivåer av fysisk aktivitet och ökat intag av frukt och grönsaker. 

Sjukvårdspersonal har en central roll för att påverka patienter och samhälle (Bryne 

2000). 

 

Bröstcancer 

National Cancer Institute (2010a) definierar bröstcancer som en cancerform som 

uppkommer i bröstets vävnad, vanligtvis i mjölkgångarna eller mjölkkörtlarna. 

 

Det finns två typer av bröstcancer, invasiv cancer och cancer in situ. Invasiv cancer 

innebär att cancercellerna infiltrerar närliggande vävnad och kan sprida sig och därmed 

bilda metastaser. Vid cancer in situ är celltillväxten begränsad till basalmembranet i 

mjölkgången eller mjölkkörteln. Cancer in situ är inte invasiv men kan övergå till 

invasiv cancer (Nowak & Handford 2004). 

 

Cancer uppkommer genom mutationer i normala cellers gener som sysslar med 

celltillväxt och cellen börjar producera maligna celler, differentiering, som gradvis 

förlorar sin likhet med normala celler. Differentiering innebär att en gen i cellen slås ut 

och upprepade celldelningar sker och antalet maligna celler ökar (Marini & Nath 2009). 

Dåligt differentierade tumörer liknar inte ursprungsvävnaden jämfört med väl 

differentierande tumörer (Ramaswamy et al. 2001).      

 

För att kunna förutse kvinnans prognos och svar på behandling utvärderas de biologiska 

markörerna. De biologiska markörerna är östrogenreceptorer (ER) och 

progesteronreceptorer (PR) (Setiawan et al. 2009). Positiva östrogenreceptorer (ER
+
) är 

cancerceller som binder till hormonet östrogen, och dessa celler behöver östrogen för att 

kunna växa. Negativa östrogenreceptorer (ER
-
) är cancerceller som inte behöver 

östrogen för att växa (National Cancer Institute 2010b). Positiva progestreronreceptor 

(PR
+
) är cancerceller som binder till hormonet progesteron och behöver hormonet för att 

växa och negativa progestreronreceptorer (PR
-
) är cancerceller som inte behöver 

progesteron för att växa (National Cancer Institute 2010c). Kvinnor har en bättre 

prognos och är mer mottagliga för hormonell behandling om de har diagnosen 

bröstcancer med ER
+
- eller PR

+
cancerceller än om de har ER

-
- eller PR

-
cancerceller 

(Setiawan et al. 2009).  

 

År 2007 fick 7049 kvinnor diagnosen bröstcancer i Sverige och det är en vanlig 

dödsorsak hos medelålders kvinnor. I Sverige riskerar tio procent av alla kvinnor att 

drabbas av bröstcancer innan 75 års ålder (Socialstyrelsen 2009). Internationellt är 

bröstcancer den näst vanligaste cancerformen (Jalleh et al. 2009). En miljon kvinnor i 

världen får bröstcancer varje år. Detta innebär att bröstcancer står för 18 % av 

cancerfallen hos kvinnor (McPherson et al. 2000). 
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Fysisk aktivitet 

World Health Organization (WHO) definierar fysisk aktivitet som all rörelse som 

involverar skelettmuskulaturen och som kräver energi. Alla människor bör utföra minst 

30 minuters fysisk aktivitet flera dagar i veckan för att minska risken för hjärt- 

kärlsjukdom, diabetes mellitus typ II, vissa cancerformer och för att främja sin hälsa 

(WHO 2010a). Regelbunden fysisk aktivitet är en viktig komponent för hälsa på 

individ- och samhällsnivå (Haskell et al. 2007).   

 

Fysisk aktivitet har många positiva effekter på hälsa och välmående. Växande evidens 

finns om att fysisk aktivitet möjligen kan vara associerad med reducerad risk för flera 

cancerformer. Fysisk aktivitet minskar produktionen av östrogen och kan därav 

potentiellt minska risken för bröstcancer. För kvinnor före klimakteriet reduceras 

äggstockens produktion av östrogen och för kvinnor efter klimakteriet minskas fettets 

produktion av östrogen (McTiernan et al. 1998). 

 

Fysisk aktivitet kan mätas i metabolic equivalent (MET). MET används för att mäta en 

viss aktivitets energiförbrukning. MET- värdena varierar från 0,9 då personen sover till  

18 då personen springer i en hastighet av 10,9 miles per timme. Aktivitetens MET- 

värde multipliceras med personens vikt i kilogram
-1

 och antalet timmar
-1 

aktiviteten 

utförs (Ainsworth et al. 2000).  

 

Body mass index (BMI) räknas ut genom att vikten i kilogram divideras med längden i 

meter i kvadrat (Banerjee et al. 2004). BMI <18,5 kg/m
2
 klassas som undervikt, BMI 

18,5- <25 kg/m
2 

som normalvikt, BMI 25- <30 kg/m
2
 som övervikt samt BMI >30 

kg/m
2
 som fetma (Wee et al. 2000). 

 

Kostfaktorer  

För att fungera bra har kroppen ett krav av rätt mängd näringsämnen och energi. 

Människors kostvanor under livet kan ha inverkan på risken att drabbas av 

livsstilsrelaterade sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, fetma, diabetes och vissa 

former av cancer (Livsmedelsverket 2008). Enligt WHO (2010b) leder en bra kost till 

att immunförsvaret blir starkare och en bättre hälsa kan uppnås. Obalanserad kost och 

felaktiga livsstilsvanor kan långsiktigt leda till hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och 

cancer. 

 

Isoflavoner är en typ av fytoöstrogen. Fytoöstrogen liknar däggdjurens eget östrogen 

och kan därför binda till östrogenreceptorer (Verheus et al. 2008). Fytoöstrogener är 

naturligt förekommande ämnen i växtriket och kan bland annat ha anticancerogen effekt 

(Sakai et al. 2009). 

 

Människor som konsumerar höga nivåer av omega-3- fettsyror kan möjligtvis ha lägre 

risk för olika former av cancer (MacLean et al. 2006). Omega-3- fettsyrorna 

dokosahexaensyra (DHA) och eikosapentaensyra (EPA), som finns i fisk, har flera 

hälsoeffekter och de finns evidens för att de kan hämma utvecklingen av vissa 

cancerformer (Takezaki et al. 2003). Alfalinolensyra (ALA) är en omega-3- fettsyra och 

linolensyra och arakidonsyra är omega-6- fettsyror. Omega-3- och omega-6- fettsyror är 

essentiella fetter vilket betyder att de måste intas via kost. Linolensyra finns i flera 

grönsaker, frön och oljor och ALA finns bland annat i gröna bladgrönsaker, linfrön, 
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rapsolja och valnötter. Långkedjade omega-3- fettsyror (DHA och EPA) finns i fisk till 

exempel lax, sill och tonfisk. Omega-3- och omega-6- fettsyror har flera betydelsefulla 

funktioner i människokroppen till exempel reglering av immunsystemet (Roynette et al. 

2004).  

 

Hälsofrämjande omvårdnad 
Alla sjuksköterskor arbetar med hälsofrämjande arbete. Sjuksköterskors 

hälsofrämjande arbete, som bedrivs på person- grupp- och samhällsnivå, 

utgår från omvårdnadsvetenskaplig kunskap i kombination med 

medicinsk och folkhälsovetenskaplig kunskap tillsammans med den 

kliniska erfarenheten. (Willman 2008, s.4). 

 

Hälsofrämjande arbete kan härledas till WHO:s dokument Ottawa Charter on Health 

Promotion från år 1986 och som innebär att ge människor möjlighet att kunna förbättra 

och öka kontrollen över sin hälsa (Pellmer & Wramner 2007). I sjuksköterskans arbete 

är hälsofrämjande verksamhet och undervisning om hälsa centrala delar (Norton 1998). 

Vårdpersonalen delar ansvaret för hälsofrämjande hälso- och sjukvård med 

människorna själva, regeringen, hälsoanläggningar och andra sektorer i samhället. 

Hälso- och sjukvårdssektorn bör arbeta i en hälsofrämjande riktning för att människor 

ska kunna förbättra och öka kontrollen över sin hälsa (WHO 1986). 

 
Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor är bra för hälsan och 

välbefinnandet (Regeringens proposition 2007/08:110, s. 9). 

 

Regeringen bedömer att kommuner och landsting i Sverige har en betydelsefull roll för 

det hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbetet och de bör utveckla metoder för 

detta. Motståndskraften mot sjukdomar ökar och tillfrisknandet går snabbare genom ett 

hälsofrämjande arbete. Ett hälsofrämjande arbete kan till exempel vara 

patientundervisning som ska syfta till att patienten får undervisning för att sedan kunna 

kontrollera och förbättra sin egen hälsa, motivera till fysisk aktivitet och motion, 

informera om vad olika levnadsvanor har för betydelse för patientens hälsa. Det kan 

också vara att ge stöd och råd till klienten för att stödja till eget ansvar för 

hälsotillståndet. Hälsosamtal ska vara till hjälp för att förebygga ohälsa och samtalet ska 

handla om hur olika livsstilsfaktorer och riskfaktorer kan påverkas. Hälsoinformation är 

av stor betydelse för det hälsofrämjande arbetet. Ett av de stora målen för svensk hälso- 

och sjukvård är att ge befolkningen en god hälsa (Regeringens proposition 

2007/08:110). 

  

Problemformulering 

Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor ska sjuksköterskan ha förmåga att 

förebygga hälsorisker och främja hälsa genom att motivera till förändringar av 

livsstilsfaktorer och undervisa patienter och närstående i syfte att förhindra ohälsa 

(Socialstyrelsen 2005). 

 

När sjuksköterskan arbetar med hälsofrämjande omvårdnad är det av stor betydelse att 

ha kunskap om risken för bröstcancer kan minskas genom fysisk aktivitet och olika 

kostfaktorer. Kunskapen kan ge sjuksköterskan större förmåga att motivera till 

livsstilsförändringar, förebygga hälsorisker och främja hälsa på person- grupp- och 

samhällsnivå. 



 

 7 

Syfte 

Syftet var att kartlägga om risken för att få bröstcancer kan minska genom fysisk 

aktivitet och olika kostfaktorer.  
 

Metod  
Litteraturstudie valdes som metod. Enligt Polit och Beck (2008) innebär en 

litteraturstudie att granska tidigare forskning. Studien ska starta med en frågeställning 

utifrån ett kunskapsområde och sedan ska en plan formuleras för att samla in 

information som sedan ska analyseras och tolkas. Resultatet ska sammanfattas i en 

skriftlig rapport med egna ord och utan egna värderingar (Polit & Beck 2008). 

Redovisningen av resultatet ska göras utifrån ett antal vetenskapliga artiklar eller 

rapporter (Olsson & Sörensen 2007). 

 

Enligt Polit och Beck (2008) ska en litteraturstudie ske i dessa steg som författarna har 

valt att följa: 

1. Formulera frågeställning och hitta sökord. 

2. Hitta en sökstrategi (välja databaser och identifiera sökord). 

3. Sök och identifiera möjliga artiklar och dokumentera sökningen. 

4. Gå igenom artiklarna för relevans och lämplighet. Uteslut irrelevanta 

artiklar. 

5. Läsa artiklarna och vid behov identifiera nya artiklar (börja om på steg 

3). 

6. Tolka informationen från studierna och utesluta irrelevanta artiklar. 

7. Kritiskt granska artiklarna. 

8. Analysera och bilda kategorier utifrån informationen från artiklarna. 

9. Förbered en sammanfattning. 

Fritt översatt (Polit & Beck, 2008, s. 108).  

 

Litteratursökning 

Formulering av frågeställning samt identifiering av sökord har skett genom att syftet 

identifierades och sökorden som valdes var bröstcancer, fysisk aktivitet, kost och livsstil 

som översattes till engelska. Livsstil valdes till i sökningen på grund av att fysisk 

aktivitet och kost är en del av människans livsstil.  

 

Litteratursökningen ägde rum i de elektroniska databaserna CINAHL och PubMed 

(Tabell 1). CINAHL är en databas för sjuksköterskor som innehåller omvårdnads- och 

hälsotidsskrifter och databasen PubMed omfattar medicinska- ,omvårdnadsmässiga- och 

hälsotidsskrifter (Polit & Beck 2008). För att få rätt sökord och en specifikare sökning 

har tesaurus i de två databaserna använts: CINAHL Headings och Medical Subjekt 

Headings (MeSH). Tesaurus innehåller ämnesord och är ett effektivt hjälpmedel för att 

få en mer innehållsmässig sökning (Backman 2008). Sökorden i CINAHL och PubMed 

var breast neoplasms som söktes med subheading prevention and control (PC) samt 

exercise, diet och lifestyle. I CINAHL har major och explode använts till sökorden. 

Sökorden söktes enskilt och i kombinationer. Vid kombinationssökningen användes 

operatoren AND för att få träffar som innehöll båda sökorden. I CINAHL och PubMed 

har kombinationssökningen skett genom att breast neoplasms (PC) sökts med respektive 

sökord exercise, diet och lifestyle.  
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För att få ett större urval har manuell sökning gjorts till urval ett utifrån en 

litteraturstudie av Friedenreich och Cust (2008) som valdes bort efter den elektroniska 

sökningen. Från den manuella sökningen erhölls tre artiklar. 

 

Inklusionskriterierna för litteraturstudien var kvantitativa eller kvalitativa vetenskapliga 

artiklar på engelska eller svenska som innehöll introduktion, metod, resultat och 

diskussion. Artiklarna skulle vara peer reviewed och handla om kvinnor. 

Tidsbegränsning för den elektroniska sökningen var från år 2004 – 15 februari 2010 och 

manuella sökningen från år 2000 – 15 februari 2010. Artiklar som hade en 

undersökningsgrupp av kvinnor med bröstcancer och en kontrollgrupp av kvinnor utan 

bröstcancer inkluderades. 

 

Exklusionskriterier för litteraturstudien var artiklar om kvinnor som har genomgått eller 

har en pågående bröstcancerbehandling. Studier gjorda på djur och reviewartiklar 

exkluderades samt artiklar som saknade författare. Artiklar som både saknade abstract 

och fulltext uteslöts på grund av att enbart titel gav för lite information om studien. 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning och urval 

P
u

b
M

ed
 

 Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

1 Breast neoplasms 39959    

2 Breast neoplasms (PC) 3336    

3 Exercise 16795    

4 Diet 28452    

5 Lifestyle 14423    

6 Breast neoplasms (PC) AND 

exercise 

78 5 1 1 

7 Breast neoplasms (PC) AND 

diet 

140 14 10 8 

8 Breast neoplasms (PC) AND 

lifestyle 

87 4 (1) 2 2 

 Totalt PubMed  23 13 11 

C
IN

A
H

L
 

  

1 Breast neoplasms 10135    

2 Breast neoplasms (PC) 1088    

3 Exercise 9304    

4 Diet 7848    

5 Lifestyle 14815    

6 Breast neoplasms (PC) AND 

exercise 

16 0 (2)   

7 Breast neoplasms (PC) AND 

diet 

60 4 (2) 0  

8 Breast neoplasms (PC) AND 

lifestyle 

71 0   

 Totalt CINAHL  2   

  Manuell sökning  3 3 3 

  Totalt PubMed, CINAHL 

och manuell 

 28 (5) 16 14  

( )antalet dubbletter 
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Urval 

Efter litteratursökningen lästes artiklarnas titlar och abstract och 28 artiklar valdes, 

varav fem hade dubbletter, till urval ett. Dubbletterna exkluderades till urval två. Efter 

läsning av abstract ansågs dessa artiklar överensstämma med studiens syfte, samt 

inklusions– och exklusionskriterierna. Till urval två lästes artiklarna enskilt och 

noggrant en gång och understrykningar samt noteringar skrevs. Utifrån de noteringar 

som gjorts diskuterades urval två fram. Till urval två erhölls 16 kvantitativa artiklar och 

12 artiklar exkluderades från urval ett. Av de artiklar som exkluderades svarade inte åtta 

på studiens syfte på grund av att två inte handlade om bröstcancer, två handlade om 

beteenden, en beskrev andra riskfaktorer, en handlade om bröstaspiration och hade en 

osäker resultatdel, en beskrev energibalans i relation till bröstcancerrisken samt en hade 

fokus på olika dieter. Av de resterande fyra artiklarna som exkluderades hade två ingen 

vetenskaplig uppbyggnad, en var en meta-analys studie samt en var en litteraturstudie. 

Till urval tre granskades de 16 artiklarna från urval två med protokoll för granskning av 

kvantitativa artiklar (Avdelning för omvårdnad 2004). Enligt Polit och Beck (2008) är 

granskning ett systematiskt sätt att kontrollera olika delar av en studie bland annat 

metod, resultat och diskussion. Efter granskning exkluderades två artiklar på grund av 

att den första hade en bristande metod- och resultatdel och den andra saknade många 

granskningsdelar. Till urval tre erhölls 14 artiklar varav sex handlade om fysisk aktivitet 

och åtta handlade om olika kostfaktorer.  

 

Databearbetning 

Enligt Polit och Beck (2008) ska anteckningar göras om centrala punkter från studierna 

och dessa ska sedan användas som bas i analysen. Analys av artiklarna innebär att 

identifiera regelbundenheter och mönster. Studier med liknade resultat förs sedan 

samman för att bilda kategorier och underkategorier (Polit & Beck 2008).  

 

Databearbetningen har skett utifrån urval tre. Artiklarnas resultatdelar lästes individuellt 

igen och ytterligare understrykningar gjordes som svarade på litteraturstudiens syfte; att 

kartlägga om risken för bröstcancer kan minskas genom fysisk aktivitet och olika 

kostfaktorer. Temat som bildades var faktorer som kan påverka risken för bröstcancer. 

Utifrån temat skapades två kategorier betydelsen av fysisk aktivitet och olika 

kostfaktorers inverkan. Understrykningarna från resultatdelarna skrevs ned och 

översattes noggrant. De nedskrivna anteckningarna som visade samma sak 

sammanställdes till tio underkategorier. Underkategorier till kategorin betydelsen av 

fysisk aktivitet blev fritidsaktivitet, aktivitet i hemmet, aktivitet i yrket, total fysisk 

aktivitet samt fysisk aktivitet och BMI. Till kategorin olika kostfaktorers inverkan blev 

grönsaker och svamp och isoflavoner, frukt, fisk och omega- 3- och omega-6- fettsyror, 

vitaminer och mineraler samt mejeriprodukter underkategorier. De nedskrivna 

anteckningarna sammanställdes och sammanfattades under de olika underkategorierna 

och bildade resultatet för litteraturstudien. 

 

Etiska övervägande 

Enligt etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden (2003) ska forskning inom 

omvårdnad gynna omvårdnaden och leda till ny kunskap genom att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och hindra lidande. Enligt Forsberg och Wengström 

(2008) ska de artiklar som ingår i en litteraturstudie redovisas, ha en etisk grund och 

forskaren ska redovisa alla resultat oavsett om det stödjer forskarens egen åsikt eller 
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inte. Läsning och granskning av studiens artiklar skedde opartiskt och egna värderingar 

uteslöts i resultatdelen av litteraturstudien. Enligt Stryhn (2007) ska alla resultat 

publiceras oavsett om de är negativa eller positiva. I litteraturstudien redovisas både 

positiva och negativa resultat för att inte ge ett felaktigt sammanställt resultat från 

studierna.  

 

Polit och Beck (2008) skriver att deltagare som ingår i studier ska göra detta frivilligt 

och ha friheten att styra sitt eget deltagande i studien. Enligt etiska riktlinjer för 

omvårdnadsforskning i Norden (2003) ska deltagarnas värdighet, sårbarhet och 

integritet respekteras och deltagare har rätt att dra sig ur studien utan skäl. Artiklarna 

som ingått i litteraturstudien hade deltagare som deltog frivilligt i studierna. 

Översättning av artiklarna har skett grundligt och omsorgsfullt. För att tydliggöra 

litteraturens ursprung redovisades dessa noggrant utifrån referenser enligt Harvard 

Karlstad universitet (2010). 
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Resultat 
Resultatet i litteraturstudien baseras på 14 kvantitativa vetenskapliga artiklar och dessa 

presenteras i en artikelmatris (Bilaga 1). Artikelmatrisen beskriver artiklarnas författare, 

årtal, syfte, metod, val av metod, urval, eventuellt bortfall och datainsamlings metod, 

samt studiens huvudresultat. Resultatet presenteras i två kategorier betydelsen av fysisk 

aktivitet och olika kostfaktorers inverkan och dess tio underkategorier fritidsaktivitet, 

aktivitet i hemmet, aktivitet i yrket, total fysisk aktivitet, fysisk aktivitet och BMI, 

grönsaker och svamp och isoflavoner, frukt, fisk och omega- 3- och omega-6- fettsyror, 

vitaminer och mineraler samt mejeriprodukter. Varje underkategori beskriver 

sambandet med bröstcancerrisken som innebär om de minskar, ökar eller inte har någon 

relation till risken för bröstcancer. 

 

 
 

 

 

 

Betydelsen av fysisk aktivitet 

 

Fritidsaktivitet 

Risken för bröstcancer minskade med 22 %. Den relativa risken (RR) var 0.78 bland 

kvinnor som utövade ansträngande fysisk fritidsaktivitet mer än fyra timmar per vecka i 

jämförelse med kvinnor som aldrig utförde ansträngande fysisk fritidsaktivitet (RR 1.0). 

När de mest aktiva kvinnorna istället jämfördes med kvinnor som utövade mindre än 

fyra timmar i veckan minskade risken hos de mest aktiva med 18 % (RR 0,82) (Chang 

et al. 2006). 

 

Kvinnor som i genomsnitt utövade sex timmar i veckan av fysisk fritidsaktivitet under 

livet hade en 23 %, (ODDs ratio, OR, 0.77), minskad risk för invasiv bröstcancer 

jämfört med inaktiva kvinnor och minskningen var något starkare hos kvinnor efter 

klimakteriet (OR 0.74) än för kvinnor före klimakteriet (OR 0.87). Kvinnor som i 

genomsnitt utövat fysisk fritidsaktivitet sex timmar i veckan eller mer under de senaste 

Figur 1. Översikt över tema, kategorier och underkategorier. 
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tio åren hade en 13 % (OR 0.87) reducerad risk för invasiv bröstcancer. Livslång fysisk 

fritidsaktivitet hade inget samband med bröstcancer in situ. Kvinnor utan ärftlighet för 

bröstcancer som utövade fritidsaktivitet minst sex timmar i veckan under sin livstid 

hade 27 % (OR 0.73) minskad risk för bröstcancer i jämförelse med inaktiva kvinnor. 

För kvinnor med ärftlighet för bröstcancer hade fritidsaktivitet ingen inverkan på 

bröstcancerrisken (OR 1.35) (Sprague et al. 2007).   
 

Chang et al. (2006) och Sprague et al. (2007) visar att risken för bröstcancer kan 

minskas med fysisk aktivitet, däremot fann Sprague et al. (2007) att fysisk aktivitet inte 

har någon påverkan på bröstcancer in situ eller ärftlig bröstcancer. Freidenreich et al. 

(2001) och Lahmann et al. (2007) fann att fritidsaktivitet inte har något samband med 

risken för bröstcancer. 

 

Aktivitet i yrket  

Bröstcancerrisken minskade med 41 % (OR 0.59) i gruppen av kvinnor efter 

klimakteriet som hade högst yrkesmässig aktivitet (≥ 61,2 MET-timmar/vecka per år) i 

jämförelse med kvinnor efter klimakteriet som hade låg yrkesmässig aktivitet (0-<35 

MET-timmar/veckan per år) (OR 1,0) (Freidenreich et al. 2001). 

 

Aktivitet i yrket har svagt eller inget samband med risken för bröstcancer (Lahmann et 

al. 2007; Maruti et al. 2008; Sprague et al. 2007). Livslång yrkesaktivitet hos kvinnor 

hade ett svagt samband med risken för bröstcancer i jämförelse mellan de lägst aktiva (0 

timmar/vecka) (OR 1,0) och de mest aktiva (>25 timmar/vecka) (OR 0.93) (Sprague et 

al. 2007). Aktivitet i yrket i åldern 23-34 hade inget samband med risken för 

bröstcancer (Maruti et al. 2007). Det fanns inget samband mellan yrkesmässig aktivitet 

och risken för bröstcancer (Lahmann et al. 2007). 

 

Aktivitet i hemmet 

Aktivitet i hemmet minskar risken för bröstcancer (Freidenreich et al. 2001; Lahmann et 

al. 2007). Risken för bröstcancer reducerades med 43 % (OR 0,57) för kvinnor efter 

klimakteriet som utförde ≥62 MET-timmar/vecka per år av aktivitet i hemmet i 

jämförelse med kvinnor efter klimakteriet som utförde 0-<25,6 MET-timmar/veckan per 

år (OR 1,0) (Freidenreich et al. 2001). Hos kvinnor före klimakteriet reducerades 

bröstcancerrisken med 29 %, hazard ratio (HR) 0.71, och hos kvinnor efter klimakteriet 

med 19 % (HR 0.81) för de som utförde >90 MET- timmar per vecka av aktivitet i 

hemmet i jämförelse med de kvinnor som utförde <28 MET-timmar/vecka (HR 1,00) 

(Lahmann et al. 2007). 

 

Total fysisk aktivitet 

Enligt Maruti et al. (2008) var risken för bröstcancer lägst hos kvinnor som utövade ≥54 

MET-timmar per vecka (RR 0,77) av total fysisk aktivitet (fritidsaktivitet och 

yrkesmässigaktivitet) jämfört med kvinnor som utövade <21 MET-timmar per vecka 

(RR 1,00). Kvinnor som var mest aktiva under sin livstid jämfört med de kvinnor som 

var minst aktiva hade 39 % lägre risk för bröstcancer. Risken för bröstcancer minskade 

med 20 % (RR 0.80) vid hög kombinerad fritids- och yrkesaktivitet (≥216 MET-timmar 

jämfört med <147 MET-timmar per vecka) Hög total fysisk aktivitet (≥72 MET-timmar 

per vecka) i åldern 12-22 minskade bröstcancerrisken med 25 % (RR 0,75). Hög total 
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fysisk aktivitet (≥57 MET-timmar per vecka) i åldern 23-34 minskade bröstcancerrisken 

med 12 % (RR 0,88) Efter 35 års ålder fanns inget samband med hög total fysisk 

aktivitet (≥33 MET-timmar per vecka) och risken för bröstcancer (RR 1,0) En ökning av 

fysisk aktivitet med 21 MET-timmar per vecka från 12 års ålder till nuvarande ålder gav 

9 % minskad risk för bröstcancer (Maruti et al. 2008).   
 

Kvinnor före klimakteriet som hade högst antalet MET-timmar per vecka (>126) av 

kombinerad fritids- och hushållsaktivet hade en 18 % minskad risk för bröstcancer (OR 

0,82) jämfört med kvinnor före klimakteriet som utförde lägst antal MET-timmar/vecka 

(<55) av kombinerad frititds- och hushållsaktivitet (OR1,0). Kvinnor efter klimakteriet 

som hade högsta antalet MET-timmar per vecka (>126) av kombinerad fritids- och 

hushållsaktivet hade 17 % (HR 0,83) minskad risk för bröstcancer i jämförelse med 

kvinnor efter klimakteriet som hade lägst antal MET-timmar per vecka (<55) av 

kombinerad fritids- och hushållsaktivitet. Kvinnor efter klimakteriet som visade ökade 

nivåer av total fysisk aktivitet hade reducerad risk för bröstcancer (p 0,06). Ökade 

nivåer av fysisk aktivitet bland kvinnor före klimakteriet hade inget samband med 

bröstcancerrisken (p 0,267) (Lahmann et al. 2007).  

 

Hög total fysisk aktivitet (yrkesmässig-, fritids- och hushållsaktivitet) hos icke 

spansktalande vita kvinnor (NHW) före klimakteriet som hade hög nivå av MET-

timmar/vecka minskade risken för bröstcancer (p 0,02). Det fanns inget signifikant 

samband mellan fysisk aktivitet och risken för bröstcancer bland spansktalande och 

amerikanska indiankvinnor (HAI) (p 0.64) före klimakteriet. Bland HAI kvinnor före 

och efter klimakteriet fanns ett samband med minskad risk för bröstcancer med ökade 

nivåer av fysisk aktivitet (p ≤0,01) (Slattery et al. 2007).  

 

Total livslång fysisk aktivitet (yrkesmässig-, fritids- och hushållsaktivitet) minskade 

risken för bröstcancer med 30 % (OR 0,70) hos kvinnor efter klimakteriet. Risken för 

bröstcancer hade inget samband med hög total fysisk aktivitet före klimakteriet. 

(Freidenreich et al. 2001). 

Resultat från Lahamnn et al. (2007), Maruti et al. (2008) och Slattery et al. (2007) visar 

att hög totalt fysisk aktivitet minskar risken för bröstcancer före klimakteriet, vidare 

visar Maruti et al. (2008) att kvinnor som har hög total fysisk aktivitet under sin livstid 

även reducerar risken för bröstcancer. Freidenreich et al. (2001) och Lahamnn et al. 

(2007) menar att bröstcancerrisken efter klimakteriet reduceras vid hög total fysisk 

aktivitet, däremot visar resultat från Maruti et al. (2008) och Slattery et al. (2007) att 

risken för bröstcancer efter klimakteriet inte har något samband med hög total fysisk 

aktivitet. Freidenreich et al. (2001) konstaterar att hög total fysisk aktivitet inte har 

något samband med bröstcancerrisken före klimakteriet.  

Resultatet från Maruti et al. (2008) visar att ökade nivåer av total fysisk aktivitet före 

och efter klimakteriet minskar risken för bröstcancer, vilket Slattery et al. (2007) endast 

påvisar hos kvinnor före klimakteriet och Lahamnn et al. (2007) enbart hos kvinnor 

efter klimakteriet.  
   

Fysisk aktivitet och BMI  

De kvinnor som hade BMI <25 kg/m
2
 och som var mest aktiva (≥54 MET-

timmar/vecka) hade en 32 % (RR 0,68) minskad risk för bröstcancer jämfört med de 
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minst aktiva kvinnorna (<21 MET-timmar/vecka) (RR 1,00). Det finns inget samband 

med risken för bröstcancer bland aktiva kvinnor med BMI >25 kg/m
2
 (Maruti et al. 

2008). 

 

Sambandet mellan total aktivitetsnivå och bröstcancerrisken bland kvinnor efter 

klimakteriet var starkast hos kvinnor med BMI <25 kg/m
2
 jämfört med kvinnor med 

BMI >25 (Lahmann et al. 2007). 

 

Bland HAI kvinnor som var mest aktiva (9-12 timmar/vecka) med ett BMI ≤25 kg/m
2
 

reducerades risken för bröstcancer med 64 % (OR 0.26) jämfört med stillasittande 

kvinnor (0-4 timmar/vecka) (OR 1.00). Bland NHW kvinnorna reducerades 

bröstcancerrisken med cirka 50 % (RR 0,59) hos normalviktiga kvinnor som var mest 

aktiva (9-12 timmar/veckan) i jämförelse med de minst aktiva (0-4 timmar/vecka) (RR 

1,0). Kvinnorna som var mest aktiva med ett BMI >30 kg/m
2
 minskade risken för 

bröstcancer med 39 % (OR 0.61) jämfört med stillasittande kvinnor (OR 1.0). Bland 

NHW kvinnor reducerades bröstcancerrisken med cirka 50 % (RR 0,75) hos överviktiga 

kvinnor som var mest aktiva (9-12 timmar/veckan) i jämförelse med de minst aktiva (0-

4 timmar/vecka) (RR 1,37) (Slattery et al. 2007). 

 

Risken minskade med 27 % (OR 0,73) hos kvinnor med BMI <30 kg/m
2
 som utövade 

fysisk aktivitet >6 timmar i veckan jämfört med kvinnor med BMI ≥30 kg/m
2
 som 

utövade noll timmar i veckan (OR 1,10) (Sprague et al. 2007). 

 

Risken var förhöjd för kvinnor som utövade <4 timmar av lätt fysisk aktivitet i veckan 

och hade BMI >25 kg/m
2
 jämfört med kvinnor med BMI <25 kg/m

2
 som utövande >4 

timmar ansträngande fysisk aktivitet i veckan. Risken var dubbelt så hög för de kvinnor 

med högst energiintag, BMI >30 kg/m
2
 och som var aktiva <4 timmar per vecka jämfört 

med kvinnor som hade lägst energiintag, BMI <30 kg/m
2
 och som utövade >4 timmar 

per vecka av ansträngande fysisk aktivitet (Chang et al. 2006). 

 

Resultat från Lahmann et al. (2007), Slattery et al. (2007) och Sprague et al. (2007) 

framlägger bevis för att kvinnor med BMI ≤30 kg/m
2 

som utför hög total fysisk aktivitet 

har minskad risk för bröstcancer och Slattery et al. (2007) påvisar även att kvinnor med 

BMI >30 kg/m
2
 med hög fysisk aktivitet har reducerad risk för bröstcancer. Maruti et al. 

(2008) menar att kvinnor som har BMI <25 kg/m
2 

har en minskad risk för bröstcancer 

om de utför hög total fysisk aktivitet. Däremot visar Maruti et al. (2008) att det inte 

finns något samband mellan bröstcancerrisken och aktiva kvinnor med BMI >25 kg/m
2
 

och Chang et al. (2006) påvisar att mindre aktiva kvinnor med BMI >25 kg/m
2 

har en 

förhöjd risk för bröstcancer. 

 

Olika kostfaktorers inverkan 

 

Grönsaker, svamp och isoflavoner 

Totalt grönsaksintag minskade risken med 72 % (OR 0.28) för den grupp som 

konsumerade mest grönsaker per dag (707 gram/dag) jämfört med den grupp som 

konsumerade minst (211 gram/dag) (OR 1.00). Kvinnorna i den grupp som 

konsumerade mest råa eller behandlade grönsaker reducerade bröstcancerrisken med 

cirka 60 % vid intag av gröna bladgrönsaker (OR 0,41 och 0,42), vid intag av morötter 
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och tomater minskades risken med cirka 55 % (OR 0,51 och 0,58), vid intag av 

korsblommiga grönsaker reducerades risken med cirka 50 % (OR 0,48 och 0,49) och 

vid intag av andra grönsaker (gurka, aubergine, vintermelon, kantgurka, peppar, kålrot, 

potatis, söt potatis, taro, majs och groddar) minskades risken med 62 % (OR 0,38) 

jämfört med de kvinnor som konsumerade minst råa eller behandlade grönsaker (OR 

1,00). Kvinnorna i den grupp som konsumerade mest råa eller behandlade svampar 

minskade risken med cirka 70 % (0,65 och 0,73) jämfört med de kvinnor som 

konsumerade minst svamp (OR 1,00). Inget signifikant samband konstaterades mellan 

intag av rå (p 0,226) eller behandlad (p 0,316) lök och bröstcancerrisken (Zhang et al. 

2009a).   
 

Risken för bröstcancer minskade vid högt intag av svamp. De kvinnor som 

konsumerade ≥10 gram/dag minskade risken med 64 % (OR 0,36) jämfört med kvinnor 

som konsumerade 0 gram/dag (OR 1,0). Kvinnorna fick ytterligare en minskad risk för 

bröstcancer om de hade ett kombinerat intag av svamp och grönt te (Zhang et al. 

2009b).  

 

Inget signifikant samband fanns mellan vegetarisk kost och risken för bröstcancer hos 

kvinnor före (p 0,77) och efter klimakteriet (p 0,23). Intag av isoflavoner från kost hade 

inget samband med bröstcancerrisken hos kvinnor. Den grupp som konsumerade mest 

(>20 mg/dag) isoflavoner hade HR 1.17 i jämförelse med den grupp konsumerade minst 

(<10 mg/dag) som hade HR 1,0  (Travis et al. 2008). 

 

Högt intag av grönsaker minskar risken för bröstcancer, enligt Zhang et al. (2009a). 

Resultaten från Zhang et al. (2009a) och Zhang et al. (2009b) visar att ökat intag av 

svamp reducerar risken för bröstcancer och Zhang et al. (2009b) påvisar ökad effekt om 

kvinnorna intar grönt te kombinerat med svampintag. Resultatet från Travis et al. (2008) 

visar att det inte finns något samband mellan bröstcancerrisken och vegetarisk kost samt 

intag av isoflavoner.  

 

Frukt 

Enligt Zhang et al. (2009a) minskade risken med 47 % (OR 0,53) vid högt totalt 

fruktintag för den grupp som konsumerade mest frukt per dag (421 gram/dag) jämfört 

med den grupp som konsumerade minst (57 gram/dag) (OR 1.0). Kvinnorna i den grupp 

som konsumerade mest råa eller behandlade bananer reducerades bröstcancerrisken med 

43 % (OR 0,57) och vid intag av vattenmelon, papaya och cantalopemelon minskades 

risken med cirka 40 % (OR 0,61 och 0,62) jämfört med de kvinnor som konsumerade 

minst råa eller behandlade frukter (OR 1,0). Ett modest negativt icke signifikant 

samband observerades mellan bröstcancerrisken och intag av råa eller behandlade 

citrusfrukter (p 0,141 och 0,173) och intag av rå eller behandlad grapefrukt, litchifrukt 

och longanfrukt (p 0,020 och 0,067). Det fanns inget signifikant samband mellan 

bröstcancerrisken och intag av råa eller behandlade äpplen, päron, persikor och 

plommon (p 0,071 och 0,161) eller vid intag av andra råa eller behandlade frukter (kiwi, 

jordgubbar, ananas, mango och durian) (p 0,393 och 0,493) (Zhang et al. 2009a). 

 

Fisk, omega- 3- och omega-6- fettsyror 

Fet fisk hade en skyddande effekt på bröstcancer i den grupp som konsumerade mest 

fisk (≥15,39 gram/dag) (OR 0,23) i jämförelse med den grupp som konsumerade minst 
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fisk (<3,42 gram/dag) (OR 1,0), den skyddande effekten fanns hos kvinnor både före 

och efter klimakteriet. En signifikant minskad risk för bröstcancer hos kvinnor före 

klimakteriet som konsumerade mest omega-3- fettsyror (EPA och DHA) (≥0,296 

gram/dag) (OR 0,46) jämförelse med de som konsumerade minst omega-3- fettsyror 

(<0,059 gram/dag) (OR 1,00) (p 0,040). Kvinnor efter klimakteriet som konsumerade 

>0,101 gram/dag av EPA från fisk hade 62 % (OR 0,38) minskad risk för bröstcancer 

och kvinnor efter klimakteriet som konsumerade >0,213gram/dag av DHA från fisk 

hade 68 % (OR 0,32) minskad risk för bröstcancer jämfört med de grupper som 

konsumerade <0,014 gram/dag av EPA och <0,037 gram/dag av DHA. Inget signifikant 

samband konstaterades mellan intag av EPA (p 0,227) eller DHA (p 0,118) var för sig 

och risken för bröstcancer hos kvinnor före klimakteriet (Kim et al. 2009). 

 

Enligt Thiébaut et al. (2009) minskade risken för bröstcancer i samband med högt intag 

av ALA från vegetariska oljor samt från grönsaker och frukt. Bröstcancerrisken 

minskade i samband med högt intag av linolsyra från vegetariska oljor. Det fanns ingen 

associerad risk för bröstcancer vid högt intag av linolsyra eller ALA från andra 

matkällor (ost, smör, margarin eller kött) eller intag av längre kedjor av omega-6- 

fettsyror (arakidonsyra) och omega-3- fettsyror från andra källor. Allmänt hade 

bröstcancer inget samband med intag av omega-6- fettsyror (totalt, linolsyra- eller 

arakidonsyraintag) eller omega-3- fettsyror (totalt-, ALA- eller intag av långa kedjor 

omega-3- fettsyror). Ökad risk för bröstcancer var associerat med högt intag av linolsyra 

från bearbetad mat och nötblandningar (HR 1,18 och 1,17) eller intag av ALA från 

bearbetad mat och nötblandningar (HR 1,16 och 1,17) i jämförelse med kvinnor som 

hade lägst intag av linolsyra eller ALA (HR 1,0). Ökande risk för bröstcancer i samband 

med ökande ALA-intag hos kvinnor som konsumerade mest E-vitamin (p 0,036). Totalt 

intag av omega-6- fettsyror gav en minskad risk för bröstcancer i den grupp som 

konsumerade mest omega-6- fettsyror i samband med högt intag av långa kedjor 

omega-3- fettsyror (p 0,021). Bröstcancerrisken hade inget samband med intag av långa 

kedjor omega-3- fettsyror (p 0,25) förutom i gruppen med högst intag av omega-6- 

fettsyror (Thiébaut et al. 2009). 

 

Högt intag av fisk samt EPA och DHA tillsammans ger en minskad risk för bröstcancer 

(Kim et al. 2009). Kim et al. (2009) visar att bröstcancer efter klimakteriet minskar vid 

högt intag av EPA eller DHA, däremot hos kvinnor före klimakteriet fanns inget 

samband mellan intag av EPA eller DHA var och en för sig och risken för bröstcancer. 

Thiébaut et al. (2009) påvisar att intag av omega-6- fettsyror eller omega-3- fettsyror 

inte har något samband med bröstcancerrisken, däremot minskar risken för bröstcancer 

vid hög konsumtion av både omega-6- fettsyror och omega-3- fettsyror tillsammans. 

Bröstcancerrisken minskar också vid intag av linolsyra från vegetariska oljor samt ALA 

från vegetariska oljor, grönsaker och frukt (Thiébaut et al. 2009). 

 

Vitaminer och mineraler 

Kvinnor före klimakteriet som hade högt intag av både D-vitamin (>5 µg/dag) och 

kalcium (>1000 mg/dag) hade 62 % minskad risk för bröstcancer (OR 0,38). Signifikant 

samband mellan D-vitamin och bröstcancer före klimakteriet (p 0,02). Gruppen med 

högst intag av D-vitamin (≥5 µg/dag) hade 50 % minskad risk för bröstcancer (OR 0,50) 

i jämförelse med den grupp som konsumerade minst D-vitamin (<2 µg/dag) (OR 1,23). 

Högt intag av kalcium (>1000 mg/dag) och lågt intag av D-vitamin (>5 µg/dag) hade 
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inget signifikant samband med minskad risk för bröstcancer hos kvinnor före 

klimakteriet (OR 0,69). Kalcium från kost hade inget signifikant samband med 

bröstcancerrisken hos kvinnor före klimakteriet (p 0,29) vid jämförelse mellan högst 

kalciumintag (≥1300 mg/dag) och lägst kalciumintag (<700 mg/dag), den gruppen som 

konsumerade 1000- <1300 mg/dag hade en statistisk signifikant skillnad (OR 0,58) 

(Abbas et al. 2007). 

 

Enligt Lin et al. (2007) hade kvinnor före klimakteriet som konsumerade mest D-

vitamin (≥ 548 IE/dag) och kalcium (≥1366 mg/dag) 39 % (HR 0.61) reducerad risk för 

bröstcancer i jämförelse med de kvinnor som konsumerade minst D-vitamin (>162 

IE/dag) och kalcium (<617 mg/dag) (Lin et al. 2007). Kvinnor före klimakteriet som 

konsumerade ≥802 till <998 mg/dag kalcium från kost hade 31 % minskad risk för 

bröstcancer (HR 0,69) och de kvinnor som konsumerade ≥998 mg/dag av kalcium från 

kost hade 16 % minskad risk för bröstcancer (HR 0,84). Kvinnor före klimakteriet som 

konsumerar kalcium från kosttillskott har cirka 30 % minskad risk för bröstcancer (HR 

0,73 och 0,71) i jämförelse med de som inte konsumerar kalcium från kosttillskott. 

Kvinnor före klimakteriet som intog D-vitamin från kosttillskott hade cirka 33 % 

minskad risk för bröstcancer (HR 0,72 och 0,76) i jämförelse med kvinnor som inte 

intog kosttillskott med D-vitamin (Lin et al. 2007). 

 

Totalt intag av kalcium (p 0,35) och D- vitamin (p 0,52) hos kvinnor efter klimakteriet 

hade inget samband med risken för bröstcancer. Totalt D-vitaminintag från kost och 

kosttillskott hos kvinnor före klimakteriet minskade risken för ER
+
 tumörer (p 0,03), 

PR
+
 tumörer (p 0,04), tumörer >2 cm i storlek (p 0,02) och lågt differentierade tumörer 

(p 0,02). Bland kvinnor före klimakteriet som hade ett högre intag av totalt kalciumintag 

från kost och kosttillskott påvisades både signifikanta och icke signifikanta samband 

med en lägre risk för PR
+
 tumörer (p 0,09), mer aggressiva tumörer som inkluderar 

tumörer >2 cm i storlek (p 0,01), positiva lymfkörtelmetastaser (p 0,06) och lågt 

differentierade tumörer (p 0,04). Totalt D-vitaminintag från kost och kosttillskott 

minskade risken för måttligt differentierade tumörer (p 0,06) hos kvinnor efter 

klimakteriet. Totalt kalciumintag från kost och kosttillskott minskade risken för positiv 

lymfkörtelmetastas (p 0,02) och måttligt differentierade tumörer (p 0,04) hos kvinnor 

efter klimakteriet (Lin et al. 2007).  

 

Kvinnor som konsumerade mest A-vitamin hade cirka 65 % minskad risk för 

bröstcancer (OR 0,31- 0,36), högst C-vitamin intag gav cirka 70 % minskad risk (OR 

0,30 – 0,33), högst E- vitaminintag gav cirka 65 % minskad risk (OR 0,31 – 0,38) och 

högst karotin intag gav cirka 70 % minskad risk (OR 0,30 – 0,32) i jämförelse med de 

kvinnor som konsumerade minst A-, C- och E-vitamin samt karotin (Zhang et al. 

2009a). 

 

Kvinnor med högst totalt folatintag (från kost och kosttillskott) (≥534 µg/dag) gav 19 % 

minskad risk för ER
-
 tumörer (RR 0,81) jämfört med de kvinnor som konsumerade 

minst totalt folat (≤228 µg/dag) (RR 1,0) (Zhang et al. 2005). Högt folatintag från kost 

(>332 µg/dag) hade ett marginellt samband med lägre risk för utveckling av ER
-
 

tumörer bland kvinnor som konsumerade ≥15 gram alkohol per dag (RR 0,66) i 

jämförelse med dem som konsumerade <206 µg folat per dag. Högt folatintag ökar 

risken för ER
+
 tumörer i samband med alkoholintag (Zhang et al. 2005). Folatintag från 
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kost (>332 µg/dag) hade en marginell ökad risk för att utveckla ER
+
 tumörer bland de 

kvinnor som konsumerade <15gram alkohol per dag (RR 1.16) jämfört med dem som 

konsumerade <206 µg folat per dag. Varken totalt folatintag eller folatintag från kost 

hade något samband med risken för att utveckla PR
+
- eller PR

-
 tumörer i relation till 

alkoholkonsumtion. Totalt folatintag hade inget samband med risken för att utveckla 

PR
+
 - eller PR

-
 tumörer (RR 0,95 och 0,97). De kvinnor som konsumerade mest totalt 

folat hade ingen minskad risk för ER
+
 tumörer (RR 1,0) i jämförelse med de kvinnor 

som konsumerade minst totalt folat (RR 1,0). (Zhang et al. 2005). Kvinnor som 

konsumerade folat från kost hade en marginell ökad risk för att utveckla ER
+
 tumörer 

(RR 1,15) (Zhang et al. 2005). 

 

Lin et al. (2007) och Abbas et al. (2007) visar att högt intag av kalcium och D-vitamin 

minskar risken för bröstcancer före klimakteriet däremot finns det inget samband efter 

klimakteriet enligt Lin et al. (2007). Före klimakteriet minskar bröstcancerrisken med 

intag av D-vitamin och kalcium var och en för och efter klimakteriet minskas risken för 

vissa bröstcancertumörer (Lin et al. 2007). Abbas et al. (2007) framlägger bevis för att 

högt kalciumintag och lågt intag av D-vitamin och endast kalciumintag inte har något 

samband med bröstcancerrisken före klimakteriet. 

 

A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin samt karotin minskar risken för bröstcancer (Zhang et 

al. 2009a). Folatintag med alkoholkonsumtion minskar risken för ER
-
 tumörer, ökar 

risken för ER
+
 tumörer och har inget samband med PR

+
 - eller PR

-
 tumörer, enligt 

Zhang et al. (2005). Ett annat resultat från Zhang et al. (2005) visar att folatintag från 

kost saknar samband med risken för att utveckla ER
- 
tumörer. 

 

Mejeriprodukter 

Mejeriprodukter hade inget signifikant samband med bröstcancerrisken hos kvinnor före 

klimakteriet (p 0,09), men när mörkhyade kvinnor exkluderades vilket motsvarade 5 % 

fanns ett marginellt samband mellan kvinnor som konsumerade mer mejeriprodukter än 

de som konsumerade mindre (p 0,06). Hos kvinnor efter klimakteriet var intaget av 

mejeriprodukter inte relaterat till bröstcancerrisken (p 0,83) (Lin et al. 2007).  
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Diskussion 
Syftet var att kartlägga om risken för att få bröstcancer kan minska genom fysisk 

aktivitet och olika kostfaktorer. De huvudresultat som framgick från litteraturstudien var 

att hög fysisk aktivitet, ökande nivåer av fysisk aktivitet och hög fysisk aktivitet hos 

kvinnor med BMI ≤30 kg/m
2
 minskar risken för bröstcancer. Högt totalt grönsaks- och 

fruktintag reducerar risken för bröstcancer. Högt intag av fisk och omega-3- fettsyror 

minskar bröstcancerrisken. Av resultatet framkom att högt intag av kalcium och D-

vitamin minskar risken för bröstcancer framförallt hos kvinnorna före klimakteriet. 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat visade att hög fysisk aktivitet minskar risken för bröstcancer 

och stämde överense med fyra andra studier. Dessa studier visade att kvinnor med högre 

fysisk aktivitet minskade risken för bröstcancer i jämförelse med de som utövade 

mindre fysisk aktivitet (John et al. 2003; Patel et al. 2003; Rockhill et al. 1999). Studien 

av Verloop et al. (2000) visade att fysiskt aktiva kvinnor hade en reducerad risk för 

bröstcancer vid jämförelse med inaktiva kvinnor och att kvinnor med BMI ≤21,8 kg/m
2
 

som utövade fysisk aktivitet hade minskad risk för bröstcancer i jämförelse med kvinnor 

som hade BMI >24,5 kg/m
2
. En studie av Bernstein et al. (2005) visade att det inte 

fanns något samband mellan BMI (<25 kg/m
2
 jämfört med ≥25 kg/m

2
), livslång fysisk 

aktivitet och risken för bröstcancer. Litteraturstudiens resultat visade att fysiskt aktiva 

kvinnor med BMI ≤30 kg/m
2
 har minskad risk för bröstcancer.  

 

I en litteraturstudie av Friedenreich och Orenstein (2002) visade 32 av 44 studier att 

fysisk aktivitet minskade risken för bröstcancer hos kvinnor som var mest aktiva, tio av 

de 44 studierna fann inget samband mellan fysisk aktivitet och bröstcancerrisken och 

två av de 44 studierna fann att risken för bröstcancer ökade med ökad fysisk aktivitet. 

Författarnas litteraturstudie stämde överens med resultatet från litteraturstudien av 

Friedenreich och Orenstein (2002) förutom på en punkt att bröstcancerrisken ökade med 

ökad fysisk aktivitet. Litteraturstudien visade ett motsatt resultat att ökad fysisk aktivitet 

minskar risken för bröstcancer. 

 

En studie av Ronco et al. (1999) visade att högt totalt grönsaks- och fruktintag minskar 

risken för bröstcancer med 58 % (OR 0,42). En annan studie av Smith-Warner et al. 

(2001) visade att totalt grönsaks- och fruktintag inte hade något samband med 

bröstcancerrisken. En studie av Lissowska et al. (2007) visade att högt fruktintag gav en 

reducerad risk för bröstcancer. En meta-analys studie av Riboli och Norat (2003) visade 

att grönsaksintag hade skyddande effekt mot bröstcancer men fruktintag visade sig inte 

ha någon skyddande effekt. Litteraturstudiens resultat om att högt totalt grönsaksintag 

och högt totalt fruktintag minskar risken för bröstcancer baserades på en vetenskaplig 

studie. Studien av Ronco et al. (1999) bekräftar detta resultat medan Lissowska et al. 

(2007) samt Riboli och Norat (2003) visar på olika resultat som delvis styrker 

litteraturstudiens resultat. Det hade varit önskvärt att fler studier ingått i litteraturstudien 

och som hade visat på liknade resultat för att öka trovärdigheten och säkerheten av det 

framkommna resultatet om att högt totalt grönsaks- och fruktintag minskar risken för 

bröstcancer. 

 

Enligt litteraturstudiens resultat reducerar fet fisk och omega-3- fettsyror risken för 

bröstcancer vilket styrks av studierna av Wakai et al. (2005) och Terry et al. (2002) som 
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beskriver att risken för bröstcancer minskade hos de kvinnor som hade hög konsumtion 

av fet fisk. Studien av Wakai et al. (2005) visade även att långa kedjor omega-3- 

fettsyror, som finns i fet fisk, reducerade risken för bröstcancer. I en annan studie 

framkom att inte fanns något samband med risken för bröstcancer och totalt fiskintag 

(Engeset et al. 2006). Från litteraturstudiens resultat framkom det att omega-3- och 

omega-6- fettsyror från olika matkällor har betydelse för om de minskar, ökar eller inte 

har något samband med risken för bröstcancer. EPA och DHA från fisk gav minskad 

risk för kvinnor efter klimakteriet. Omega-3- och omega-6- fettsyrorna ALA och 

linolsyra från vegetariska oljor minskar risken för bröstcancer och ALA från grönsaker 

och frukt minskar också risken för bröstcancer. Linolsyra och ALA från ost, smör, 

margarin och kött har inte något samband med risken för bröstcancer, däremot ger 

linolsyra och ALA från bearbetad mat och nötblandningar ökad risk för bröstcancer.  

 

Resultatet från litteraturstudien visade att hög konsumtion av kalcium och D-vitamin 

reducerar risken för bröstcancer. En studie av Chelebowski et al. (2008) påvisade att det 

inte fanns något samband mellan kalciumintag och D-vitaminintag och risken för att 

utveckla bröstcancer hos kvinnor efter klimakteriet. Shin et al. (2002) beskriver att 

kalcium, D-vitamin eller mejeriprodukter inte har någon inverkan på bröstcancerrisken 

hos kvinnor efter klimakteriet men mejeriprodukter var förknippade med en minskad 

risk för bröstcancer hos kvinnor före klimakteriet vilket överensstämde med 

litteraturstudiens resultat om mejeriprodukter. Bertone-Johnson (2007) beskriver i sin 

litteraturstudie att D-vitamin kan reducera risken för bröstcancer hos både yngre och 

äldre kvinnor. Litteraturstudiens resultat visar att D-vitamin och kalcium minskar risken 

för bröstcancer hos kvinnor före klimakteriet men hos kvinnor efter klimakteriet antyder 

resultatet att D-vitamin och kalcium kan reducera risken för bröstcancer framförallt 

positiv lymfkörtelmetastas och måttligt differentierade tumörer. 

 

Litteraturstudiens resultat har många olika vinklingar och både positiva och negativa 

resultat har framkommit. De sex studierna om fysisk aktivitet och bröstcancer hade ett 

mer sammanhållet resultat medan de åtta studierna om olika kostfaktorer innehöll 

många olika resultat och handlade om olika kostfaktorer, vilket gjorde att det blev få 

studier som bekräftade varje underkategori. Detta medförde ett mindre säkert resultat. 

Det osäkra resultatet kan vara svårt att tillämpa som sjuksköterska i det hälsofrämjande 

arbetet för att minska risken för bröstcancer. Resultatet om fysisk aktivitet är ett mer 

säkert resultat anser författarna och det kan därför användas av sjuksköterskor i det 

hälsofrämjande arbetet.  

 

Positivt för resultatet om de olika kostfaktorerna var att studierna som användes till 

litteraturstudiens resultat var att studierna var genomförda i olika länder i Asien, Europa 

och Amerika. Studierna från olika delar av världen kan ge kunskap om vilka 

kostfaktorer i de olika världsdelarna som kan minska risken för bröstcancer, som sedan 

kan introduceras i andra länder för att reducera bröstcancerrisken.  

 

I många av studierna som har använts till litteraturstudiens resultat har deltagarna fått 

frågeformulär hemskickade och har många gånger fått fylla i kostvanor och 

aktivitetsvanor sedan flera år tillbaka. Detta kan innebära en risk för systematiskt fel, så 

kallad bias. Enligt Polit och Beck (2008) är bias ett inflytande av något som snedvrider 

resultatet och försvagar validiteten i studien. Det kan vara lätt att glömma om det 
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förflutna och detta kan ha lett till att deltagarna har gett felaktiga svar. Litteraturstudiens 

resultat kan ha påverkats av studiernas eventuella bias. 

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudie användes som metod för att syftet var att kartlägga om risken för att få 

bröstcancer kan minska genom fysisk aktivitet och olika kostfaktorer. Litteraturstudie 

ansågs vara ett lämpligt val som metod för att kunna klarlägga tidigare forskning inom 

ämnet. Metoden startade med en identifiering av sökord och därefter genomfördes en 

elektronisk databassökning. De sökord som valdes var breast neoplasms, exercise, diet 

och lifestyle på grund av att de ansågs lämpliga för att kunna identifiera tidigare 

forskning som svarade på studiens syfte. Andra sökord kunde ha valts för att få fler 

studier inom samma ämne. Innan den elektroniska databassökningen skulle olika 

kostfaktorer kunna ha valts ut för att sedan användas som sökord exempelvis frukt och 

grönsaker, för att få ett mer sammanhängande resultat. Inför resultatdiskussionen söktes 

tidigare forskning för att kunna diskutera och jämföra litteraturstudiens resultat med 

andra studiers resultat. När den tidigare forskningen söktes användes litteraturstudiens 

underkategorier med bröstcancer och de sökningar som gjordes gav ungefär samma 

sökningsresultat som sökningen till urval ett. De flesta studier som utgjorde urval ett 

fanns med vid sökningen till resultatdiskussionen.  

 

Till urval ett framkom 25 artiklar från den elektroniska sökningen, vilket författarna 

ansåg var ett för litet urval och därför utfördes manuell sökning och ytterligare tre 

artiklar valdes till urval ett. Ett alternativ till den manuella sökningen kunde ha varit att 

söka i ytterligare en databas exempelvis AMED. Studierna från den manuella sökningen 

passade studiens syfte och blev en del av resultatet. Ett annat alternativ till ett större 

urval hade varit att fokusera litteraturstudien på två eller flera cancerformer. 

 

Litteraturstudien har följt de nio stegen som Polit och Beck (2008) beskriver om hur en 

litteraturstudie ska genomföras. Genom att följa dessa steg har litteraturstudien gjorts på 

ett systematiskt och ordnat sätt vilket gör litteraturstudien tillförlitlig. Protokoll för 

granskning av vetenskapliga kvantitativa artiklar (Avdelning för omvårdnad 2004) 

användes för att kontrollera studiernas vetenskapliga kvalité. De artiklar som ansågs ha 

en hög vetenskaplig kvalité inkluderades i litteraturstudien. 

 

De finns en risk för feltolkning av resultatet eftersom artiklarna som utgjorde resultatet 

var skrivna på engelska och översättningar av enstaka ord kan ha översatts fel och 

misstolkats vilket kan ha lett till att delar ur resultatet blivit förvrängt. Översättningar 

har gjorts noggrant och författarna har läst svårtolkade resultat flera gånger för att 

minimera risken för feltolkningar. Egna åsikter och värderingar har åsidosatts vilket har 

gett litteraturstudien ett ärligt resultat. 

 

Litteraturstudiens författare har många gånger upplevt statistiken svårtolkad hos 

studierna som utgjort litteraturstudiens resultat. Problem att förstå tabeller ihop med text 

har lett till svårigheter att sammanställa ett lättförståligt resultat som varit eftersträvat. 

Detta kan bero på bristande förståelse för hur de olika studiernas författare har tolkat sin 

statistik.  
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Klinisk tillämpbarhet 

Vid arbete med hälsofrämjande omvårdnad som sjuksköterska är det viktigt att ha 

evidensbaserad kunskap inom området. Den ökade kunskapen om vilka faktorer som 

kan minska risken för bröstcancer kan vara betydelsefullt i sjuksköterskans 

hälsofrämjande arbete. Resultatet kan vara ett hjälpmedel för att motivera kvinnor att 

utöva fysisk aktivitet och äta en hälsosammare kost för att reducera risken för 

bröstcancer och för att minska andra livsstilsrelaterade sjukdomar. För den kvinnliga 

patienten, som fått information av sjuksköterskan, kan det innebära att hon på egen hand 

kan minska sin risk för bröstcancer genom fysisk aktivitet och kost. Resultatet från 

litteraturstudien skulle kunna användas till att utveckla metoder för att främja hälsa och 

livsstilsförändringar. Två riskfaktorer för bröstcancer är övervikt och en stillasittande 

livsstil och därför bör ytterligare hälsofrämjande metoder skapas för kvinnor (Malin et 

al. 2005). Det skulle vara motiverande med ytterligare utbildning för att ge 

sjuksköterskor mer kunskap och kompetens om förebyggande åtgärder mot bröstcancer 

och för att utveckla riskförebyggande tillvägagångssätt (Edwards et al. 2009). 

 

Framtida forskning 

Förslag till forskning kan vara att undersöka mer om olika kostfaktorer och fysisk 

aktivitet och om de kan påverka risken för bröstcancer, för att bevisa eller motbevisa 

litteraturstudiens resultat och redan befintliga studier. Ett annat förslag till forskning är 

att undersöka vad sjuksköterskor har för kunskap inom bröstcancervård för att kunna 

utveckla det hälsofrämjande arbetet och möjligtvis öka sjuksköterskors kunskap. För att 

få en bättre förståelse för relationen mellan fysisk aktivitet och bröstcancerrisken 

behövs ytterligare forskning inom området (Sprague et al. 2007). Ytterligare forskning 

behövs för att förtydliga kopplingen mellan kost och bröstcancer gällande 

hormonreceptorstatus hos kvinnor (Lissowska et al. 2008).  

 

Slutsats 

Fysisk aktivitet i olika former kan ge en reducerad risk för bröstcancer och kostfaktorer 

av olika slag kan troligtvis ge minskad risk för bröstcancer hos kvinnor före och efter 

klimakteriet. Kvinnor med BMI ≤30 kg/m
2
 och som är fysiskt aktiva kan ha minskad 

risk för bröstcancer. Kunskap om detta kan gynna den hälsofrämjande omvårdnaden vid 

arbete med metoder för att minska bröstcancerrisken och som kan leda till att färre 

kvinnor utvecklar bröstcancer. Enligt Edwards et al. (2009) kan sjuksköterskors 

kunskap och instrument för riskbedömning användas för att identifiera kvinnor som har 

risk för att utveckla bröstcancer och dessa kvinnor skall ha möjlighet att minska risken 

för att utveckla sjukdomen genom förebyggande åtgärder.  
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Författare Årtal Syfte Metod Huvudresultat 

Abbas, S., 

Linseisen, J. & 

Chang-Claude, J. 

2007 Undersöka enskilda och 

kombinerade effekter av 

D-vitaminintag och 

kalciumintag på 

bröstcancerrisken före 

klimakteriet.  

Kvantitativ experimentell fall-kontrollstudie. 

Deltagarna värvades från två studieregioner i södra 

Tyskland. I studien ingick 278 fall och 666 

kontroller efter bortfall. Bortfallet var 428 fall och 

715 kontroller. Alla deltagare fick ett detaljerat 

självadministrerat frågeformulär om riskfaktorer 

samt ett kostfrekvens frågeformulär (FFQ) att fylla i.   

Högt intag av både kalcium 

och D-vitamin gav minskad 

risk för bröstcancer före 

klimakteriet. Före klimakteriet 

hade D-vitaminintag ett 

samband med en lägre risk för 

bröstcancer medans 

kalciumintag inte hade något 

samband med risken för 

bröstcancer. 

Chang, S-C., 

Ziegler, R., Dunn, 

B., Stolzenburg-

Solomon, R. & 

Lacey, J et al.  

2006 Bedöma kroppsstorlek, 

energiintag och fysisk 

aktivitets påverkan på 

bröstcancerrisken hos 

kvinnor efter klimakteriet 

var och en för sig samt 

kombinerade effekter av 

dessa faktorer. 

Kvantitativ randomiserad multicenter studie. 

Kvinnor från tio stater i USA randomiserades till 

intervention eller kontrollgrupp. I studien ingick 77 

376 kvinnor varav 38 660 i interventionsgruppen och 

38 716 i kontrollgruppen. Bortfallet för 

interventionsgruppen var 11 119 kvinnor och 

bortfallet i kontrollgruppen analyserades inte. 

Deltagarna fick ett frågeformulär om demografiska 

faktorer, medicinsk historia och hälsorelaterade 

beteenden samt interventionsgruppen fick ett FFQ att 

själva fylla i och genomgå cancertester. 

Kvinnor hade störst risk för 

att utveckla bröstcancer om de 

hade högst energiintag, högst 

BMI och var minst aktiva.  

Friedenreich, C., 

Bryant, H. & 

Courneya, K. 

2001 Undersöka om typ och 

mängd av fysisk aktivitet 

och om vissa tidsperioder 

i livet är specifikt 

förknippat med risken för 

bröstcancer. 

En kvantitativ experimentell fall-kontrollstudie. 

Fallen identifierades från cancerregistret i Alberta 

och kontrollerna utsågs genom slumpmässig 

uppringning. I studien ingick 1233 fall och 1237 

kontroller efter bortfallet på 531 fall och 1028 

kontroller. Datainsamlingsmetoden var personliga 

interjuver med FFQ som avslutades med en mätning 

av längd, vikt, midje- och höftmått.   

Total livslång fysisk aktivitet 

var associerad med en lägre 

risk för bröstcancer efter 

klimakteriet. 
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Kim, j., Lim, S-

Y., Shin, A., 

Sung, M-K. & Ro, 

J et al.  

2009 Undersöka om fisk och 

omega-3- fettsyror från 

fisk kan reducera risken 

för bröstcancer.  

Kvantitativ exprimentell fall-kontollstudie. Fallen 

rekryterades från centret för bröstcancer på ett 

sjukhus i Korea och kontrollerna värvades från 

centret för tidig upptäckt och prevention på samma 

sjukhus. I studien ingick 358 fall och 360 kontroller 

efter bortfall. Bortfallet var 66 fall och 2143 

kontroller. Information om demografiska-, 

reproduktiva- och livsstilsfaktorer samlades in av en 

dietist och ett FFQ användes för att samla in 

information om kostintag. 

Risken för bröstcancer 

reducerades med högt intag av 

fet fisk och omega-3- 

fettsyrorna EPA och DHA. 

Lahmann, P., 

Friedenreich, C., 

Schuit, J., Salvini, 

S. & Allen, N et 

al.  

2007 Undersöka olika fysiska 

aktiviteters samband med 

risken för bröstcancer 

före och efter 

klimakteriet samt att 

utvärdera hur dessa 

samband påverkas av 

andra riskfaktorer. 

 

Kvantitativ icke experimentell prospektiv studie. 

Antalet kvinnor var 218 169 från nio länder i Europa 

efter bortfall. Bortfallet var 148 352 kvinnor. 

Kvinnorna antogs från folkbokföringen i städer eller 

landsdelar. Data samlades in genom frågeformulär 

om livsstil, kost, medicinsk historia och ett blodprov 

samt mätning av kroppens proportioner. 

Minskad risk för bröstcancer 

hade ett samband med ökad 

total fysisk aktivitet hos 

kvinnor efter klimakteriet. 

Hushållsaktivitet gav minskad 

risk för bröstcancer medans 

yrkesmässigaktivitet och 

fritidsaktivitet inte hade något 

samband med risken för 

bröstcancer.  

Lin, J., Manson, 

J., Lee, I-M., 

Cook, N. & 

Buring, J et al.  

2007 Utreda relationen mellan 

bröstcancerrisken och 

totalt intag av kalcium 

och D-vitamin från kost 

och kosttillskott. 

Kvantitativ icke experimentell prospektiv studie. I 

studien ingick 31 487 kvinnor efter ett bortfall av 

8389 kvinnor. Kvinnor fria från cancer och 

kardiovaskulär sjukdom värvades från The Women`s 

Health Study mellan åren 1993-1995. Data samlades 

in från FFQ och från ett frågeformulär om medicinsk 

historia och livsstil. 

Hos kvinnor före klimakteriet 

fanns en lägre risk för 

bröstcancer vid högt intag av 

totalt D-vitamin och kalcium. 

Detta samband fanns inte för 

kvinnor efter klimakteriet.   
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Maruti, S., 

Willett, W., 

Feskanich, D., 

Rosner, B. & 

Colditz, G.  

2008 Undersöka om 

bröstcancerrisken före 

klimakteriet kan 

reduceras med fysisk 

aktivitet och i sådana fall 

vilken intensitet och 

åldersperiod är i högsta 

grad avgörande för 

minskningen av risken 

för bröstcancer. 

Kvantitativ icke experimentell prospektiv studie. 

Deltagarna i studien var 116 608 kvinnliga 

sjuksköterskor som valdes ut genom registret från 

The Nurses` Health Study II. Bortfallet var 51 831 

deltagare vilket innebar att 64 777 kvinnor ingick i 

studien. Året 1997 fick deltagarna fylla i 

frågeformulär om fritidsaktivitet från 12 års ålder 

till 34 års ålder. Åren 1997 och 2001 fick deltagarna 

rapportera deras aktivitetsvanor det senaste året.  

Kvinnor före klimakteriet 

hade hög total fysisk 

aktivitet ett starkt samband 

med minskad risk för 

bröstcancer. 

 

Slattery, M., 

Edwards, S., 

Murtaugh, M., 

Sweeney, C. & 

Herrick, J et al. 

2007 Undersöka relationen 

mellan fysisk aktivitet 

och risken för 

bröstcancer.  

Experimentell kvantitativ fall-kontrollstudie. Fall 

och kontroller var slumpmässigt utvalda från fyra 

stater i USA. I studien ingick 2325 fall och 2525 

kontroller efter bortfall. Bortfallet var 32 % för fall 

och 58 % för kontroller. Data samlades in genom 

intervjuer, som bandades, med frågeformulär om 

kost, livsstil och fysisk aktivitet samt vikt och längd 

uppmättes. 

Fysisk aktivitet gav en 

reducerad risk för 

bröstcancer. 

Sprague, B., 

Trentham, A., 

Newcomb, P., 

Titus-Ernstoff, 

L., Hampton, J et 

al. 

2007 Undersöka sambandet 

mellan fritidsaktivitet 

och ansträngande 

yrkesmässig aktivitet 

och risken för 

bröstcancer.  

Kvantitativ experimentell fall-kontrollstudie. 

Nyregistrerade kvinnor i cancerregistret i tre stater i 

USA mellan åren 1995-2000 ingick i studien. 

Kontrollerna var slumpmässigt utvalda i varje stat. 

Fallen var 8080 kvinnor efter bortfall på 2014 samt 

kontrollerna var 7630 kvinnor efter bortfall på 2531. 

Genom strukturerade telefon intervjuer samlades 

information in om fritidsaktivitet, yrkes- och 

reproduktionshistoria, alkoholkonsumtion, vikt och 

längd, användning av hormoner, personlig och 

familjär sjukdomshistoria samt demografiska 

faktorer. 

Fritidsaktivitet visades ge 

minskad risk för invasiv 

bröstcancer. Fritidsaktivitet 

eller ansträngande 

yrkesmässig aktivitet hade 

inget samband med 

bröstcancer in situ. 
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Thiébaut, A., 

Chajes, V., 

Gerber, M., 

Boutron-Ruault, 

M-C. & Joulin, 

V et al. 

2009 Analysera relationen 

mellan bröstcancer och 

intag av fleromättade 

fettsyror, totalt samt från 

kostkällor. Undersöka 

möjliga interaktioner 

mellan intag av omega-

3- fettsyror, omega-6- 

fettsyror och E-vitamin i 

relation till risken för 

bröstcancer. 

Icke experimentell kvantitativ studie. Till studien 

värvades 98 995 kvinnor som anmält sig frivilligt 

från Nationale Education System i Frankrike. Efter 

bortfall återstod 56 007 kvinnor. Data samlades in 

genom ett basfrågeformulär, frågeformulär om 

reproduktiv historia och hormonbehandling och ett 

kostfrågeformulär. Uppföljningsformulär om kost 

och om de diagnostiserats med cancer utfördes. 

 

Omega-6- och omega-3- 

fettsyror hade inget samband 

med risken för bröstcancer. 

ALA från frukt, grönsaker 

och vegetariska oljor 

minskade risken för 

bröstcancer. 

Travis, R., Allen, 

N., Appleby, P., 

Spencer, E., 

Roddam, A et al. 

2008 Fastställa relationen 

mellan vegetarisk kost 

och isoflavonintag med 

risken för bröstcancer. 

Prospektiv icke experimentell kvantitativ studie. 

Brittiska kvinnor rekryterades till studien genom 

samröre med allmänläkare, genom post via 

vegetariska- eller vegangrupper, annonser i kost- 

och hälsotidningar eller vänner och släktingar till 

deltagarna. Antalet kvinnor som ingick i studien var 

37 643 kvinnor efter bortfall på 5069 kvinnor. Data 

samlades in genom FFQ och ett frågeformulär om 

menstruationshistoria, gynekologisk kirurgi, hormon 

användning och ålder vid rekrytering. 

Det fanns inget samband 

mellan risken för 

bröstcancer och vegetarisk 

kost eller isoflavonintag från 

kost. 

Zang, C-X., Ho, 

S., Chen, Y-M., 

Fu, J-H., Cheng, 

S-Z et al. 

2009a Bedöma relationen 

mellan totalt och 

specifika grönsaker och 

frukter med risken för 

bröstcancer. 

Kvantitativ experimentell fall-kontroll studie. Fall 

och kontroller värvades från två universitetssjukhus 

i Kina. Totalt ingick 876 kvinnor i studien efter ett 

bortfall på 27 deltagare. Intervjuer efter strukturerat 

FFQ och frågeformulär om demografiska faktorer 

användes till datainsamlingen.  

Högt intag av frukt och 

grönsaker minskade risken 

för bröstcancer. 

 



 

5     (5) 

 

Zang, M., 

Huang, J., Xie, 

X. & Holman, C. 

2009b Undersöka associationen 

mellan intag av färsk 

och torkad svamp samt 

den gemensamma 

effekten av svamp och 

grönt te på risken för 

bröstcancer. 

Studien var en kvantitativ experimentell 

sjukhusbaserad fall-kontroll studie. Kvinnor antogs 

från fyra universitetssjukhus i Kina. Antalet fall som 

identifierades genom medicinska journaler var 1009 

kvinnor efter bortfall på 1,2 %. Kontrollerna valdes 

konsekutivt ut och var 1009 till antalet efter bortfall 

på 1,3 %. Datainsamling skedde genom intervjuer 

efter strukturerat frågeformulär om demografiska– 

och livsstilsfaktorer samt FFQ.  

Risken för bröstcancer 

reducerades vid högt intag 

av svamp och tillsammans 

med intag av grönt te 

reducerades risken 

ytterligare.  

Zang, S., 

Hankinson, S., 

Hunter, D., 

Giovannucci, E., 

Colditz, G et al.  

2005 Undersöka intag av folat 

i relation med risken för 

bröstcancer angående 

ER status. 

Prospektiv icke experimentell kvantitativ studie. I 

The Nurses´ Health Study registrerades 121 700 

kvinnliga sjuksköterskor som genomförde ett 

frågeformulär om medicinsk historia och livsstil per 

mail. Kvinnorna fick vartannat till vart fjärde år 

FFQ skickat till sig mellan åren 1980 till 2000. Av 

121 700 kvinnor slutförde 88 744 kvinnor studien. 

Kvinnorna fick själva rapportera om de drabbats av 

bröstcancer.  

Utveckling av ER
-
 

bröstcancer minskade med 

högt folatintag. 

 

 

 


