
Beteckning:________________ 

 
 
 

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi 

Livskvalitet hos kvinnor med bröstcancer 
- en litteraturstudie 

Camilla Persson och  Ida Persson 
Februari 2008 

Examensarbete 15 hp, C-nivå 
Omvårdnadsvetenskap 

 
      

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 
Examinator:Elisabeth Häggström 

Handledare:Birgitta Fläckman 

 
 



Abstract  

Breast cancer is the most common cancer among women worldwide. Yearly about 7000 

Swedish women will be diagnosed with breast cancer. Breast cancer is a serious, stressing and 

life threatening disease that can have an impact on women’s quality of life. The aim of this 

study was to investigate the factors that effects quality of life for women with breast cancer. 

 

The design was a descriptive literature study. Data was collected by searching both manually 

and through the databases Medline and Vård i Norden. With support of inclusion criterion, 16 

articles were included to the study. The articles were analysed and brought together and ended 

up in results and conclusions.  

 

Factors such as the amount of information and psychosocial support like marriage-status have 

an effect on quality of life. Type of treatment affects the quality of life and could have an 

impact on the women’s body image. Younger breast cancer patient’s experiences there 

diagnose as more negative than the older patients. Conclusions of this study suggest that 

information, psychosocial support, psychosocial effects, type of treatment and body image are 

factors that affect quality of life in breast cancer patients.  

 

Key words: “Quality of life and breast cancer” 



Sammanfattning 
Bröstcancer är den mest förekommande cancern bland kvinnor världen över. I Sverige 

drabbas varje år ca 7000 kvinnor av bröstcancer. Bröstcancer är en allvarlig, stressande och 

livshotande sjukdom som kan ha inverkan på kvinnans livskvalitet. Syftet med denna studie 

var att undersöka vilka faktorer som påverkar kvinnors livskvalitet vid bröstcancer. 

 

Metoden utformades som en deskriptiv litteraturstudie. Författarna har använt sig av både 

manuell och datasökning. Vid sökningen av artiklarna har författarna använt sig av 

databaserna Medline och Vård i Norden. Med hjälp av urvalskriterier valdes 16 artiklar ut att 

ingå i litteraturstudien. Artiklarna analyserades och sammanställdes till ett resultat.  

 

Resultatet av studien visar att graden av information och psykosocialt stöd främst 

giftermålsstatus har betydelse för livskvaliteten. Även behandlingsmetoden påverkar kvinnans 

livskvalitet och kan ha inverkan på hennes kroppsuppfattning. Yngre bröstcancerpatienter 

upplever sin bröstcancerdiagnos mer negativt än äldre. De slutsatser som kan dras av studien 

är att information, psykosocialt stöd, psykosociala effekter, behandlingsform och kvinnans 

kroppsuppfattning är faktorer som påverkar bröstcancerpatienters livskvalitet.  

  

 Nyckelord: “Livskvalitet och bröstcancer”  
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1 Introduktion 

 

Bröstcancer är den mest förekommande cancern bland kvinnor världen över (Kimman, 

Voogd, Dirksen, Falger, Hupperets, Keymeulen, Herby, Dehing, Lambin & Boersma, 2007). I 

Sverige drabbas varje år ca 7000 kvinnor av bröstcancer, varje dag får mellan 15-20 svenska 

kvinnor veta att de har diagnosen. Bröstcancer drabbar främst äldre kvinnor. Hälften är över 

64 år när de får diagnosen och mindre än fem procent är under 40 år (Nystrand, 2007).  

 

Prognosen för cancern beror i första hand på sjukdomens utbredning och när diagnosen ställs 

(Reitan & Schølber, 2003). I kroppen bildas ständigt nya celler genom celldelning. Den friska 

cellen vet när den ska dela sig och när den ska stoppa delningen. Vid cancer rubbas denna 

balans. Den tidigare friska cellen vet inte längre när den ska stoppa delning av de nya 

cellerna. Cancercellerna fortsätter att dela sig okontrollerat. Tillslut bildas en tumör som är en 

klump av cancerceller. Tumören fortsätter att växa, tillslut kan den kännas eller ses med blotta 

ögat. Cancercellerna kan via blod- och lymfkärl sprida sig till andra delar av kroppen och 

bilda så kallade dotter tumörer, metastaser (Nystrand, 2007).  

 

Den genomsnittliga ökningen för bröstcancer ligger på 1, 4 % per år. En del av ökningen kan 

förklaras av att fler tumörer upptäcks med hjälp av intensifierad diagnostik (Cancer statistik, 

cancerfonden). Med hjälp av mammografi kan chansen att överleva cancer öka avsevärt 

eftersom det då skapas en större möjlighet att upptäcka cancer i ett tidigare stadium 

(Socialstyrelsen, 2002). 

 

Behandlingen vid bröstcancer kan se ut på olika sätt beroende på tumörens storlek och 

utbredning. Ofta kombineras cytostatika, strålbehandling och hormonbehandling men även 

kirurgisk behandling där en del av bröstet eller hela bröstet tas bort (Reitan & Schølberg, 

2003).  

1.2 Livskvalitet 

Det finns många olika definitioner på ordet livskvalitet. De flesta verkar vara överens om att 

livskvalitet är ett subjektivt och flerdimensionellt begrepp som innehåller både fysiska, 

psykiska och sociala aspekter av livet och utgår ifrån den enskilde individen upplevelser av 

sitt liv (Reitan & Schølberg, 2003). WHO´s definition av livskvalitet”individuals’ perception 
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of their position in life in the context of the culture and value systems in which they live and 

in relation to their goals, expectations, standards and concerns. It is a broad ranging concept 

effected in a complex way by person´s physical health, psychological state, level of 

indipendence, social relationships, personal beliefs and their relationship to salient features of 

their environment”(World health organisation, 1997 s.1).  

 

Gemensamt för många definitioner av livskvalitet är det subjektiva synsättet, det är 

människans subjektiva upplevelser av livssituationen som avgör vilken grad av livskvalitet 

som uppnås (Kristoffersen, 1998). 

 

Livskvalité är en subjektiv upplevelse detta speglas i en amerikansk studie som ville 

undersöka hur livskvalitet kan uppfattas olika beroende på kulturell bakgrund. I studien 

jämfördes kinesiska kvinnor födda i USA och kinesiska kvinnor som invandrat till USA. Det 

visade sig att de immigrerade kvinnorna associerade livskvalitet med rikedom och välfärd 

medan de inrikes födda kvinnorna förknippade livskvalitet med vänskap och sociala kontakter 

(Wong-Kim, Sun, Merighi & Chow, 2005).  

 

Livskvalitet är ett komplext begrepp som syftar på subjektiva upplevelser därför krävs det ett 

väl validerat instrument som kan fånga in dess olika dimensioner (Casso, Buist & Taplin, 

2004). Under de senaste decennierna har en mängd instrument utvecklats för att mäta 

livskvalitet med mål att omvandla detta subjektiva koncept till en objektiv och mätbar 

parameter. SF-36 Healths survey anses vara det mest lämpliga mätinstrumentet i relation till 

andra liknande instrument som mäter allmän hälso status. Eftersom det har bäst förmåga att 

skilja mellan grupper och är ett väl använt instrument världen över inom cancer forskning 

(Amado & Lourenco, 2006). Avis, Edward och Foley beskriver SF-36 i sin studie från 2006 

som ett instrument som tar upp livskvalitet utifrån 8 olika dimensioner. Dessa är fysisk 

funktion, begränsad rollfunktion på grund av fysiska besvär, kroppslig smärta, generell 

hälsouppfattning, vitalitet, social funktion, begränsad roll funktion på grund av emotionella 

besvär och mental hälsa. Utifrån dessa begrepp kan personen sedan skatta sina upplevelser på 

en skala från 0-100. 

1.3 Livskvalitet och bröstcancer  

Bröstcancer är en allvarlig, stressande och livshotande sjukdom. Att diagnostiseras med 

cancer kan skapa större oro än hos många andra sjukdomar, oavsett diagnos. Många studier 
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visar på signifikant försämring av patienters livskvalitet under den initiala fasen av 

bröstcancerdiagnosen och dess följande behandlingar (Pandey, Thomas, Ramdas & 

Ratheesan, 2006). Kvinnor med bröstcancer är inte bara konfronterade med sjukdomens 

fysiska, psykiska, sexuella och sociokulturella problem de måste även handskas med en 

omfattande behandling följt av biverkningar. Bröstcancer har en stor påverkan på kvinnans 

funktion, det krävs ofta hormonell behandling som även kan påverka kvinnans välbefinnande. 

Det är därför viktigt att titta på bröstcancern i relation till livskvalitén. (Glaus, Boehme, 

Thürlimann, Ruhstaller, Schmitz, Hsu., Morant, Senn & Moos, 2006) 

 

Andra forskare som beskriver detta problem är Perry, Kowalski och Chang (2007) de menar 

att patienter med bröstcancer får erfara fysiska symtom och psykosocial stress som är 

ogynnsam för deras livskvalitet. Cytostatika är en behandlingsform som kan skapa fysiska och 

psykiska problem som kan ha effekt på patientens livskvalitet. Andra effekter av cancern är 

ilska, sorg, lidande och smärta. När patienten adapterar till cancern har de ofta frågor om 

deras sjukdom, men är orolig för att fråga sin läkare om dessa.  

 

Sjuksköterskan uppgift är att tillgodose patientens omvårdnadsbehov. Behov, hälsa och 

livskvalitet är centrala begrepp inom hälso- och sjukvården (Nordenfeldt, 1991).  

1.4 Problemområde  

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och den har utan tvivel stor 

inverkan på kvinnornas livssituation. Bröstcancern kan påverka kvinnan både fysiskt, psykiskt 

och socialt. Inom vården arbetar personalen ofta för att bota eller behandla sjukdomar men det 

är även viktigt att se människan ur ett helhetsperspektiv där livskvalitet har en central roll. 

Som sjuksköterska är det viktigt att vara medveten om hur dessa kvinnor upplever och 

påverkas av sin situation för att kunna främja deras livskvalité. 

1.5 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som påverkar kvinnors livskvalitet 

vid bröstcancer.  

1.6 Frågeställning 

Vilka faktorer påverkar kvinnors livskvalitet vid bröstcancer? 
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2 Metod 

2.1 Design 

Deskriptiv litteraturstudie (Polite & Beck, 2004).  

2.2 Datainsamlingsmetod 

Författarna har använt sig av både manuellsökning och datasökning. 

2.2.1 Databaser och sökord 

Vid sökningen av artiklarna har författarna använt sig av databasen Medline. Som grund för 

sökningen har sökorden ”Quality of life AND breast cancer” används för att hitta lämpliga 

vetenskapliga artiklar till studien. Författarna har även använt sig av databasen Vård i Norden. 

Sökordet som användes var ”cancer” (Tabell 1).  

 

Tabell 1 Använda databaser, sökord, limits, träffar och antal valda artiklar 

Databas  Sökord Limits Antal träffar Valda artiklar 

Medline 

(2007-10-01) 

Quality of life AND 

breast cancer 

 

Artiklarna skulle 

vara; publicerade 

från år 2000-2007, 

ha länk till free-full 

text, huvudämne 

cancer, population 

kvinnor, språk 

engelska och 

svenska 

                          248                             9 

Vård i Norden 

(2007-10-01) 

Cancer                              46                               1 

 

2.2.2 Manuell sökning 

Efter granskning av de vetenskapliga artiklarna som valdes från Medline och dess referenser 

har författarna valt att göra manuell sökning på utvalda artiklar som speglar ämnet. Denna 

sökning resulterade i att ytterligare sex artiklar valdes att ingå i studien.  
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2.3 Urvalskriterier 

Urvalskriterierna som författarna valde var: att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 

2000-2007, att de skulle vara vetenskapligt granskade, publicerade på engelska eller svenska, 

innehålla studier på kvinnor, specifikt område inom cancer valdes och att artiklarna skulle ha 

länk till free- fulltext. Avsikten med sökningen var att hitta artiklar som speglade livskvalitén 

hos kvinnor med bröst cancer. Författarna läste noga igenom abstraktet för att se om 

ovanstående kriterier uppfylldes. För att skapa ett helhetsintryck lästes artiklarna överskådligt 

igenom. De studier som författarna inte ansågs uppfylla kraven valdes bort. Totalt valdes 16 

artiklar ut att ingå i studien.  

2.4 Dataanalys 

De artiklar som uppfyllde kraven lästes grundligt igenom för att kunna ta ut de delar som 

belyste faktorer som påverkade livskvalitén hos bröstcancer patienter. I analysen använde 

författarna sig av en granskningsmall där artikelns författare/år/titel, syfte, design, 

dataanalysmetod, huvudresultat och kvalitet samanställts till en tabell. I kvalitetsgranskningen 

av de kvantitativa artiklarna ingick att reliabilitet, validitet och urval/bortfall var diskuterat 

och beskrivet i artiklarna. I den kvalitativa artikeln granskades om trovärdighet, tillförlitlighet 

och överförbarhet var diskuterad (tabell 2; Forsberg & Wengström, 2003).  

  

Artiklarna lästes grundligt igenom av båda författarna för att få en översikt av innehållet. 

Därefter diskuterades författarnas upplevelser av innehållet för att se om de stämde överens. 

De delar som var betydande för studiens syfte och frågeställning märkte upp och skrevs ned. 

Delarna lästes ytterligare igenom för att få djupare kunskap, författarna upptäckte att delarna 

kunde kategoriseras in under olika rubriker. Därefter analyserades delarna och 

sammanställdes till ett resultat utifrån rubrikerna: information, psykosocialt stöd, psykosociala 

effekter, behandlingsform och kroppsuppfattning (Forsberg & Wengström, 2003). Flera av 

artiklarna belyste livskvalitet utifrån olika perspektiv vilket resulterade i att de togs upp under 

mer än en rubrik i resultatet. 

2.5 Forskningsetiska överväganden  

Uppsatsen är baserad på redan granskade och publicerade artiklar därmed var de även etiskt 

granskade. Författarna till denna studie har också redovisat alla artiklar med resultat som 

ingår i studien. 
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3 Resultat 

 

Resultatet kommer att presenteras i tabell och löpande text utifrån rubrikerna information, 

psykosocialt stöd, psykosociala effekter, behandlingsmetod och kroppsuppfattning. Här nedan 

presenteras de vetenskapliga artiklar som ligger till grund för resultatet av studien (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Översikt över de artiklar som ligger till grund för resultatet.  

Författare 
Årtal 
Titel 

Studiens 
syfte 
 

Design 
Datainsamlingsmetod 
N= antal som deltog 
U= undersökningsgrupp 
 

Dataanalys 
metod 

Huvud- 
resultat 
 

Kvalitet         
1Validitet 
2Reliabilitet 
3Urval/bortfall 

Avis N m fl. 
2005 
Quality of life among 
younger women with 
breast cancer. 
 

Att beskriva 
livskvalité 4-
42 månader 
efter 
bröstcancer 
diagnos och att 
identifiera 
faktorer som är 
associerade 
med försämrad 
livskvalité. 

Kvantitativ enkätstudie.  
N= 218 
U= yngre kvinnor med 
bröstcancer (<50 år). 

t-test 
 
x²-test  

Yngre kvinnor 
löper större risk 
att drabbas av 
försämrad 
livskvalitet.  

1 
2 
3 
 

Brandberg Y 
m fl. 2003 
Quality of life in 
women with breast 
cancer during the first 
year after treatment 
with marrow-supported 
high-dos chemotherapi 
with 
cyclophosphamide, 
thiotepa, and 
carboplatin or tailored 
therapy with 
fluorouracil, epirubicin 
and cyclophosphanide. 

Att jämföra 
effekterna på 
hälsorelaterad 
livskvalitet på 
två 
behandlingar. 

Kvantitativ, 
frågeformulär.  
N= 408. 
U= högrisk bröstcancer 
patienter. 

t-test 
 
x²-test 

 Båda 
behandlingarna 
hade negativt 
inflytande på 
hälsorelaterade 
livskvalitén 
under 
behandlings-
perioden.   

1 
2 
3 

Bulotiene G  
m fl. 2007 
Quality of Life of 
Lithuanian woman with 
early stage breast 
cancer. 

Att utvärdera 
skillnader I 
livskvalité 
beroende på 
behandling, 
social- och 
demografisk 
situation hos 
patienterna. 
 

Kvantitativ enkätstudie 
N= 77 
U= Kvinnor från Litauen, 
mindre än 9 månader efter 
diagnos. 

t-test En försämring av 
livskvalitet sågs 
hos alla grupper 
9 mån efter 
operation. 
Giftermålsstatus 
var den mest 
betydande 
faktorn för 
livskvalitet.  

1 
2 
3 
 

Burcknard C  
S m fl. 2005 
Effects of chronic 
widespread pain on the 
health status and quality 

Att jämföra de 
som har 
regional 
kronisk smärta 
och de som har 

Kvantitativ tvärsnitts 
studie med deskriptiv 
design. 
N= 11+12 
U= kvinnor med kronisk 

t-test 
 
x²-test 
 
Mann Whitney 

Patienter med 
utbredd smärta 
efter operation 
hade signifikant 
mer smärta, 

1 
2 
* 
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of life of women after 
breast cancer surgery. 

utbredd 
kronisk 
smärta. Utifrån 
vad som är 
karaktäristiskt 
för smärtan, 
påverkan av 
symptom, 
hälso status 
och 
livskvalitet 
efter bröst 
cancer 
operation 

smärta efter bröstcancer 
operation. 

U- test smärtpåverkan 
och lägre fysiskt 
hälsostatus än de 
med regional 
smärta.  

Carlsson M  
m fl. 2006 
A five-year Follow-up 
of Quality of life in 
Women with breast 
cancer in 
Anthropomorphic and 
Conventional Care. 

Att jämföra 
livskvalitén 
mellan två 
grupper som 
behandlades 
med 
traditionell- 
eller alternativ 
vård. 

Kvantitativ experimentell 
design.  
N=26 med antroposofisk 
behandling respektive 31 
med traditionell 
U= Kvinnor med 
bröstcancer i Sverige. 

ANOVA 
 
t-test 
 
 

Resultatet visar 
att kvinnorna 
som mottog 
antroposofisk 
behandling 
rapporterade en 
ökning av 
livskvalitet efter 
5 år.  Ökningen 
sågs mellan 
starten fram till 1 
år, därefter 
skedde ingen 
ökning.  

1 
2 
* 

Carlsson M  
m fl. 2001 
Perceived Quality of 
life and Coping for 
Swedish women with 
breast cancer who 
choose Complementary 
medicine. 

Att jämföra två 
grupper 
kvinnor 
gällande 
uppnådd 
livskvalité och 
coping. 

Kvantitativ jämförande 
enkätstudie.  
N= 120 
U= Kvinnor med 
bröstcancer i Sverige. 

Cronbach’s 
alpha 

Kvinnor som 
valde 
antroposofisk 
behandling 
upplevde att 
deras livskvalitet 
var lägre vid 
starten och 
visade mer oro 
inför behandling 
än de med 
traditionell 
behandling.  

1 
2 
3 
 

Jong de N  
m fl. 2005 
Course of mental 
fatigue and motivation 
in breast cancer patients 
receiving adjuvant 
chemotherapy. 

Att bestämma 
granden av 
trötthet/utmatt
ning som 
syftar på 
kognitiva 
symptom och 
motivation att 
starta en 
aktivitet 
beroende på 
cytostatika 
behandling.  

Kvantitativ prospektiv 
kohortstudie. 
N=157 
U= bröst cancer patienter 
som genomgått 
cellgiftsbehandling. 

Cronbach’s 
alpha 

Graden av 
mental trötthet 
och motivation 
var inte relaterat 
till typen av 
cytostatika 
behandling.  

1 
2 
3 
 

Dirksen S  
2000 
Predicting well-being 
among breast cancer 
survivors. 

Att testa en 
konceptuell 
modell som 
förutspår 
välbefinnande. 

Kvantitativ enkätstudie. 
N= 84 
U= Kvinnor som överlevt 
bröstcancer. 

Cronbach’s 
alpha 

Studien bekräftar 
hypoteserna och 
ger en insikt i de 
variabler som har 
signifikant 
inflytande på 

1 
2 
3 
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välbefinnandet.  
Furlani R m fl.  
2006 
Sleep quality of women 
with gynecological and 
breast cancer. 

Att beskriva 
sömn vanorna 
och dess 
kvalitet, och 
jmf sömn 
vanorna och 
dess kvalitet 
under sjukhus-
vistelsen 

Kvantitativ utforskande 
och deskriptiv studie.  
N= 25 
U= kvinnor med 
gynekologisk cancer eller 
bröstcancer. 

McNemar 
 
Wilcoxon 
 
Mann-Wihney 
U-test 
 
x²-test 
 
Fisher’s Exact 
 
 

52 % av 
deltagarna 
rapporterade 
dålig kvalitet på 
sina sömnvanor 
och vid 
sjukhusvistelsen 
ökade siffran till 
80 %.  

1 
2 
* 

Ganz P m fl.  
2004 
Quality of Life at the 
end of Primary 
treatment of Brest 
cancer. 

Att undersöka 
psykosociala 
interventioner 
i slutskedet av 
den primära 
behandlingen 

Kvantitativ survey 
enkätstudie. 
N= 558 
U= randomiserat, en 
månad efter operation. 

x²-test 
 
Fisher’s Exact 
 
ANOVA 

Alla grupper 
upplevde: stela 
muskler, 
ömmande och 
känsliga 
bröst, 
sveda/värk,  
trötthet och 
koncentrations- 
svårigheter som 
signifikant 
påverkade deras 
fysiska funktion 
och emotionella 
välbefinnande.  

1 
2 
3 

Ganz P m fl. 
2003 
Breast cancer in 
younger women: 
reproductive and late 
health effects of 
treatment. 
 

Att utvärdera 
livskvalité och 
återskapandet 
av hälsa. 

Kvantitativ enkätstudie 
N= 577 
U= Yngre kvinnor under 
50 år som överlevt 
bröstcancer. 

x²-test 
 

Livskvaliteten 
hos yngre bröst 
cancer patienter 
är god. Men det 
finns tecken på 
emotionellt 
påverkan.  

1 
2 
3 
 

Ganz P m fl. 
2002 
Quality of life in Long-
term: Disease-free 
survivors of breast 
cancer: a follow-up 
study. 

Beskriva 
långsiktig 
livskvalitén 

Kvantitativ uppföljnings 
surveystudie.  
N= 817 
U= kvinnor som överlevt 
bröstcancer. 

t- test 
 
x²-test 
 
ANACOVA 

Den långsiktiga 
livskvalitén hos 
dessa 
bröstcancer 
patienter visar 
höga nivåer av 
funktion och 
livskvalitet 
många år efter 
den primära 
behandlingen.  

1 
2 
3 

Härtl K m fl.  
2003 
Impact of medical and 
demographic factors on 
long-term Quality of 
life and body Image of 
breast cancer patients. 
 

Att undersöka 
inflytandet av 
sex olika 
faktorer på 
långtids- och 
kroppsbild. 

Kvantitativ enkätstudie 
N=274 
U= kvinnor med primär 
bröstcancer. 

Cronbach’s  
alpha 
 
Spearman-
Rho-
coefficients 
 
Phi-
coefficients 

Pat med bröst 
bevarande 
behandling hade 
gynnsammare 
kropps- 
uppfattning. Men 
var räddare för 
återbildning.  

1 
2 
3 
 

Kerr J m fl.  
2003 
Communication, 
Quality of Life and 

Att utforska 
effekterna av 
kommunika-
tion på 

Kvantitativ enkätstudie 
N= 980 
U= bröstcancer patienter. 

x²-test 
 
Mann-Wihney 
U-test 

Kommunikation 
är en tydlig vital 
klinisk egenskap 
som kan ha 

1 
2 
3 
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Age: results of a 5-
years prospective study 
in breast cancer 
patients. 

livskvalitén 
och att utreda 
vikten av 
åldern I 
relation till 
detta. 

betydelse för 
patientens 
livskvalitet.  

Kovero C m fl.  
2002 
Att insjukna i 
bröstcancer 

Att kartlägga 
hur kvinnor i 
Finland 
upplevde 
diagnos-
processen, 
operationen, 
interaktionen 
mellan 
vårdpersonal 
och 
informationen 
de fick när de 
insjuknade i 
bröstcancer. 

Kvalitativ. 
Halvstrukturerade 
intervjuer.  
N= 18 
U= Finländska kvinnor 
som nyligen insjuknat och 
som tidigare insjuknat. 

Fenomeno-
logisk ansats 

Information kan 
främja förståelse 
och coping hos 
patienterna.   

Trovärdighet, 
tillförlitlighet 
och 
överförbarhet 
finns 
diskuterade.  
 
Metoden och 
urvalet är väl 
beskrivet.  
 

Letho U m fl.  
2005 
Predictors of Quality of 
life in newly diagnosed 
melanoma and breast 
cancer patients. 

Undersöka 
faktorer som 
inverkar på 
den 
psykologiska 
stressprocesse
n på livskvalité 
3 mån efter 
diagnos av 
melanomia 
eller 
bröstcancer. 

Kvantitativ strukturerad 
intervju.  
 N=84 melanomia 
126 bröstcancer 
U= cancerpatienter i 
Finland. 

t-test 
ANOVA 

Livskvalitet hos 
nydiagnos-
tiserade cancer 
patienter är högt 
associerad med 
psykologiska 
faktorer.  

1 
2 
3 
 

* Saknas, ej beskrivet.  

3.1 Faktorer som påverkar livskvalitén 

3.1.1 Information 

Kommunikation är ett viktigt verktyg för sjuksköterskan, att kunna ge information och att 

stötta patienten i dennes situation är av stor betydelse för livskvalitén. Detta påvisas i studier 

som visar att de patienter som fick oklar information efter bröstcancer diagnos upplevde 

signifikant försämrad livskvalitet. Många patienter hade önskat att de fick mer information 

och stöd från sjukvårdspersonalen. Framförallt yngre kvinnor kände behov av utökad social 

och psykologisk hjälp (Kerr, Engel, Schesinger-Raab, Sauer & Hölzel. 2003). Kovero, 

Lecturer och Tykkä, (2002) har gjort en kvalitativ studie där de ville kartlägga hur 17 kvinnor 

med bröstcancer upplevde diagnosprocessen, operationen, interaktionen mellan vårdpersonal 

och informationen de fick vid diagnosen. I studien framkommer att de kvinnorna som fick 

vänta på besked och behandling av cancern kände starka känslor av ångest, sorg och rädsla. 

De kvinnor som snabbt fick diagnos och behandling samt hade möjlighet att diskutera 
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behandlingsalternativ med sin läkare rapporterade inga ångestkänslor utan snarare en lättnad 

över att allt gått fort. Patienterna lyfter fram den personliga kontaktens betydelse vid 

information. De menar även att deras sinnestämning påverkade möjligheterna att ta emot 

informationen. Många såg att informationen efter operationen var värdefull eftersom de då var 

mer mottagliga. De kvinnor som upplevt positivt bemötande och uppmuntran från 

vårdpersonalen fick en känsla av kontroll över sjukdomen, men lika många kvinnor beskriver 

att de inte fått det stöd av personalen som de skulle ha behövt. 

3.1.2 Psykosocialt stöd 

Studier tar ofta upp det sociala stödets betydelse för livskvalité hos bröstcancerpatienter. 

Socialt stöd har visat sig ha stor betydelse för hur patienten hanterar sin situation och har 

signifikant positiv relation till en persons självkänsla. Dessa faktorer kan ses som signifikanta 

förutsättningar för välbefinnandet (Dirksen, 2000). Detta påvisas även i Lehto, Ojanen och 

Kellokumpu-Lehtinen, (2005) studie där förutsättningar för livskvalitet hos nydiagnostiserade 

bröstcancer patienter (N= 126) undersöktes. Där rapporterades att psykosociala faktorer var 

den största förutsättningen för livskvalitén oberoende av cancertyp och behandling. Den mest 

använda coping stilen bland kvinnorna var att söka sig till socialt stöd. Undersökningen 

visade att den person kvinnorna ansåg sig få mest stöd från var maken eller ens partner, men 

även läkaren och annan vårdpersonal visade sig ha stor betydelse gällande socialt stöd. Det 

visade sig även att patienter som endast genomgått kirurgisk behandling kände mindre 

påverkan på psykosocial stress än de som genomgått cytostatika behandling. Jongs, Candel, 

Schouten, Abu-Saad och Courtens studie (2005) visade att giftermålsstatus hade betydelse för 

graden av mental trötthet och motivation vid cancerbehandling. Andra studier som också tar 

upp betydelsen av socialt stöd är Ganz, Greendale, Petersen, Kahn och Bower (2003) de 

beskriver att kvinnor som var gifta, eller i en relation och kvinnor med bättre emotionell och 

fysisk funktion hade bättre förutsättningar till livskvalitet. Även Bulotiene, Veseliunas och 

Ostapenko (2007) har undersökt den sociala och demografiska betydelsen för livskvalitet. 

Denna studie visade att giftemålsstatus hade större inflytande än någon annan social eller 

demografisk faktor för livskvalitén hos kvinnorna.  

3.1.3 Psykosociala effekter  

Studier visar att yngre patienter upplevde sin diagnos som mer negativ än de äldre. Men de 

äldre patienterna upplevde att de fick mindre stöd. Oberoende av behandlingsform kände 

många av kvinnorna depressionssymptom som nedstämdhet, de hade låg energi, de var 
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tvungna att ta det lugnt och att allt tog emot och kändes tungt. Det mest vanliga och frekventa 

symptom var rädsla inför framtiden (Lehto m fl, 2005; Avis, Crawford & Manuell, 2005; 

Härtl, Janni, Kästner, Sommer, Stobl, Rack & Stauber, 2003). Att yngre påverkas mer av sin 

bröstcancerdiagnos jämfört med äldre stöds i Ganz, Desmond, Leedham, Rowland, 

Meyerowitz och Belin (2002) omfattande uppföljningsstudie. Det som påverkade dem mest 

negativt var kärlekslivet, arbetslivet och ekonomiska situationen. Men här beskrivs även delar 

och erfarenheter av cancern som hade mer positiv inverkan hos de yngre och det var diet, 

motion och den andliga tron. Många av de symptom som rapporterades som försämrade 6,3 år 

efter behandling var relaterat till normalt åldrande.  

 

I en kohort studie (N=577) där reproduktiviteten undersöktes och sena hälsoeffekter på grund 

av behandling framkom det att faktorer som kan vara bidragande till sämre hälsouppfattning 

och livskvalitet inkluderas av att få menopaus på grund av behandlingen och en känsla av 

sårbarhet efter att ha haft cancer. Enligt studien var den fysiska funktionen ganska god men de 

yngre kvinnorna upplevde minskad mental hälsa och nedsatt livskraft (Ganz m fl, 2003).  

3.1.4 Behandlingsform 

I studier där bröstcancer patienters livskvalité undersökts tas ofta de olika 

behandlingsformernas betydelse upp. Ganz, Kwan, Stanton, Krupnick, Rowland, Meyerowitz, 

Bower och Belin (2004) har i sin studie jämfört patienter som genomgått olika 

behandlingsformer (N=558). Humör och känslomässiga symptom var liknande bland samtliga 

patienter utan betydelse av behandling. Av de patienter som genomgått mastektomi visade det 

sig att de hade mest försämrad fysisk funktion. Medan de patienter som genomgått 

bröstbevarande operation hade mer ömhet i brösten i jämförelse med dem som genomgått 

mastektomi.  Jong m fl (2005) har undersökt de olika behandlingsformernas betydelse för 

mental trötthet och motivation. Det visade sig att graden av mental trötthet var signifikant 

högre hos de kvinnor som genom gått mastektomi i jämförelse med dem som genomgått 

bröstbevarandeoperation, men dessa patienter var trots detta mer motiverade att starta en 

aktivitet. Avgörande faktorer var även antal behandlingar, intervallen mellan operation och 

första behandlingen med cytostatika. Brandberg, Michelson, Nilsson, Bolund, Erikstein och 

Hietanen (2003) har jämfört två olika cytostatika behandlingars påverkan på den 

hälsorelaterade livskvalitén. Det visade sig att båda behandlingarna hade negativt inflytande 

på den hälsorelaterade livskvalitén under behandlingsperioden, men trots den aggressiva 

behandlingen förbättrades patientens upplevelser av sin livskvalitet efter avslutad behandling. 
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Även Bulotiene m fl (2007) har jämfört olika behandlings alternativs påverkan på livskvalité 

och kommit fram till att livskvalitén blev försämrad oberoende om patienten gjort en 

bröstbevarande operation eller mastektomi. Förändringarna inkluderade förvärrning av 

emotionellt och socialt välbefinnande. Kombinationen av mastektomi och cytostatika 

förvärrade livskvaliteten men inga förändringar kunde ses hos dem som utförde mastektomi 

utan cytostatika. Ganz m fl (2002) menar att behandling med cytostatika kan ses som en 

förutsägelse för nedsatt livskvalitet många år efter avslutad behandling.  

 

En annan behandlingsmetod som studerats är antroposofisk behandling, som är ett 

komplement till traditionell behandling där syftet är att fördjupa sina kunskaper om 

människans väsen för att få en helhetssyn på människan. Carlsson, Arman och Hamrin (2001) 

jämförde livskvalitén hos kvinnor med traditionell behandling och kvinnor med antroposofisk 

behandling. Det visade sig att kvinnorna som valt antroposofisk vård upplevde att de hade 

lägre livskvalitet, utifrån rollfunktion, emotionell funktion, kognitiv funktion, social funktion, 

fysiska symtom, sjukdoms påverkan, socioekonomisk situation och de kände även mer oro 

inför behandlingarna i jämförelse med dem som valde traditionell behandling. Fem år senare 

gjordes en uppföljningsstudie på en del av dessa kvinnor. Resultatet visade då att de kvinnor 

som valt antroposofisk vård rapporterade en ökning av livskvalitet i jämfört med dem som 

genomgått traditionell vård. Ökningen skedde från inskrivning upp till 1 år, därefter skedde 

ingen ökning. Kvinnorna som behandlades med traditionell vård skattade sin livskvalitet lika 

som vid den första kontakten (Carlsson, Arman, Backman, Flatters, Hatschek & Hamrin, 

2006).  

 

Återkommande symptom som stelhet i muskler, ömmande känsliga bröst, sveda och värk, 

trötthet och svårigheter att koncentrera sig var vanliga bland alla behandlingsformerna och 

associerades till försämrad fysisk funktion och emotionellt välbefinnande. De kvinnor som 

genomgått cytostatika behandling hade negativ effekt på sexlivet, de rapporterade även mer 

frekventa symptom som värmevallningar, vaginal torrhet, smärta vid samlag, glömska, 

nattliga svettningar, uppsvällda händer och fötter, besvär från axel och arm, 

koncentrationssvårigheter, lättdistraherade och mer lättretliga. Dessa symtom är även vanliga 

vid hormonbehandling då en bieffekt är att kvinnorna hamnar i menopaus vilket leder till 

liknande besvär som vid klimakteriet (Ganz, m fl. 2004; Brandberg, m fl. 2003; Avis m fl. 

2005). I en omfattande uppföljningsstudie av Ganz m fl (2002) framkommer det att symptom 

som värmevallningar, nattliga svettningar, besvär från underlivet och bröstkänslighet 
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rapporterades mindre frekvent 6,3 år efter diagnos. De symptom som hade ökat vid 

uppföljningen var vaginaltorrhet och urininkontinens, kognitiva svårigheter, viktökning, även 

sexuell aktivitet med partner hade statistiskt signifikant minskat.  

 

Studier visar att kvinnor som behandlas mot bröstcancer upplever smärta efter behandling, 

detta ger konsekvenser på hälsa, funktion och livskvalitet (Ganz m fl, 2004) Detta styrks i en 

studie som påvisar att smärtans utbredning efter bröstcancer operation var korrelerat med mer 

signifikant smärta mer smärtpåverkan och resulterade i lägre fysisk hälsostatus än de med 

regional smärta (Burckhard & Jones, 2005). 

 

Sömnen är av stor betydelse för livskvalitén. Vid behandling kan bröstcancer patienterna 

behöva övernatta en tid på sjukhuset. Furulani och Ceolim (2006) har gjort en studie som 

visar på att bröstcancer patienternas sömnkvalitet signifikant försämrades under 

sjukhusvistelsen.  

3.1.5 Kroppsuppfattning 

Vilka symtom som kvinnorna drabbas av kan bero på vilken typ av behandling som de 

erhållits. I en studie av Letho m fl (2005) där symtom undersökts 3 månader efter behandling 

hade över 90 % (N=126) av de patienter som genomgått behandling fortfarande symtom runt 

bröstområdet. Patienter som genomgått kombinerad behandling hade mer symptom vid 

bröstområdet än de som endast genomgått kirurgi. En tredjedel av patienterna rapporterade att 

cancern inte påverkat deras kroppsuppfattning, men kroppsuppfattningen var sämre hos de 

kvinnor som genomgått mastektomi. I en uppföljningsstudie av Härtl m fl (2003) där syftet 

var att undersöka livskvaliteten och kroppsuppfattningen fyra år efter diagnos visade det sig 

att bröstcancerpatienterna som genomgått bröstbevarande behandling rapporterade mer 

gynnsam kroppsuppfattning i jämförelse med dem som behandlats med mastektomi. De 

rapporterade mer tillfredställelse med ingreppet, bättre kosmetiskt resultat men visade mer 

rädsla för återbildning. I Koveros m fl kvalitativa studie (2002) skildras kvinnors upplevelser 

efter bröstoperationen. De flesta kvinnorna beskrev en känsla av lättnad efter att de genomgått 

operationen, men de beskrev även känslor av sorg efter att ha mist sitt bröst. 
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4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Huvudresultatet av studien visar att faktorer som information, psykosocialt stöd, psykosociala 

effekter, behandlingsform och kroppsuppfattning har betydelse för bröstcancerpatienters 

livskvalitet. Information är en förutsättning för att dessa patienter ska känna sig trygga. Den 

mest förekommande psykosociala faktorn som har stor betydelse för livskvalitén är 

giftermålsstatus. Kroppsuppfattningen hos de kvinnor som genomgått mastektomi var sämre 

än hos dem som genomgått bröstbevarande behandling. Typ av behandlingsform är av stor 

betydelse för livskvalitén, kombinationen av cytostatika och annan behandling har mest 

negativ påverkan på livskvalitén. Yngre kvinnor påverkas mer negativt av diagnosen än äldre. 

4.2 Resultatdiskussion  

Författarna anser att kvaliteten på de artiklar som ligger i grund för resultatet är hög. De flesta 

av studierna innehöll ett högt antal deltagare. De artiklar som innehöll ett färre antal deltagare 

ansåg författarna ändå ha ett värde för resultatet eftersom de hade ett bra innehåll som 

speglade studiens syfte. Artiklarna som ingick i studien har använt sig av mätinstrument med 

hög validitet och reliabilitet samt beskrivit och diskuterat detta. Av de 16 artiklar som ligger 

till grund för resultatet har 13 beskrivit urvalsprocessen och eventuella bortfall, denna 

information saknades i tre av artiklarna. En annan egenskap som stärker kvaliteten är att 

samtliga artiklar är publicerade efter år 2000, detta ger aktuell spegling av ämnet.  

 
Resultatet visar att patienter som drabbas av bröstcancer kan ha många frågor som de inte 

vågar ställa eller inte får något tillfälle att fråga sin läkare om (Perry m fl, 2007). De önskar 

många gånger att de fick mer information och stöd från sjukvårdspersonalen (Kerr m fl, 

2003).  Resultatet visar även att de kvinnor som inte fick den information och det stöd som de 

hade behövt upplevde känslor av ångest och fick försämrad livskvalitet. Medan de kvinnor 

som fick tid att gå igenom olika behandlingsalternativ, fick behandling snabbt och blev 

positivt bemötta fick en känsla av kontroll av sjukdomen (Kovero m fl, 2002).  

 

Livskvalitet är en subjektiv upplevelse (Kristoffersen, 1998). Resultatet pekar på att det 

sociala stödet har stor betydelse för hur patienten hanterar sin situation. Det sociala stöd som 

visade sig ha mest betydelse än någon annan social eller demografisk faktor för livskvaliteten 

hos kvinnorna var giftermålsstatus (Bulotiene m fl, 2007). De kvinnor som var gifta eller 
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levde i partnerskap kände mindre trötthet, mer motivation (Jong m fl, 2004), bättre emotionell 

och fysisk funktion vilket är viktiga förutsättningar för livskvalitet (Ganz m fl, 2003).  

 

Resultatet visar att yngre patienter upplever sin diagnos som mer negativ och påverkas mer av 

sin bröstcancerdiagnos jämfört med äldre. Det mest vanliga symtom var rädsla för framtiden. 

En stor del av kvinnorna kände depressionssymtom som nedstämdhet, de hade låg energi, de 

var tvungna att ta det lugnt, allt tog emot och kändes tungt (Lehto m fl, 2005; Avis m fl, 2007; 

Härtl m fl, 2003; & Ganz m fl, 2002). Bröstcancer är en allvarlig, stressande och livshotande 

sjukdom. Diagnosen av cancer skapar större oro än många andra sjukdomar, oavsett diagnos 

(Pandey m fl, 2006). 

 

Resultatet pekar på signifikant försämring av patienternas livskvalitet under den initiala fasen 

av bröstcancerdiagnosen och dess följande behandlingar (Pandey m fl, 2006). Vidare har det 

visat sig att typ av behandlingsform har betydelse för bröstcancer patienters livskvalitet. 

Samtliga studier visar att behandling i kombination med cytostatika gav mest biverkningar 

och negativ effekt på livskvaliteten. Behandling med cytostatika kan ses som en förutsättning 

för nedsatt livskvalitet många år efter avslutad behandling. Patienternas upplevelse av 

livskvaliteten förbättrades efter avslutad behandling. En annan svår biverkan till följd av 

hormonbehandling som kvinnorna drabbas av är att de hamnar i förtidig menopaus vilket 

leder till liknande besvär som vid klimakteriet (Brandeberg, 2003; Ganz m fl, 2002). 

 

Kvinnor med bröstcancer är inte bara konfronterade med sjukdomens fysiska, psykiska, 

sexuella och sociokulturella problem de måste även handskas med en omfattande behandling 

följt av biverkningar (Glaus m fl, 2006) Vid behandlingen av bröstcancer kan kvinnorna 

behöva operera bort en del eller hela sitt bröst. Resultatet visar att kroppsuppfattningen hos de 

kvinnor som genomgått mastektomi var sämre än hos dem som genomgått bröstbevarande 

kirurgi (Letho m fl, 2005; Härtl m fl, 2004). Kvinnorna som genomgått mastektomi beskriver 

en känsla av sorg efter att ha mist sitt bröst, men många beskriver även en lättnad efter att de 

genomgått operation (Kovero m fl, 2002). De som genomgått bröstbevarande behandling var 

mer nöjda med det kosmetiska resultatet men visade mer rädsla för återbildning (Härtl m fl, 

2004) 
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4.3 Metoddiskussion 

För att få svar på frågeställningarna utformades studien som en beskrivande litteraturstudie, 

där innehållet hämtades från vetenskapliga artiklar. Valet av metod motiveras av 

tillgänglighet till material och möjlighet att samanställa tidigare forskning till ett överskådligt 

resultat. Detta ansågs som mest lämpat eftersom tidigare forskning från olika författare kan 

skapa en bredare bild av hur kvinnor med bröstcancer upplever sin livskvalitet. Nackdelen av 

att inte använda sig av en intervju metod är att patientens egna ord på hur de upplever sin 

situation uteblir. Med hjälp av litteraturstudier kan upplevelser från fler kvinnor och även från 

ett större område sammanställas. Studien grundas till största delen av kvantitativa artiklar. 

Författarna hade förhoppning att använda sig av både kvalitativa och kvantitativa studier för 

att få ett mer rättvisande resultat av hur kvinnor med bröstcancer upplever sin livskvalitet. 

Efter granskning av artiklarna valdes endast en kvalitativ artikel ut att ingå i resultatet. Den 

kvalitativa artikeln innehöll intervjuer där personerna med egna ord beskrev känslor och 

upplevelser kring sin cancer och dess symtom. Styrkan av att använda sig av kvantitativa 

studier är att en större grupp kvinnor kan undersökas. Resultatet presenterades utifrån 

huvudrubriker utifrån de aspekter av livskvalitet som författarna ansåg vara mest frekventa 

utifrån de artiklar som studerats. Detta för att ge läsarna ett lättöverskådligt resultat.  

 

Databaserna som valts att användas i studien var Medline och Vård i Norden. Medline 

användes eftersom det innehåller ett stort antal artiklar från ämnet omvårdnad. Artiklarna i 

Medline är även vetenskapligt granskade, detta ökar kvaliteten på de artiklar som valts. För att 

få ett aktuellt resultat valde författarna att begränsa sökningen till artiklar som publicerats från 

år 2000. Sökorden som användes var ”Quality of Life AND Breast cancer”. Detta gav ett gott 

utfall inom det område som valts att studeras. Databasen vård i Norden valdes för att hitta 

artiklar som speglade livskvaliteten hos bröstcancerdrabbade kvinnor från Norden. Sökordet 

som användes var ”cancer”. Då endast artiklar med free-fulltext valdes att ingå i studien kan 

relevanta studier ha undgåtts, detta ser författarna som en svaghet.  

 

Något som författarna ansåg skulle kunna ha varit värdefullt för att öka studiens kvalitet var 

fler artiklar med kvalitativ ansats. Detta för att få en djupare inblick i hur dessa kvinnor 

upplever sin sjukdom och med deras egna ord få höra hur de mår och hur sjukdomen påverkat 

deras livskvalitet. Även om antalet deltagare ofta är få i en kvalitativ studie är det ett 

betydelsefullt komplement till de kvantitativa studierna. Detta eftersom man i större 
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utsträckning får ta del av den subjektiva upplevelsen som ligger till grund för personens 

livskvalitet. En fördel med kvantitativa studier är att antalet deltagare ofta är stort och 

resultatet kan därför generaliserad på en större population. Flertalet artiklar som inkluderades 

i denna studie var utformade som enkätstudier. Fördelen med detta är att forskaren lätt kan nå 

undersökningsgruppen via t.ex. post eller Internet. Deltagarna är anonyma och att de kan ta 

den tid de behöver för att fylla i enkäten. Nackdelarna kan vara att personen inte förstår 

frågorna och att det inte finns någon att fråga. Resultatet kan speglas utifrån en global syn på 

hur bröstcancer påverkar kvinnors livskvalitet då artiklarna är från olika delar av världen. Å 

andra sidan är artiklarna i resultatet baserade på kvinnor från välfärdsländer och är därigenom 

inte representativa för kvinnor i utvecklingsländer.  

4.4 Allmän diskussion 

Bröstcancer är kvinnans vanligaste cancerform och de kvinnor som drabbas får enligt 

resultatet påverkad livskvalitet. Genom att få en inblick i dessa kvinnors känslor och 

upplevelser kan vårdpersonal och medmänniskor få en ökad förståelse för den process som 

dessa kvinnor tvingas genomgå. Detta kan vara ett viktigt verktyg i den vård och det stöd som 

den här studien visar att dessa kvinnor behöver. När någon insjuknar i bröstcancer drabbas 

många delar av dennes liv. Bröstcancerpatienter måste kampas med både fysiska och psykiska 

förändringar samt ta sig igenom en rad olika behandlingar för att bli frisk från sjukdomen. 

Kvinnorna ställs inför svåra beslut som t.ex. vilken behandlingsform de ska välja. Genom att 

använda sig av andra kvinnors upplevelser av sjukdomen skapas en förståelse kring vikten av 

att dessa kvinnor får tillräckligt med information och vilken betydelsen stöd från familj och 

vårdpersonal har. Det är viktigt att sjukvårdspersonalen även informerar familjen då resultatet 

visar att det sociala stödet är av störst betydelse för kvinnornas livskvalitet.  

 

Resultatet visar att yngre kvinnor ser sin bröstcancerdiagnos som mer negativ än äldre, detta 

kan dels bero på sjukdomens påverkan på kroppen men även att yngre kvinnor är mer 

oförberedda på att drabbas av en sjukdom som många associerar med döden. Studier som 

gjorts visar att kvinnors upplevelser av sin livskvalitet ofta förbättras efter avslutad 

behandling. Detta kan bero på att de kan lägga behandlingsperioden bakom sig och börja se 

framåt igen, men det kan också bero på att deras syn på livet och vad som ger livskvalitet 

förändras genom tidens gång. Även om många påverkas negativt av att ta bort sitt bröst verkar 

det som att det är ett litet problem i perspektiv till att de fortfarande får fortsätta att leva. 
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Rädslan för att dö skrämmer många, därför väljer många att göra mastektomi istället för 

bröstbevarande kirurgi på grund av rädsla för återbildning.  

 

Som tidigare nämnts är livskvalitet en subjektiv upplevelse, det är viktigt att tänka på vid vård 

och stöd till patienten. Även om denna studie ger en inblick i de faktorer som kan påverka 

kvinnans livskvalitet vid bröstcancerdiagnos är det viktigt att ta reda på patientens 

individuella behov, det stöd och den vård kvinnan behöver kan ändras under tidens och 

sjukdomens gång.   

 

Den här studien visar att cytostatika behandling kan ses som en förutsättning för försämrad 

livskvalitet både under pågående behandling och flera år efter avslutad behandling. Som 

vidare forskning vore det betydelsefullt att undersöka eventuella åtgärder som kan förebygga 

och förbättra kvinnornas livskvalitet under denna period. 
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