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Abstrakt 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnos som kvinnor världen över 

drabbas av. Metastaserad bröstcancer (MBC) innebär att bröstcancern har bildat 

dottertumörer. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar livskvalitet som 

individens uppfattning av sin livssituation i relation till rådande kultur och normer, 

och i förhållande till sina egna mål, förväntningar, värderingar och intressen. För 

att mäta livskvaliteten används mätinstrument i forma av enkäter och skalor som 

innehåller frågor som är indelade i olika områden som påverkar livskvaliteten. 

Enligt Erikssons omvårdnadsteori är hälso- och sjukvårdens huvudsakliga uppgift 

att lindra lidandet hos den lidande människan som lever med en sjukdom. 

Syfte: Syftet är att belysa vilka faktorer som påverkar livskvaliteten hos 

kvinnor skriv med metastaserad bröstcancer. 

Metod: En litteraturöversikt som baseras på 15 vetenskapliga artiklar.  

Resultat: Kvinnor som har metastaserad bröstcancer har en lägre livskvalitet 

jämfört med kvinnor som har en annan form av bröstcancer. Faktorer som påverkar 

livskvaliteten kan beskrivas utifrån fyra kategorier; livskvalitet relaterat till typ av 

metastasdiagnos, livskvalitet relaterat till sjukdomstid, livskvalitet relaterat till 

behandling och livskvalitet relaterat till kvinnans rollfunktion med underkategorin 

livskvalitet relaterat till kvinnans ålder.  

Konklusion: Resultatet visar en majoritet av kvinnorna upplever en lägre 

livskvalitet efter besked om sin MBC-diagnos. Den minskade livskvaliteten 

resulterar i ett livslidande och sjukdomslidande hos kvinnorna. Det är av stor av 

vikt att sjuksköterskan ser till den lidande kvinnan och beaktar hennes behov och 

upplevelser. Sjuksköterskan bör även arbeta familjecentrerat för att kunna ge den 

bästa vården för kvinnan och hennes familj. 

 

 

   

Nyckelord: faktorer, livskvalitet, litteraturöversikt, kvinnor, metastaserad 
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Abstract: 

Background: Breast cancer is the most common cancer diagnosis that women 

worldwide experience. Metastatic breast cancer (MBC) means that the breast 

cancer has formed daughter tumors. The World Health Organization (WHO) 

defines quality of life as the individual's perception of his or her life situation in 

relation to current culture and norms, and in relation to his or her own goals, 

expectations, values and interests. To measure the quality of life, measuring 

instruments in the form of questionnaires and scales, used that contain questions 

that are divided into different areas that affect the quality of life. According to 

Eriksson's nursing theory, the main task of health care is to alleviate the suffering 

of the suffering person who lives with a disease. 

Aim: The aim is to highlight which factors affect the quality of life of women with 

metastatic breast cancer. 

Method: A literature review based on 15 scientific articles. 

Result: Women who have metastatic breast cancer have a lower quality of life 

compared to women who have a different form of breast cancer. Factors that affect 

the quality of life can be described by four categories that are; quality of life 

related to type of metastasis diagnosis, quality of life related to disease time, 

quality of life related to treatment and quality of life related to the woman's role 

function with the subcategory quality of life related to the woman's age. 

Conclusion: Most of the women in the thesis work experience a lower quality of 

life after being informed of their MBC diagnosis. The diminished quality of life 

results in a life-long and disease-suffering of women. It is of great importance that 

the nurse looks to the suffering woman and considers her needs and experiences. 

The nurse should also work family-centered in order to provide the best care for 

the woman and her family. 
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1. Inledning 

Författarna till examensarbetet har ett stort intresse för forskningsområdet kvinnohälsa. 

Cancer är ett skrämmande ord som många människor associerar med lidande och död. 

Enligt Bröstcancer en vanlig kvinnosjukdom som drabbar både unga och äldre kvinnor. 

Författarna till examensarbetet har valt att skriva om ämnet livskvaliteten hos kvinnor med 

metastaserad bröstcancer. Metastaserad bröstcancer går i nuläget inte att bota. Detta ämne 

berör författarna till examensarbetet både som kvinnor och som mammor till små barn, då 

författarna kan tänka sig in i hur det skulle vara att drabbas av denna aggressiva sjukdom. 

 

 

2. Bakgrund 

Bakgrunden består av bakgrundsfakta om diagnosen bröstcancer och vad en förklaring till 

begreppet livskvalitet. Tidigare forskning som belyser hur det är att få ett 

bröstcancerbesked samt familjens upplevelser av att leva med en kvinna med bröstcancer. 

Vidare beskrivs sjuksköterskans ansvar gällande riktlinjer och lagar samt Erikssons teori 

om lidandet.  

 

2.1. Bröstcancerincidens i världen och i Sverige 

Bröstcancer drabbar 2,1 miljoner kvinnor varje år i världen och är den största 

cancerrelaterade orsaken till att kvinnor dör i förtid. Var tionde kvinna drabbas av 

bröstcancer under sin livstid (World Health Organization, [WHO], 2018). Omkring 8500 

personer insjuknar i bröstcancer varje år i Sverige, av dessa är omkring 60 stycken män, 

resterande är kvinnor (Socialstyrelsen, 2018). Socialstyrelsen (u.å.) har en 

rekommendation som gäller alla landsting där hälso- och sjukvården ska erbjuda alla 

kvinnor som fyllt 40 år en mammografiundersökning då brösten screenas för att upptäcka 

bröstcancer. Undersökningen är kostnadsfri och utförs var 18-24:e månad. 

2.2. Bröstcancer- diagnos, behandling och prognos 

Cancer innebär att vissa av kroppens celler börjar dela sig okontrollerat, utan att kroppen 

själv upptäcker detta. Cancerceller har förmågan att se till att den blir försörjd med näring 

så den kan växa (Socialstyrelsen, 2018). Med hjälp av blodkärl och lymfkärl kan 
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cancercellerna förflytta sig till andra organ i kroppen. Detta innebär att primärtumören har 

flyttat sina celler till en dottertumör. På detta sätt kan cancer sprida sig i kroppen och det 

kallas för metastaser (Nationalencyklopedin, u.å.a.). 

 

Bröstcancer är en form av cancer där tumören mestadels börjar växa i bröstkörtlarna eller 

körtellobuli (liten lob eller flik i körtel). Tumören kan både växa lokalt i bröstet eller växa 

ut i omkringliggande vävnader (Ericson & Ericson, 2012). Graden av bröstcancer delas in 

i fem stadier. Stadium 0 innebär att det finns ett förstadium till cancer (DCIS; ductal 

carcinoma in situ). Stadium I innebär att det en tumör med storleken 0-2 cm utan några 

metastaser i lymfkörtlar och stadium II innebär att storleken på tumören är 2-5 cm med 

eller utan lymfkörtelmetastaser. Stadium III innebär att tumören är minst fem centimeter i 

diameter och har spridit sig till lymfkörtlarna (Läkemedelsverket, 2017). Stadium IV 

kallas även för metastaserad bröstcancer (MBC) där cancern har bildat dottertumörer 

i  skelett eller vitala organ som hjärna, hjärta, lungor, lever och njurar. Avancerad 

bröstcancer innebär att cancern är återkommande eller att bröstcancern är definierad som 

stadium III eller IV.  20-30 % av de som är diagnostiserade med bröstcancer lever med en 

avancerad bröstcancerform (Warren, 2009). Det finns en rad olika faktorer som har starka 

samband med att kvinnor drabbas av bröstcancer. Några av faktorerna är ärftlighet, tidig 

menstruationsdebut, sen menopaus, övervikt och överkonsumtion av alkohol (Lindman, 

2018).  

 

Den som drabbas av bröstcancer kommer att genomgå tre undersökningar som är 

mammografi/ ultraljud, klinisk undersökning, där läkaren känner igenom brösten efter 

förändringar samt vävnadsprov. Detta görs innan läkaren kan fastställa diagnosen 

(Socialstyrelsen, 2018). Operation är den vanligaste behandlingen vid bröstcancer. Det är 

vanligt att hela bröstet opereras bort (mastektomi), eller delar av bröstet opereras bort 

(Myklebust Sørensen & Almås, 2011). Cytostatika kan ges innan operation för att krympa 

tumören genom att skada de maligna cellerna. Cytostatika har ett väldigt litet terapeutiskt 

fönster. Det betyder att det är svårt att ge den mängd där effekten blir optimal, ges det för 

mycket blir biverkningarna större och vid för liten mängd uppnås inte önskad effekt. 

Vanliga biverkningar är illamående, håravfall, mukosit samt ökad mottaglighet för 

infektioner (Ericson & Ericson, 2012). Patienten strålbehandlas under 6-8 veckor efter att 

operationen har ägt rum. Detta görs för att förhindra återfall av bröstcancern (Myklebust 

Sørensen & Almås, 2011). Prognosen för bröstcancer 2019 ser god ut. Om cancern inte 
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har metastaserat sig är överlevnadsprognosen efter fem år från diagnostillfället 92 % för 

kvinnor och 86 % för män (Socialstyrelsen, 2018).  Personer med metastaserad 

bröstcancer kan dock inte bli botade utan behandlingarna är till för att hålla sjukdomen 

under kontroll (Warren, 2009). 

 

2.3. Livskvalitet 

Världshälsoorganisationen (WHO, u.å.) definierar livskvalitet som individens uppfattning 

av sin livssituation i relation till rådande kultur och normer, och i förhållande till sina egna 

mål, förväntningar, värderingar och intressen. WHO (u.å.) menar vidare att betydelsen av 

begreppet förändras utifrån individens fysiska och psykiska hälsa, personliga övertygelser 

och sociala relationer.  Enligt Nationalencyklopedins (u.å.b.) definition kan slutsatsen dras 

att personer som lever med allvarlig sjukdom inte automatiskt har en låg livskvalitet. Men 

sjukdomen kan i sig vara en bidragande orsak till att personen anser sig ha låg livskvalitet. 

2.4. Att mäta livskvalitet 

För att mäta livskvaliteten kan särskilt framtagna mätinstrument i form av enkäter eller 

skalor användas. Enkäterna innehåller frågor som är indelade i olika områden som 

påverkar livskvaliteten. Vanliga frågeområden är fysisk hälsa och psykisk hälsa, sociala 

relationer, andlighet och miljömässiga faktorer (Ferrell, Dow & Grant, 2012; WHO, u.å.). 

Det finns många olika mätinstrument som kan användas för att mäta livskvaliteten hos 

individer. En del är allmänna och en del är anpassade efter olika sjukdomar och tillstånd 

(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2012). Exempel på 

mätinstrument som är anpassade för att mäta livskvaliteten hos cancerpatienter och 

bröstcancerpatienter är Quality of Life Index-Cancer version - III (QLI-CV), Quality of 

Life Breast cancer version (QOL-BC) och Functional Assessment Of Cancer Therapy - 

Breast Cancer (FACT-B) (Ferrell et al., 2012; Yip, Mordiffi & Ang, 2012; Di Bella et al., 

2018). QLI-CV (Ferrans & Powers, 1998) är uppdelad i två delar. I den första delen ska 

personen ge svar på hur nöjd hon är med sin tillvaro. I den andra delen ska personen ge 

svar på hur viktigt olika områden i hennes liv är. Personen svarar på frågorna genom att 

kryssa i en skala mellan ett till sex. QOL-BC (Ferrell et al., 2012) är ett mätinstrument 

som består av frågor som är uppdelade i olika frågeområden. Frågorna tar upp fysiska 

besvär, psykologiskt välbefinnande, ångest och rädsla rörande sjukdom och behandling, 

socialt välbefinnande och existentiella frågor. Personen som fyller i mätinstrumentet 
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svarar på frågorna genom att  kryssa på en skala mellan noll till tio. FACT-B (Brady et al., 

1997). 

består av  fem frågeområden som är fysiskt välbefinnande, socialt välbefinnande, 

emotionellt välbefinnande, funktionellt välbefinnande och övriga orosområden. Under 

varje kategori finns det flera påståenden. Personen som fyller i mätinstrumentet FACT-B 

får kryssa på en skala mellan noll till fyra om  påståendet stämmer överens med personens 

mående. 

Det finns flera syften till varför mätning av livskvaliteten görs hos patienter. I hälso- och 

sjukvården kan mätinstrumenten användas för att upptäcka förändringar i livskvaliteten 

hos patienterna under en längre behandlingsperiod. Mätinstrumenten kan även användas i 

utvärderingen av behandlingar som ges, till exempel vid cytostatikabehandlingar som kan 

ha en stor inverkan på patienters livskvalitet (WHO, u.å.). 

 

2.5. Att få ett bröstcancerbesked 

de Sousa Barros, Regiani Conde Rossi Lemos, Aparecida Kunz, de Lourdes da Silva 

Marques Ferreira (2018) menar att när en kvinna insjuknar i bröstcancer förknippar hon 

det med döden. Känslor såsom oro inför framtiden, sorg, förnekelse samt rädslan för att dö 

är vanliga när bröstcancerdiagnosen är ställd. Resultatet visar att kvinnor som får sin 

diagnos ställd med en sjuksköterska närvarande upplever det som positivt. De upplever att 

sjuksköterskan är ett enormt stöd. Kvinnorna upplever att sjuksköterskorna ger dem tron 

på att behandlingen de ska genomgå kommer att lyckas. Liknande resultat visas i Sousa de 

Carvalho et al. (2016) studie där tankar kring döden är bland det första kvinnorna upplever 

vid bröstcancerbeskedet. De upplever även känslan av rädsla och obehag av eventuella 

biverkningar av planerad bröstcancerbehandling som till exempel att tappa håret, att 

behöva operera bort brösten och viktökning. 

2.6. Familjens upplevelser av att leva med en kvinna med bröstcancer  

Holst-Hansson, Idvall, Bolmsjö och Wennick (2017) studerar familjer till kvinnor som 

blivit diagnostiserade med bröstcancer.  I begreppet familj och dess medlemmar avses i 

denna artikel kvinnor med deras män och barn (söner och döttrar över 12 år). Familjerna i 

studien kämpar med att hålla ihop och behålla en positiv attityd samtidigt som de brottas 

med starka känslor som skräck och förtvivlan, rädsla och otrygghet. Otryggheten över 
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livssituationen och vad som händer i framtiden finns hos alla familjemedlemmarna likaså 

skuldkänslor. Männen till kvinnorna med bröstcancer upplever att  deras liv har vänts upp 

och ned. Det är svårt för dem att fokusera och de vet inte på vilket sätt de kan vara till stöd 

för deras familj. Liknande resultat visas i Coyne, Wollin och Creedys (2012) studie där 

många män till kvinnor med bröstcancer lider av ångest när de inser att de inte kan 

beskydda familjen på det sätt som de vill. De försöker ofta dölja sin ångest men det 

upptäcks i de flesta fall av kvinnorna. I vissa fall är mannen öppen med sina känslor inför 

kvinnan och ur detta kan de tillsammans finna styrka.  

 

 

2.7. Sjuksköterskans ansvar - lagar och riktlinjer 

Sjuksköterskans ansvar är att följa det lagar och riktlinjer som finns. Detta för att vården 

ska blir vara optimal, grundas i evidens och vara likvärdig för alla. Enligt svensk 

sjuksköterskeförening ska sjuksköterskan arbete utifrån ICN:s etiska kod. Den etiska 

koden beskriver att sjuksköterskan ska arbeta för att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskan 

bör se till att patienten är delaktig i sin vård (Patientlagen, SFS 2014:821). Lagen 

beskriver också att vårdpersonal ska ge patienten information om behandlingar samt 

biverkningar.  I Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) står det att sjuksköterskan ska 

arbeta för att patienten inte ska drabbas av någon vårdskada i samband med 

vårdtillfället.  Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) påvisar att varje patient har 

rätten till att ha en fast vårdkontakt. Detta menar även den nationella cancerstrategin (SOU 

2009:11). Genom att ge patienter en fast vårdkontakt under cancerbehandlingen, kan 

kommunikationen mellan vård och patient att fungera bättre. Patienten kommer därmed 

även få en större möjlighet till delaktighet i sin vård. Sjuksköterskan som arbetar med 

cancersjuka patienter som står på behandling med cytostatika ska följa Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter och allmänna råd (AFS 2005:5). 

 

2.8. Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt till examensarbetet har Erikssons omvårdnadsteori om den 

lidande människan använts. Enligt Erikssons omvårdnadsteori är hälso- och sjukvårdens 

huvudsakliga uppgift att lindra lidandet hos den lidande människan som lever med en 

sjukdom (Eriksson, 1994). Eriksson (2012) menar att sjuksköterskan uppgift inte endast är 
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att ge vård till patienter utan även finnas där som ett stöd. Sjuksköterskan är en människa 

som med sin närvaro hos patienten bjuder in till en samvaro där patienten får tid och rum 

att lida och försonas med lidandet. Sjuksköterskan formar på så sätt en vårdande relation 

tillsammans med patienten. Eriksson (1994) säger att betydelsen av begreppet lidande har 

förändrats under åren. Begreppet lidande har ersatts av termer som smärta, ångest och 

sjukdom. Eriksson (1994) menar att dessa termer inte är synonymer till begreppet lidande. 

Varje människas lidande är unikt på vilket sätt det uttrycker sig. Att lida innebära att 

kämpa. Lidandet är en kamp mellan det goda och det onda, mellan lidande och lusten. När 

människan känner sig ofri så lider hon när hon kämpar mot friheten. Hälsa är förenligt 

med uthärdligt lidande. En människa kan uppleva hälsa samtidigt som hon är inne i ett 

uthärdligt lidande. Lidandet ge hälsan en mening genom att människan blir medveten om 

kontrasterna som uppstår när hon upplever lidande utan hälsa. Eriksson (2000) menar att 

för att människan ska kunna uppleva hälsa så behöver hon kunna uppleva sig själv som 

hel, både i kropp, själ och ande. En obalans mellan kropp, själ och ande kan ge upphov till 

hälsoproblem hos människan. 

 

Eriksson (1994) förklarar att i hälso- och sjukvården möts tre olika former av lidande: 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande är det lidande som 

upplevs i förhållandet till sjukdom och behandling. kroppslig smärta är ofta en orsak till 

sjukdomslidande. Sjukdomslidande kan också vara ett själsligt lidande som uppstår när 

människan upplever skam, förnedring eller skuld i förhållandet till sjukdomen eller sin 

behandling. Om bristfällig vård är orsaken till det själsliga lidandet så kallas det för 

vårdlidande. Vårdlidande uppstår i vården. Det vanligast vårdlidandet handlar om att 

patientens värdighet kränks i en vårdsituation. Men även fördömelse och straff, 

maktutövning och utebliven vård skapar vårdlidande hos patienten. Livslidandet är det 

lidandet som är relaterat till allt vad som innebär att leva som människa. Enligt Eriksson 

(1987) längtar människor efter gemenskap med andra människor. Människan vill 

uppleva  hopp och kärlek och vara medveten om en yttersta mening med det mänskliga 

livet. Eriksson (1994) förklarar att när människan hotas av förintelse genom till exempel 

svår sjukdom eller förlorar förmågan att delta i sociala sammanhang och därmed anser sig 

inte ha någon uppgift kvar i livet kan det innebära stort livslidande hos henne. Lidande kan 

lindras genom att patienten möts av värdighet och respekt och genom att patienten känner 

sig älskad, bekräftad och förstådd i sammanhanget. Lidande kan lindras genom att 

patienten får vård och behandling som är anpassad utifrån hennes unika behov. 
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2.9. Problemformulering 

Varje år diagnosticeras flera tusen kvinnor med bröstcancer i Sverige.  Det är en sjukdom 

som allt fler överlever men fortfarande finns det allvarliga former av bröstcancer. Enligt 

de lagar och riktlinjer som finns så ska sjuksköterskan bland annat arbeta för att främja 

hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan bör se till att patienten får möjlighet att vara 

delaktig i sin vård. Kvinnorna upplever ofta rädsla och obehag i samband med 

bröstcancerbesked och inför planerad behandling. Med hjälp av Erikssons 

omvårdnadsteori kan sjuksköterskan lindra lidandet hos kvinnorna. Utifrån tidigare 

forskning så är en önskan att examensarbetets sammanställning ska bidra till att vården få 

en större kunskap om vilka faktorer som påverkar livskvaliteten hos kvinnor med 

metastaserad bröstcancer. 

  

2.10. Syfte 

Syftet är att belysa vilka faktorer som påverkar livskvaliteten hos kvinnor med 

metastaserad bröstcancer. 

 

3. Metod 

Metoden redovisas under sex rubriker där varje kategori besvarar hur det metodiska 

arbetet gått till från val av design till analysens tillvägagångssätt.  

 

3.1. Design 

Examensarbetet har genomförts som en litteraturöversikt. En litteraturöversikt är enligt 

Friberg (2017) en översikt över kunskapsläget inom ett särskilt omvårdnadsrelaterade 

område. 

3.2. Urval 

Datainsamlingen till examensarbetet har gjorts med hjälp av de elektroniska databaserna 

Cinahl och PubMed som innehåller en stor mängd publicerade vetenskapliga artiklar inom 

sjuksköterskans huvudområde omvårdnad samt medicin (Polit & Beck, 2008). 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle beskriva kvinnor med metastaserad 

bröstcancerdiagnos. Kvinnorna skulle vara över 18 år. Begränsningar vid sökningarna av 
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artiklarna var att det skulle vara peer reviewed. Peer review innebär att artiklarna  granskas 

av experter inom området innan publicering (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

Artiklarna som valdes ut från databasen PubMed kontrollerades att de var peer reviewed-

granskade med hjälp av databasen Ulrichweb. Artiklarna skulle vara publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter mellan åren 2009 till 2019, vara skrivna på engelska och abstrakt 

samt full text skulle finnas tillgängligt. 

Sökorden utgick från examensarbetets syfte: factors, quality of life, women, metastatic 

breast cancer. Meshtermer och synonymer som användes var advanced breast cancer, 

stage IV breast cancer, woman, female, females. Olika sätt att kombinera sökorden har 

gjorts enligt Forsbergs och Wengströms (2013) rekommendation att använda booleska 

sökoperatorer AND, OR och NOT i olika kombinationer med sökorden för att begränsa 

och finna artiklar som är mest relevanta för examensarbetets resultat. De olika sökorden 

och kombinationerna som har använts i databaserna presenteras i en sökmatris som visar 

antal träffar och urval, se bilaga 1. 

3.3. Värdering av artiklarnas kvalitet 

Enligt Friberg (2017) ska kvaliteten på artiklarna granskas och värderas för att avgöra om 

de kan ingå i examensarbetet. Artiklarnas kvalitet har värderats med hjälp av två 

granskningsmallar för kvalitativa samt kvantitativa artiklar (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011; Forsberg & Wengström, 2013), se bilaga 3 och 4. Granskningsmallarna innehåller 

ja- och nej-frågor som har besvarats för att få reda på vilken kvalitetsgrad artiklarna hade. 

De frågor som har besvarats med ett ja fick ett poäng och de frågor som besvarats med ett 

nej fick noll poäng. Den sammanlagda poängen räknades ihop och dividerades med antal 

frågor som har besvarats. En procentsats räknas ut och artiklarna tilldelades därefter en 

kvalitetsgrad, se tabell 1. Artiklar med medel eller hög kvalitetsgrad fick ingå i 

examensarbete, se bilaga 1. 

 

Tabell.1. Värdering av kvaliteten hos artiklarna. 

Kvalitetsgrad 

Antal poäng för 

kvantitativa artiklar 

Antal poäng för 

kvalitativa artiklar 

Procent- 

indelning 

Låg 0-16 0-14  0-59 % 

Medel 17-22 15-19  60-79 % 

Hög 23-29 20-25 80-100 % 
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3.4. Tillvägagångssätt 

Det gemensamma arbetet med examensarbetet har genomförts på distans på grund av det 

långa avståndet mellan författarnas hemstäder. Författarna har använt sig av Google Drive 

för att samtidigt kunna skriva på arbetet. Vid inlämningar har skrivarbetet konverterats till 

ett Word-dokument där justeringar har gjorts. Under skrivarbetet har författarna haft 

pågående telefonsamtal med hjälp av Messenger för att kunna diskutera artiklar och texter. 

Ansvaret för litteraturöversiktens olika delar har fördelats jämnt mellan författarna. De 

färdiga texterna har sedan diskuterats och justerats tillsammans. Analys och tolkning av 

artiklarna har gjorts tillsammans över Google Drive samt med genom telefonsamtal. 

3.5. Analys och tolkning av data 

Analysen av artiklarna har genomförts enligt Fribergs (2017) metod. Fribergs metod sker i 

fem steg. I steg ett ska de valda artiklarna läsas flera gånger för att få en helhetsförståelse. 

I steg två ska huvudfynden identifieras i artiklarnas resultat. I steg tre ska en översikt göras 

av varje artikel och dess resultat ska kategoriseras in i olika områden. I steg fyra ska 

artiklarnas resultat jämföras med varandra för att hitta likheter och skillnader. Utifrån det 

kan nya övergripande huvudområden skapas. I steg fem ska analysen presenteras på ett 

tydligt sätt i examensarbetets resultat.  

Artiklarna har lästs igenom flera gånger av båda författarna till examensarbetet för att 

förstå innehållet på bästa sätt. Ett översiktligt dokument skapades för varje artikel där en 

sammanställning gjordes av hela artikelns resultat och där de mest framträdande resultaten 

som svarade på examensarbetets syfte identifierades. Likheter och skillnader mellan 

artiklarna med fokus på faktorer som påverkar livskvaliteten identifierades och jämfördes 

med varandra i ett annat dokument. I det dokumentet analyserades artiklarnas resultat med 

varandra för att finna nya gemensamma kategorier gällande faktorer som påverkar 

livskvaliteten hos kvinnor med MBC. I analysen framkom fyra kategorier som dominerade 

artiklarnas resultat. Sammanställningen av de artiklar som ligger till grund för resultatet 

presenteras i en artikelmatris, se bilaga 2. 
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3.6. Etiska överväganden 
 

I enlighet med Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2018) har resultatet 

inte att vinklats till examensarbetets fördel. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det 

viktigt att artiklarna som valts ut till examensarbetets resultat har hämtat data från studier 

som är etiskt godkända av en etisk kommitté eller på andra sätt tydligt påvisa att etiska 

överväganden har gjorts.  I enlighet med Helsingforsdeklarationen (World Medical 

Association, 2018) ska deltagarna i studierna givit samtycke att vara med i studierna. 

Deltagarna ska vara med i studierna på en frivillig grund och ha möjlighet att kunna 

avbryta deras medverkan utan att ange skäl. Studier som inte har etiskt tillstånd från etiska 

kommittéer eller etiska överväganden har exkluderats. 

 

4. Resultat 

Syftet med examensarbetet är att belysa vilka faktorer som påverkar livskvaliteten hos 

kvinnor med metastaserad bröstcancer. För att besvara syftet användes 12 kvantitativa 

artiklar och tre kvalitativa artiklar. Resultatet bygger på studier genomförda i USA (n=7), 

Canada (n=2), Turkiet (n=1), Libanon (n=1), Brasilien (n=1), Malaysia (n=1), 

Storbritannien (n=1) och Danmark (n=1). Fyra huvudkategorier har identifierats till 

examensarbetets syfte: varierad livskvalitet relaterat till typ av metastasdiagnos, varierad 

livskvalitet relaterat till sjukdomstid, varierad livskvalitet relaterat till behandling, 

minskad livskvalitet relaterat till kvinnans rollfunktion med underkategorin varierad 

livskvalitet relaterat till kvinnans ålder. 

 

4.1. Varierad livskvalitet relaterat till typ av metastasdiagnos 

Enligt Ganesh et al. (2016), Akel et al. (2017), Hamer et al. (2016), Reed, Simmonds, 

Haviland och Corner, (2012), Sheean, Kabir, Rao, Hoskins och Stolley, (2015) samt 

Wood, Mitra, de Courcy och Iyer, (2017) upplever kvinnor med MBC lägre livskvaliteten 

jämfört med andra grupper av kvinnor med bröstcancer. Kvinnorna med MBC upplever 

lägre välbefinnande inom alla områden som mätinstrumentet FACT-B använder för att 

mäta livskvaliteten jämfört med kvinnor med andra typer av bröstcancer. Områdena är 

fysiskt välbefinnande, psykiskt välbefinnande, socialt välbefinnande, emotionellt 

välbefinnande och funktionellt välbefinnande. Mortensen et al. (2018) resultat visar att 
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kvinnor som drabbats av metastaser upplever att deras livskvalitet blir påverkade inom det 

psykiska området i form av depression och ångest. Många kvinnor får återkommande 

depressioner och ångest när de känner sig extra sårbara och vid förekomst av nya 

metastaser. En stressfaktor som bidrar till det nedsatta psykiska välbefinnandet är även att 

de känner att de lever på lånad tid.  

 

Wood et al. (2017) resultat visar att de kvinnor som drabbats av skelettmetastaser upplever 

högre livskvalitet jämfört med de kvinnor som drabbats av metastaser på vitala organ. 

Wood et al. (2017) fann liksom Reed et al. (2012) att kvinnor med enbart skelettmetastaser 

har ett högre socialt välbefinnande som handlar om att ha goda relationer och stöd från 

omgivningen jämfört med kvinnor med metastaser i andra delar av kroppen, vilket 

påverkar livskvaliteten. Dock fann Reed et al. (2012) att kvinnor med skelettmetastaser 

upplever mer smärta i kroppen än kvinnor med metastaser på vitala organ trots att de har 

högre livskvalitet jämfört med andra kvinnor som drabbats av metastaser på vitala organ. 

Ecclestone et al. (2016) fann att kvinnor med skelettmetastaser som behandlades med 

bisfosfonatbehandling (för att förhindra benskörhet kopplat till skelettmetastaserna) 

upplever högre livskvalitet och större aptit jämfört med kvinnor som inte fick 

bisfosfonatbehandling. 

 

Mosher et al. (2014) fann att kvinnor med lungmetastaser samt kvinnor med 

hjärnmetastaser har lägre fysiskt välbefinnande jämfört med kvinnor med andra typer av 

metastaser eftersom lungmetastaser medför andningsbesvär och hjärnmetastaser medför 

sämre balans och nedsatt rörlighet i olika kroppsdelar, vilket påverkar livskvaliteten. 

Ecclestone et al. (2016) fann motsatta resultat, att förekomsten av hjärnmetastaser hos 

kvinnor med MBC associerades med högre fysiskt välbefinnande jämfört med kvinnor 

med metastaser i andra organ vilket genererar en upplevelse förhöjd livskvalitet.  

4.2. Varierad livskvalitet relaterat till sjukdomstid 

Hurvitz et al. (2013), Mosher et al. (2014) och Mortensen et al. (2018) resultat visar att 

kvinnorna upplever lägre livskvalitet när de får beskedet om att bröstcancern har 

metastaserat sig jämfört med när de första gången fick sin bröstcancerdiagnos. Enligt 

Mosher et al.  (2014) och Mortensen et al. (2018) upplever kvinnorna chock och sorg samt 

rädsla inför döden när de får besked om sin MBC-diagnos. Kvinnorna beskriver hur deras 

MBC kraftigt minskar deras livskvalitet. De upplever att allt förvärrades när de fick höra 
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att det bara fanns “livsförlängande behandling” för deras MBC. När kvinnorna sedan 

påbörjar behandlingarna, minskas kvinnornas ångest och oro inför döden eftersom de lär 

sig att det finns en rad olika behandlingsalternativ och de kan få längre livslängd än 

förväntat. Ecclestone et al. (2016) och Reed et al. (2012) resultat visar att när bröstcancern 

metastaserats sig har ingen koppling till hur livskvaliteten förändras för kvinnorna.  

 

Hurvitz et al. (2013) fann att de kvinnor som levt med sin MBC i mer än tre år har högre 

livskvalitet och bättre fysiskt välbefinnande och emotionellt välbefinnande jämfört med de 

kvinnor som levt med sin MBC kortare tid än tre år. Resultatet visar också att när 

kvinnornas MBC svarar på behandlingar värderades livskvaliteten som högst jämfört när 

behandlingar som inte gav resultat. 

 

 

4.3. Varierad livskvalitet relaterat till behandling  

 

Soylu, Babacan, Sever och Altundag (2016) resultat visar att kvinnor med orealistiska 

förväntningar och uppfattningar om syftet för sina behandlingar har högre hopp och 

optimism jämfört med kvinnor som har realistiska förväntningar. De orealistiska 

förväntningarna var att de trodde de skulle bli helt botade från MBC medan syftet med 

behandlingen var att hålla sjukdomen under kontroll och att fördröja sjukdomsförloppet. 

Resultatet visar att de kvinnor som hade högt hopp och var optimistiska angående deras 

behandling har en högre livskvalitet jämfört med kvinnor som har realistiska tankar om 

deras behandlingar.  

 

Enligt Reed et al. (2012), Shin et al. (2016) och Wood et al. (2017) har kvinnor med MBC 

som behandlas med cytostatika lägre livskvalitet jämfört med de kvinnor som får 

hormonbehandling. I Shin et al. (2016) och Wood et al. (2017) resultat framkommer det 

att kvinnorna upplever lägre fysiskt välbefinnande och upplevde mer depression och 

ångest jämfört med de som inte har fått cytostatikabehandling, vilket påverkar 

livskvaliteten negativt. Enligt Reed et al. (2012) och Wood et al. (2017) är det funktionella 

välbefinnandet som till exempel att kunna arbeta, ha en god nattsömn och att kunna njuta 

av livet, lägre hos kvinnorna som behandlas med cytostatika jämfört med de kvinnor som 

får hormonell behandling, vilket påverkar livskvaliteten negativt. 
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Hamer et al. (2016) jämför livskvaliteten hos kvinnor som får strålbehandling med 25-

fraktionsstrålning och kvinnor som får strålbehandling med 16-fraktionsstrålning mot sin 

MBC. De kvinnor som får 25-fraktionsstrålning upplever lägre livskvalitet, lägre socialt 

välbefinnande och lägre aptit. Tjugofem-fraktionsstrålning innebär att strålningen ges i en 

mindre dos under en längre tid. Sexton-fraktionsstrålning innebär att strålningen ges i en 

högintensiv dos under en kortare tid. 

 

 Alfano et al. (2013) resultat visar att användning av alternativa terapimetoder inte ger 

högre livskvalitet hos kvinnor med MBC jämfört med att inte använda alternativa 

terapimetoder. Några exempel av de alternativa metoderna är meditation, yoga, 

akupunktur, bildterapi, böner, massage, Qigong, homeopati, ayurvedisk medicin, 

vitaminer och medicinska örter. Kvinnor som använder sig av sin religion och som tar 

hjälp av böner, visar större perspektiv på framtiden, större sexuell njutning än de kvinnor 

som inte har någon religion att luta sig emot. Kvinnorna som använder sig av alternativa 

terapimetoder som till exempel var meditation, yoga, bildterapi uppvisar sämre kognitiv 

funktion men rapporterar större sexuell njutning. Liknande alternativ terapimetoder ingår 

även i ett vårdprogram som utvärderas av Abernethy et al. (2010). Vårdprogrammet 

innebär bland annat att kvinnorna lär sig att hantera sin utsatta situation med hjälp av 

meditation och yoga samt planering av livets slutskede. Att delta i vårdprogrammet har en 

positiv effekt på kvinnornas livskvalitet. Efter att kvinnorna genomfört vårdprogrammet 

har bland annat deras smärta minskat och de har fått bättre emotionellt välbefinnande. 

Trots att kvinnorna inte blivit botade från sin cancer upplever de att livskvaliteten har 

förbättrats. 

 

4.4. Minskad livskvalitet relaterat till kvinnans rollfunktion 

Ganesh et al. (2016), Mosher et al. (2014), Mortensen et al. (2018) och Krigel, Myers, 

Befort, Krebill och Klemp (2014) resultat visar att kvinnorna med MBC upplever minskad 

livskvalitet eftersom de upplever att deras rollfunktion som mamma, partner och 

yrkeskvinna blir negativt påverkad av sjukdomen. Enligt Mosher et al. (2014) och 

Mortensen et al. (2018) resultat upplever kvinnorna med MBC att de värdesätter sina 

samtal som de har med sina män om sjukdomen. Resultatet visar att det är av betydelse för 

kvinnorna att kunna diskutera sin behandling och sina framsteg med hela familjen. Många 

äktenskap stärks efter kvinnornas MBC-diagnos trots att männen till kvinnorna ofta 
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upplever depression och ångest kopplat till kvinnans sjukdomstillstånd. Krigel et al. 

(2014) resultat visar att det finns delade erfarenheter hos kvinnorna gällande stöd i deras 

äktenskap. En del kvinnor med MBC har män som är stöttande. Andra kvinnor med MBC 

saknar stöd från deras män och har därför svårt att bevara deras äktenskap efter att de har 

fått sin MBC-diagnos.   

Kvinnor med barn upplever en lägre livskvalitet jämfört med kvinnor utan barn. Kvinnor 

med barn har många existentiella frågor om framtiden och lider stort av att inte veta hur 

lång tid de har kvar i livet att leva med sina barn (Reed et al., 2012; Mortensen et al., 

2018; Mosher et al., 2014). I Mosher et al. (2014) och i Mortensen et al. (2018) resultat 

framkommer det att många kvinnor uttrycker sig ångestfyllt om tiden de kommer förlora 

med sina barn. Kvinnorna anser att de blir fråntagna sin roll som mamma. De uttrycker en 

sorg över all den kunskap de besitter som de aldrig kommer få lära ut till sina barn. För att 

öka det emotionella välbefinnandet och för att hantera ångesten så skriver kvinnorna i 

Mortensen et al., (2018) brev eller tal till sina barn om deras framtida betydelsefulla 

händelser som till exempel bröllop och förlossningar. Kvinnor beskriver att de spelar in 

berättelser från sina egna liv till sina barn. De vill dela med sig av sina erfarenheter som de 

har varit med om under livet.  

 

4.4.1. Varierad livskvalitet relaterat till kvinnans ålder 

I Hurvitz et al. (2013) och Reed et al. (2012) resultat framkommer det att kvinnor som är 

över 50 år och har en MBC-diagnos har högre livskvalitet jämfört med yngre kvinnor med 

samma diagnos. Enligt Hurvitz et al. (2013) resultat har kvinnorna över 50 år högre fysiskt 

och emotionellt välbefinnande jämfört med yngre kvinnor. Reed et al. (2012) fann 

däremot att kvinnor över 65 år har lägre fysiskt välbefinnande men högre socialt 

välbefinnande jämfört med yngre kvinnor med samma diagnos. Resultatet är samstämmigt 

med Mortensen et al. (2018) resultat där det framkommer att de kvinnor som är äldre än 

50 år och inte har små barn är mer aktiva, sociala och deltar i olika fritidsaktiviteter.  
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5. Diskussion 

Diskussionen innehåller en sammanfattning av huvudresultatet, en resultatdiskussion, 

metoddiskussion och en etikdiskussion.  

5.1. Sammanfattning av huvudresultat 

Kvinnor med MBC upplever lägre livskvalitet jämfört med andra grupper av kvinnor 

drabbade av (Ganesh et al., 2016; Sheean et al., 2015; Akel et al., 2017; Hamer et al., 

2016; Reed et al., 2012; & Wood et al., 2017). Resultatet visar att olika faktorer påverkar 

kvinnornas livskvalitet. En faktor som påverkar livskvaliteten hos kvinnorna är vilken typ 

av metastasdiagnos de har. Enligt Wood et al. (2017), Reed et al. (2012) och Ecclestone et 

al. (2016) upplever kvinnor med skelettmetastaser högre livskvalitet än kvinnor med 

metastaser på något av de vitala organen. En annan faktor som påverkar 

kvinnors livskvalitet är hur lång tid de har levt med sin MBC. Enligt Hurvitz et al. (2013) 

har kvinnor som har levt med sin MBC i mer är tre år högre livskvalitet än de kvinnor som 

nyligen fått MBC-diagnos. En tredje faktor som påverkar livskvaliteten är vilken typ av 

behandling som kvinnorna får för sin MBC-diagnos.  Enligt Reed et al. (2012), Shin et al. 

(2016) och Wood et al. (2017) upplever kvinnor som får cytostatikabehandling mot sin 

MBC lägre livskvalitet jämfört med de kvinnor som får strålning eller hormonbehandling. 

En fjärde faktor som påverkar livskvaliteten är kvinnornas upplevelse av en fungerande 

rollfunktion. Enligt Ganesh et al. (2016), Mosher et al. (2014), Mortensen et al. (2018) & 

Krigel et al. (2014) upplever kvinnorna att det är viktigt för dem att kunna diskutera sin 

behandling och sina framsteg med hela familjen. Kvinnor med små barn upplever lägre 

livskvalitet och har fler existentiella frågor jämfört med kvinnor utan barn. En femte faktor 

som påverkar livskvaliteten åldern på kvinnorna med MBC. Enligt Hurvitz et al. (2013) 

och Reed et al. (2012) upplever kvinnor över 50 år högre livskvalitet jämfört med yngre 

kvinnor under 50 år. 

5.2. Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras examensarbetets resultat utifrån de fyra 

huvudkategorierna varierad livskvalitet relaterat till typ av metastasdiagnos, varierad 
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livskvalitet relaterat till sjukdomstid, varierad livskvalitet relaterat till behandling, minskad 

livskvalitet relaterat till kvinnans rollfunktion med underkategorin varierad livskvalitet 

relaterat till kvinnans ålder. I diskussionen anknyts examensarbetets resultat till valt 

omvårdnadsperspektiv som i examensarbetet är Erikssons omvårdnadsteori om hälsa och 

lidande samt till tidigare forskning och andra relevanta delar utifrån examensarbetets 

bakgrund. 

5.2.1 Varierad livskvalitet relaterat till typ av metastasdiagnos 

Resultatet visar att en faktor som påverkar livskvaliteten hos kvinnorna är vilken typ av 

metastasdiagnos de har. Kvinnor upplever lägre livskvalitet när deras cancer har 

metastaserats. Den lägre livskvaliteten kopplas till lägre fysiskt välbefinnande, psykiskt 

välbefinnande, socialt välbefinnande, emotionellt välbefinnande eller funktionellt 

välbefinnande (Ganesh et al., 2016; Sheean et al., 2015; Akel et al., 2017; Hamer et al., 

2016; Reed et al., 2012; & Wood et al., 2017). Erikssons (1994) omvårdnadsteori om den 

lidande människan kan användas för att få en större förståelse hur MBC påverkar 

kvinnornas livskvalitet. Kvinnornas livskvalitet förändras till det sämre när de får 

diagnosen MBC. Eriksson (1994) menar att när en människa står inför en plötsligt 

påtvingad förändring av hennes livssituation strider det mot det naturliga, och människan 

behöver tid för att finna ett nytt meningssammanhang. När människan hotas av förintelse 

genom till exempel svår sjukdom kan det innebära stort livslidande hos henne. Författarna 

till examensarbetet drar slutsatsen utifrån resultatet att en MBC-diagnos är relaterad till ett 

livslidande hos kvinnorna eftersom en MBC-diagnos medför en sådan ofrivillig förändring 

i deras liv. Enligt svensk sjuksköterskeförening (2016) grundar sjuksköterskans profession i 

att ha ett holistiskt perspektiv på omvårdnadsarbetet. Det innebär att sjuksköterskan ska ha 

en förståelse för patientens liv i relation till hälsa, sjukdom och lidande i stället för att 

fokusera på problem och diagnoser. Sjuksköterskan bör se patienten som en resurs eftersom 

enbart patienten vet hur det är att leva med sin sjukdom och vad hälsa innebär för den egna 

individen. Genom att ta tillvara på patientens resurser så kan hälsa främjas och lidande 

lindras. 

5.2.2. Varierad livskvalitet relaterat till sjukdomstid 

Den andra faktorn som påverkar kvinnors livskvalitet är hur lång tid de har levt med sin 

MBC. Examensarbetets resultat visar att kvinnor får en lägre livskvalitet vid beskedet av 

sin MBC-diagnos jämfört med kvinnor som har levt med sin MBC-diagnos under en 
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längre tid (Hurvitz et al., 2013; Mosher et al., 2014 & Mortensen et al., 2018). Tidigare 

forskning (de Sousa Barros et al., 2018) visar att ha en sjuksköterska närvarande vid 

bröstcancerbesked upplevs som ett stort stöd hos kvinnorna.  Sjuksköterskans uppgift är 

att lindra lidande och främja hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och nationella cancerstrategin (SOU 2009:11) menar att 

varje patient ska ha en fast vårdkontakt för att kommunikation mellan vården och 

patienten ska bli så optimal som möjligt och för att patienten ska få delaktighet i sin vård. 

Eriksson (2000) menar då människan med stöd av andra kan möta lidandet så kan hon 

samtidigt uppleva hälsa. Utifrån tidigare forskning, riktlinjer och lagar samt Eriksson 

(2000) anser författarna till examensarbetet att det är viktigt för kvinnans livskvalitet att 

hon har en sjuksköterska närvarande vid besked om MBC. Sjuksköterskans uppgift är att 

ge kvinnan stöd för att kunna möta lidandet så hon samtidigt kan uppleva hälsa. 

Författarna till examensarbetet tänker att kvinnans livskvalitet fortfarande blir lägre vid ett 

besked om MBC men sjuksköterskan stöd kan bidra till att kvinnans livskvalitet påverkas 

positivt. 

 

5.2.3. Varierad livskvalitet relaterat till behandling   

I examensarbetets resultat framkommer det att typ av behandling som kvinnorna genomgår 

är en faktor som påverkar livskvaliteten. Behandlingarna kan medföra att kvinnorna 

upplever nedsatt fysiskt, psykiskt och funktionellt välbefinnande (Reed et al., 2012; Shin et 

al., 2016; Wood et al., 2017; Hamer et al., 2016; Alfano et al., 2013 & Abernethy et al., 

2010). Det är tydligt att sjukdomen MBC och behandlingarna medför nedsatt välbefinnande 

inom olika områden som påverkar livskvaliteten hos kvinnorna. Författarna i 

examensarbetet tolkar detta som att kvinnorna upplever sjukdomslidande. Eriksson (1994) 

beskriver att sjukdomslidande är det lidande som upplevs i förhållandet till sjukdom och 

behandling. Kroppslig smärta kan vara en orsak till sjukdomslidande. Sjukdomslidande kan 

också vara ett själsligt lidande som uppstår när människan upplever skam, förnedring eller 

skuld i förhållandet till sjukdomen eller behandling. Utifrån detta drar författarna till 

examensarbetet slutsatsen att sjukdomslidande kan minska livskvaliteten hos kvinnorna 

med MBC.  

Enligt Eriksson (1994) kan ett vårdlidande uppstå i samband med behandling och kontakt 

med vården. Om patienten anser att hennes värdighet blir kränkt i relation till vården eller 
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att hon inte upplever delaktighet i sin vård kan ett lidande uppstå.  Resultatet visar att en del 

av kvinnorna inte förstår innebörden av sin diagnos och syftet med sin behandling (Alfano 

et al., 2013). Författarna till examensarbetet anser att ett vårdlidande kan uppstå när en 

kvinna med MBC genomgår en behandling som hon inte förstår innebörden av. Det kan 

leda till att hon känner sig kränkt eller inte upplever sig delaktig i sin vård. Författaren till 

examensarbetet anser att ett vårdlidande kan uppstå när sjuksköterskan inte involverar 

kvinnan i hennes vård.  Enligt patientlagen (SFS 2014:821) är det sjuksköterskans ansvar 

att patienten är delaktig i sin vård. Patienten ska få information om sin behandling och 

biverkningar och det är sjuksköterskans ansvar att se till att patienten förstår den givna 

informationen. I ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) framkommer det 

att det är sjuksköterskans uppgift är att tillgodose patienten korrekt, tillräcklig och lämplig 

information angående omvårdnad och behandling på ett kulturellt anpassat sätt. Eriksson 

(2012) menar att det är sjuksköterskan tillsammans med patienten som utformar grunden 

för en vårdande relation. Författarna till examensarbetet bedömer att samtidigt som det är 

sjuksköterskans uppgift att göra patienten delaktig i sin vård så krävs det att patienten 

bjuder in till samtal så att en vårdande relation kan uppstå mellan sjuksköterska och patient. 

5.2.4. Minskad livskvalitet relaterat till kvinnans rollfunktion 

Resultatet visar att en ytterligare faktor som påverkar kvinnornas livskvalitet är relaterad 

till kvinnans rollfunktion. De flesta kvinnorna upplever att de förlorade sin rollfunktion i 

samband med MBC-diagnosen. De har inte samma ork och förmåga att arbeta som de 

tidigare har gjort och inte heller vara den mamma och partner som de var innan diagnosen 

(Ganesh et al. 2016; Mosher et al. 2014; Mortensen et al. 2018 & Krigel et al. 2014). 

Kvinnor med små barn upplever lägre livskvalitet och har fler existentiella frågor jämfört 

med kvinnor utan barn (Mosher et al. 2014 & Mortensen et al. 2018). Eriksson (2000) 

beskriver hur människan vill känna sig hel relaterad till kropp, själ och ande för att kunna 

uppleva hälsa. Eftersom kvinnorna i resultatet upplever att de förlorar sin rollfunktion så 

drar författarna till examensarbetet slutsatsen att kvinnorna inte känner sig hela på det sättet 

Eriksson (2000) beskriver och därmed får de en försämrad hälsa. Eriksson (1994) menar att 

ett stort livslidande kan uppstå när människan hotas av förintelse genom att hon förlorar 

förmågan att delta i sociala sammanhang och därmed anser sig inte ha någon uppgift kvar i 

livet. Utifrån resultatet och med hjälp av Eriksson (1994) drar författarna till 

examensarbetet slutsatsen att kvinnornas upplevelser av en förlorad rollfunktion även kan 

tolkas som ett livslidande hos dem vilket påverkar deras livskvalitet negativt. 
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Resultatet visar att kvinnorna med MBC-diagnos värdesätter sina samtal med familjen 

gällande sin sjukdom och behandlingar. Trots att det finns en öppen kommunikation i 

familjen så kan även männen till kvinnorna uppleva depression och ångest (Mosher et al., 

2014; Mortensen et al., 2018; Krigel et al., 2014). Tidigare forskning överensstämmer med 

examensarbetets resultat. Holst-Hansson et al. (2017) visar att familjer som lever med en 

kvinna med en bröstcancerdiagnos upplever ångest, rädsla och oro. Holst-Hansson et al. 

(2017) fann att många äktenskap stärks efter kvinnornas MBC-diagnos trots att männen till 

kvinnorna ofta upplever depression och ångest kopplat till kvinnans sjukdomstillstånd. 

Coyne et al. (2012) beskriver vikten av öppen kommunikation i äktenskapet gällande 

kvinnans MBC-diagnos. Svensk sjuksköterskeförening (2015) belyser vikten av 

familjecentrerad omvårdnad. Familjen bör ses som en enhet eftersom familjens alla 

medlemmar påverkar varandras liv och hälsa. Sjuksköterskan bör ta tillvara familjens 

samlade resurser föra att kunna ge den bästa vården. Om sjuksköterskan inte arbetar 

familjecentrerat kan för stort ansvar läggas på anhöriga som kan leda till utmattning hos 

anhöriga. Det blir då en börda att vårda sin familjemedlem.  Författarna till examensarbetet 

anser att kvinnornas livskvalitet kan öka om deras familjesituation vårdas och där familjen 

inte belastas i onödan relaterat till kvinnans sjukdom. 

5.2.4.1. Varierad livskvalitet relaterat till kvinnans ålder 

Kvinnornas ålder är en faktor som är den sista och femte faktorn som påverkar 

livskvaliteten. Enligt Hurvitz et al. (2013), Reed et al. (2012) och Mortensen et al. 

(2018) upplever kvinnor över 50 år högre livskvalitet jämfört med kvinnor under 50 år. 

I resultatet framkommer det att de kvinnor som är äldre än 50 år är mer aktiva, sociala och 

deltar i olika fritidsaktiviteter jämfört med kvinnor under 50 år. Enligt Eriksson (1987) 

längtar människor efter gemenskap med andra människor. Vidare menar Eriksson (1987) 

att människan vill delta i sociala sammanhang för att kunna uppleva hopp och kärlek och 

därmed få hon en mening med livet. Författarna till examensarbetet ser i resultatet att de 

kvinnor som är mer sociala och deltar aktivt i fritidsaktiviteter har en högre livskvalitet. 

Författarna till examensarbetet är dock inte säkra att det är åldern som gör att äldre 

kvinnor över 50 år har en högre livskvalitet. Utifrån Eriksson (1987) drar författarna till 

examensarbetet slutsatsen att dessa kvinnor har en högre livskvalitet på grund av att de 

deltar mer i sociala sammanhang jämfört med yngre kvinnor.  
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5.3. Metoddiskussion 

Resultatet bygger på artiklar från åtta olika länder. Det kan vara en styrka att inkludera 

artiklar från flera olika länder i en litteraturöversikt. Detta gjordes för att få ett brett 

perspektiv inom området eftersom bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor 

i världen. Ingen av artiklarna är publicerad utifrån studier genomförda i Sverige. Det kan 

anses som en svaghet. Olika sjukdomar, inte minst cancer uppfattas olika i olika länder och 

kulturer. De olika uppfattningarna gäller både i hälso- och sjukvården, hos patienterna 

själva och i samhället i övrigt (Cancer Research UK, 2016). Tre kvalitativa och 12 

kvantitativa artiklar användes till examensarbetets resultat. Vid sökningar efter 

vetenskapliga artiklar i databaser fann författarna till examensarbetet övervägande fler 

kvantitativa artiklar än kvalitativa artiklar. Enligt Statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering (2012) kan det bero på att livskvalitet ofta mäts med mätinstrument som 

sammanställs med statistiska metoder. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det en 

styrka att inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar i resultatet. Examensarbetets 

författare anser därför att det hade varit en styrka att ha med fler kvalitativa artiklar till 

examensarbetets resultat för att få en djupare förståelse för kvinnornas upplevda 

livskvalitet. Bristen på kvalitativa artiklar kan ha påverkat examensarbetets resultat. Om 

flera kvalitativa artiklar hade inkluderats i resultatet så hade kanske fler faktorer kommit 

fram som påverkar livskvaliteten hos kvinnorna. Istället för förvalda svarsalternativ i 

mätinstrument som kvantitativa studier ofta använder sig av så skulle kvinnor som deltar i 

kvalitativa studier mer med egna ord beskriva sin upplevda livskvalitet. Enligt Segesten 

(2017) innehåller kvantitativa artiklar studier fler deltagare vilket bidrar till större 

trovärdighet kopplat till resultatet. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) samt Forsberg 

och Wengström (2013) menar att för att stärka kvaliteten på examensarbetets resultat 

genomfördes en granskning av artiklarna vetenskapliga kvalitet. 12 artiklar värderades till 

hög kvalitet och tre artiklar värderades till medelhög kvalitet. Den höga kvaliteten som 

artiklarna har kan anses som en styrka till resultatet eftersom det var artiklarnas giltighet, 

trovärdighet, överförbarhet och metod som värderades.  

Initialt tänkte författarna till examensarbetet studera kvinnor med avancerad bröstcancer 

(stadium III och IV), detta i tron att det skulle vara lättare att finna underlag till 

examensarbetet. I vissa artiklar framkom det dock att begreppet avancerad bröstcancer 

användes för endast bröstcancer i stadium IV. Examensarbetets fokus av patientgrupp 



21 
 

ändrades då under arbetets gång när det visades sig att artiklarna som hade sammanställts i 

artikelmatrisen berörde livskvaliteten hos kvinnor med metastaserad bröstcancer. Det var 

inte relevant att studera med kvinnor med stadie III när majoriteten av artiklarna fokuserade 

på stadie IV.  

Databaserna som användes för att söka vetenskapliga artiklar till examensarbetet var 

CINAHL och PubMed. Databaserna valdes utifrån deras breda utbud av vetenskapliga 

artiklar inriktade på omvårdnad och medicinsk vetenskap (Östlundh, 2017).  När sökningar 

genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed fann författarna till examensarbetet att 

det fanns ett större antal vetenskapliga artiklar som berörde kvinnor med bröstcancer i tidigt 

skede. Det fanns få artiklar som enbart handlade om livskvaliteten hos kvinnor med MBC. 

Författarna till examensarbetet valde därför att inkludera artiklar som studerade kvinnor 

diagnostiserade med olika stadier av bröstcancer samt berörde fler områden utöver 

livskvalitet, såsom patientens förståelse av behandlingsmål, kost och fysisk aktivitet, 

vårderfarenheter och vårdbehov. För att kunna inkludera dessa artiklar så var ett 

inklusionskriterie att kunna urskilja data som berörde livskvaliteten hos kvinnor med 

MBC.  Sökorden ansågs vara trovärdiga då de svarade på examensarbetets syfte. 

Synonymer till sökorden användes. Det är enligt Forsberg och Wengström (2013) en styrka 

att använda synonymer till sökorden för att hitta fler vetenskapliga artiklar om den aktuella 

patientgruppen. Trots att sökorden användes i olika kombinationer uppmärksammade 

författarna till examensarbetet att en del artiklar var återkommande. Polit och Beck (2012) 

anser detta som en styrka och att trovärdigheten stärks, då innehållet i den vetenskapliga 

artikeln kunde svara på examensarbetets syfte.  

I CINAHL begränsades sökningarna av vetenskapliga artiklar med år 2014 till år 2019. I 

PubMed begränsades sökningen med att artiklarna skulle vara publicerade under de senaste 

fem åren, vilket innebar begränsningen från år 2014 till år 2019. Författarna till 

examensarbetet hade inte kunskap om att det gick att ändra till specifika årtal vid sökningar 

i PubMed därför begränsades sökningarna med förvalda alternativ ”5 years” och “10 

years”. De förvalda alternativen medförde att det blev olika årtal som begränsade 

sökningarna i databaserna. Initialt var ambitionen att begränsa sökningarna av 

vetenskapliga artiklar publicerade under de senaste fem åren i tron att det var ett väl 

utforskat område. 12 artiklar valdes ut utifrån den tidsbegränsningen. För att få sammanlagt 

15 artiklar till examensarbetets resultat utökades tidsbegränsningen från år 2009 till år 2018 

i CINAHL och i PubMed begränsades sökningen till artiklar publicerade under de senaste 
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tio åren från år 2009 till år 2019. Enligt Östlundh (2017) kan en tioårsperiod anses som 

nyare forskning därför valdes ytterligare tre artiklar som var publicerade under denna 

period att inkluderas i examensarbetet.  

5.4. Etikdiskussion 

Ur ett etiskt perspektiv är det viktigt för författarna till examensarbetet att resultatet 

grundas på tillförlitliga artiklar för att ge en så sann bild av verkligheten som möjligt. 

Författarna till examensarbetet försäkrade sig om att artiklarna som ingår i examensarbetets 

resultat var publicerade i vetenskapliga tidskrifter och peer reviewed-granskade av forskare, 

vilket styrker trovärdigheten (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Artiklarna som ingår i 

examensarbetet har alla inkluderat data från studier med etiskt tillstånd. Deltagarna deltog 

frivilligt i studierna och kunde avbryta sin medverkan utan att ange orsak i enlighet med 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2018). 

Författarna till examensarbetet vill värna om forskningsetiken och har återspeglat 

artiklarnas resultat så objektivt som möjligt för att inte förvränga resultat. Allt resultat som 

är kopplat till syftet har belysts utan påverkan av eventuell förförståelse hos författarna. 

Dock går det inte att utesluta att resultatet kan ha påverkats eftersom artiklarna inte var 

skrivna på författarnas modersmål. Sandman och Kjellström (2013) menar att 

forskningsetik ska tas på allvar och att det handlar om att värna om forskningens anseende 

och allmänhetens förtroende för högskoleutbildning och forskning. Om forskare förvränger 

sitt resultat i sin forskning minskar tilliten för vetenskaplig kunskap hos allmänheten. 

Forskningsområdet som examensarbetet berör, det vill säga kvinnors hälsa, är allt för lite 

beforskat jämfört med mäns hälsa (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014). Därför är 

det enligt människovärdesprincipen viktigt att forskning på kvinnors hälsa prioriteras högre 

eftersom kvinnor och män är lika mycket värda (Prop. 1996/97:60). Eftersom det är ett 

allvarligt sjukdomstillstånd hos kvinnor så är det även utifrån behovsprincipen ett viktigt 

forskningsområde. Behovsprincipen handlar om att vårdens resurser ska satsas på de som 

har störst behov. Behovet bedöms utifrån sjukdomens svårighetsgrad, varaktighet och 

vilken hälsoförbättring vårdinsatser kan medföra (Prop. 1996/97:60).  
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6. Klinisk betydelse för samhället 

Examensarbetets resultat kan användas av hälso- och sjukvården för att vidga hälso- och 

sjukvårdspersonalens perspektiv kring hur det är att drabbas av och leva med MBC och 

vilka faktorer som påverkar livskvaliteten. Faktorerna som framgår i examensarbetets 

resultat är typ av metastas, sjukdomstid, typ av behandling, kvinnans rollfunktion och 

ålder. Genom att sjuksköterskan skaffar kunskap om vilka faktorer som påverkar patienter 

med MBC får sjuksköterskan en bättre helhetsförståelse. Med ett sådant holistiskt synsätt 

underlättar det för sjuksköterskan att främja hälsa och lindra lidande genom att ge patienten 

en individanpassad omvårdnad.  Detta sker dessutom genom att sjuksköterskan gör kvinnan 

delaktig i sin vård och tar vara på kvinnans egna erfarenheter och resurser (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). 

Examensarbetets resultat bidrar till en kvalitetshöjning i hälso- och sjukvården och att de 

begränsade resurserna används så effektivt så möjligt. Med ett individanpassat 

omvårdnadsarbete enligt ovan uppnås enligt författarna till examensarbetet ökad 

effektivitet och kvalitet i hälso- och sjukvården som till exempel med minskad oro, ångest 

hos patienten och färre komplikationer.  

7. Konklusion 

Examensarbetets resultat visar att det finns faktorer som påverkar livskvaliteten hos 

kvinnor med MBC. Faktorerna har betydelse för kvinnornas fysiska, psykiska, sociala, 

funktionella och emotionella välbefinnande. Resultatet visar en majoritet av kvinnorna 

upplever en lägre livskvalitet efter besked om sin MBC-diagnos. Den minskade 

livskvaliteten resulterar i ett livslidande och sjukdomslidande hos kvinnorna. Det är av stor 

av vikt att sjuksköterskan ser till den lidande kvinnan och beaktar hennes behov och 

upplevelser. Sjuksköterskan bör även arbeta familjecentrerat för att kunna ge den bästa 

vården för kvinnan och hennes familj. 
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8. Förslag till vidare forskning    

Ytterligare forskning med kvalitativ ansats i form av ingående intervjuer med kvinnor som 

drabbats av MBC behövs för att få en djupare förståelse för denna patientgrupp samt deras 

upplevelser av livskvalitet. Det skulle vara betydelsefullt om sjuksköterskan genom 

ytterligare forskning i ämnet erhåller mer specifik kunskap om vilka faktorer som påverkar 

livskvaliteten hos kvinnor med MBC. I examensarbetets resultat framgår det att kvinnor 

som får cytostatikabehandling upplever en lägre livskvalitet jämfört med andra typer av 

behandlingar. Det är därför positivt för sjuksköterskan om mer forskning bedrivs på hur 

sjuksköterskor kan främja hälsan och stärka livskvaliteten hos dessa kvinnor i samband 

med deras behandling. Författarna till examensarbetet anser det är betydelsefullt med 

studier genomförda i de kulturella förutsättningar som råder i Sverige när det gäller 

cancersjukdomar, cancervård och kvinnors hälsa.  
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Bilaga 1. Sökmatris 
Syfte: Syftet är att belysa vilka faktorer som påverkar livskvaliteten hos kvinnor med metastaserad bröstcancer. 

Sökord utifrån syftet: factors, quality of life, women, metastatic breast cancer 

Synonymer: metastatic breast cancer, advanced breast cancer, stage IV breast cancer, breast cancer metastasis, woman, female, females 

Begränsningar: Artiklarna ska vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter mellan åren 2009 till 2019, vara skrivna på engelska och abstrakt 

samt PDF full text ska finnas tillgängligt. 

 

Tabell 1. Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och utvalda artiklar. 

  

Databas Sökord Antal 
träffar 

Urval efter 

lästa titlar 
Urval efter 

lästa abstrakt 
Antal utvalda artiklar 

till resultat efter 

genomläsning av 

artiklar, n=15 

CINAHL 
2013-2018 

metastatic breast cancer AND 
women AND  
quality of life AND factors 

10 4 3 0 

CINAHL 
2013-2018 

Advanced breast cancer AND 
Quality of life AND 
(Women or female or woman or females) 

AND factors 

20 12 4 2 

CINAHL 
2009-2018 

metastatic breast cancer AND 
quality of life AND factors 

23 20 15 4 
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Databas Sökord Antal 
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Urval efter 

lästa titlar 
Urval efter 

lästa abstrakt 
Antal utvalda artiklar 

till resultat efter 

genomläsning av 

artiklar, n=15 

PubMed 
2009-2019 

metastatic breast cancer AND 
women AND 
quality of life AND factors 

97 20 10 6 

PubMed 
2014-2019 

stage IV breast cancer AND 
quality of life AND  
(Women or female or woman or females) 

AND factors  

18 8 4 3 
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Bilaga 2. Artikelmatris 

 Tabell 1. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet     

Författare   
År   
Land 

Titel Syfte Design   
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgr
ad 

Abernethy, 
P. A., 
Herndon, 
E. J., 
Coan, A., 
Staley, T., 
Wheeler. L. 
J., Rowe, 
K., Smith, 
K. S & 
Lyerly, H. 
K. 
 

2010 
USA 

Phase 2 pilot 
study of 
Pathfinders: a 
psychosocial 
intervention for 
cancer patients 

The purpose of the 
pilot was to 
determine whether 
this model of 
psychosocial care is 
acceptable to 
patients and 
feasible in the 
academic medical 
center setting. A 
further objective 
was to determine 
the best outcome(s) 
upon which to 
design a larger, 
well-powered, 
randomized 
controlled (i.e., 
phase 3) trial. 
 
   

Design: Kvantitativ  
 

Metod:  
Kvinnorna fyllde i flera 
elektroniska 
mätinstrument: FACT-B 
för att mäta livskvaliteten; 
FACIT-F för att mäta 
fatigue; MDASI, för att 
mäta symtomens 
allvarlighetsgrad och 
deras påverkan på det 
dagliga livet. Ytterligare 
mätinstrument 
besvarades var PCM, 
Self Efficacy Scala, 
FACIT-Spiritual Well-
Being Scale; Life 
Orientation Test- 
Revised och Brief COPE 
Survey.  
 

n= 50 kvinnor 
med avancerad 
bröstcancerdiag
nos. 

Efter att kvinnorna 
genomfört 
vårdprogrammet hade 
bland annat deras smärta 
minskat, de hade fått 
bättre emotionellt 
välmående och trots att 
kvinnorna inte blivit 
botade från sin cancer, 
upplevde kvinnorna att 
livskvaliteten hade 
signifikant förbättrats på 
dessa tre månader.  

Medel, 79 
% 
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Författare   
År   
Land 

Titel Syfte Design   
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgr
ad 

Akel, R., El 
Darsa, 
H.,  Anouti, 
B., 
Mukherji, 
D.,  Temra
z, S., 
Raslan, R.,  
Tfayli, A., & 
Assi, H. 
 

2017 
 

Libanon 

Anxiety, 
depression and 
quality of life in 
breast cancer 
patients  in the 
Levant. 

The objective of this 
study was to 
determine the 
prevalence of 
anxiety and 
depression among 
Arab breast cancer 
patients and assess 
the quality of life 
with reference to 
socio-demographic 
and clinical 
characteristics.  

Design: Kvantitativ. 
 

Metod: Deltagarna fick 
svara på frågeformulären 
HADS och FACT-B. 
Mätinstrumentet HADS 
användes för att 
utvärdera kvinnornas 
psykiska välbefinnande. 
För att utvärdera 
livskvaliteten användes 
FACT-B som 
mätinstrument.  
 

n=150 
bröstcancerpatie
nter varav 13 
kvinnor med 
bröstcancer i 
stadium IV.   

Deltagare som var 
diagnostiserade med 
bröstcancer i stadium IV 
hade signifikant lägre 
livskvalitet jämfört med 
övriga grupper. Nivå på 
stadium av bröstcancer 
vid diagnostisering hade 
ingen signifikant 
påverkan av det totala 
HADS-poängen hos 
deltagarna. 
 

  

Hög, 93 % 
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Författare   
År   
Land 

Titel Syfte Design   
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgr
ad 

Alfano, A. 
C. C., 
Paiva, C. 
E., Rugno, 
F. C., da 
Silva, R. H. 
& Paiva, B. 
S. R 
 
2016 
 
Brasilien 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Biologically 
based therapies 
are commonly 
self-prescribed 
by Brazilian 
women for the 
treatment of 
advanced breast 
cancer or its 
symptoms. 
 

 

The aim of this 

study was to identify 

the pattern of CAM 

used by patients 

with metastatic BC 

and to assess the 

correlation between 

CAM use and 

scores on anxiety, 

depression, and 

QOL scales 

 

  

Design: Kvantitativ 
 
Metod: En 
tvärsnittsstudie. 
Kvinnorna svarade på 
fyra olika 
bedömningsinstrument. 
Det var HADS för 
depression och ångest, 
EORTC QLQ som 
besvarade livskvalitet, 
EORTC QLQBR23, en 
kompletterande modul 
som bedömer 
livskvaliteten hos 
patienter med 
bröstcancer och ett 
frågeformulär om 
socioekonomisk status, 
demografiska data, 
kliniska data och 
användningen av CAM. 
 

 

n=126 kvinnor 
med MBC 
 

 

Studien visar att 
livskvaliteten inte skilde 
sig för kvinnor som 
använde CAM mot 
kvinnor som inte använde 
CAM.  
Studien visade också att 
kvinnor som använde sig 
av religion, som tog hjälp 
av böner, visade bättre 
perspektiv på framtiden, 
större sexuell njutning än 
de kvinnor som inte hade 
någon religion att luta sig 
emot. 
Kvinnor som använde 
konstterapi hade lägre 
livskvalitet  än kvinnor 
som inte använde denna 
typ av terapi. 

Medel, 79 
% 
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Författare   
År   
Land 

Titel Syfte Design   
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgr
ad 

Ecclestone

, C., Chow, 

R., 

Pulenzas, 

N., Zhang, 

L., Leahey, 

A., Hamer, 

J.,.... 

Verma, S. 

 

2016 

 

Canada 

Quality of life 

and symptom 

burden in 

patients with 

metastatic 

breast cancer 

The goal of this 

study was to 

examine the 

symptom burden 

(SB) and quality of 

life (QOL) in 

patients with 

metastatic breast 

cancer. 

Design: Kvantitativ 

  

Metod: Kvinnorna fick 

svara på två 

frågeformulär, ESAS: 

frågeformulär för att få 

reda på symtom och i 

vilken grad symtomen 

påverkar dem. FACT-B: 

Är ett frågeformulär med  

olika domäner där 

patienternas livskvalitet 

kan mätas.  

 

  

n=174 kvinnor 

med 

metastaserad 

bröstcancer 

varav 43 

patienter med 

endast 

skelettmetastase

r och 131 

patienter med 

invärtes +/- 

skelettmetastase

r. 

Studien visade att 

tidpunkten då kvinnorna 

fick sin MBC-diagnos inte 

påverkade deras 

livskvalitet. Resultatet 

visar att de kvinnor som 

hade hjärnmetastaser 

hade högre fysiskt 

välbefinnande  som 

genererade i högre 

livskvalitet. 

 Ett högre välbefinnande 

var signifikant kopplat till 

bisfosfonatbehandling 

hos bröstcancerpatienter 

med skelettmetastaser. 

Bisfosfonatbehandling var 

också signifikant kopplad 

till större aptit hos 

bröstcancerpatienter med 

skelettmetastaser och 

patienter med viscerala 

+/- skelettmetastaser. 

 

 

Hög 89% 
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Författare   
År   
Land 

Titel Syfte Design   
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgr
ad 

Ganesh, 
S., Lye, M.-
S., Nee 
Lau, F. 
 

2016 
 

Malaysia 

Quality of Life 
among Breast 
Cancer Patients 
In Malaysia  

The aim of this 

study was to 

determine the 

quality of life scores 

among breast 

cancer patients at a 

Malaysian public 

hospital. 

Design: Kvantitativ 
 

Metod: Kvinnorna fyllde i 
själva 
frågeformuläret  EORTC-
QLQ-C30 (European 
Organisation for 
Research and treatment 
of cancer) och QLQ-BR-
23 för att mäta 
livskvaliteten.  
 

  

n=223 kvinnor 
med bröstcancer 
varav 30 med 
bröstcancer i 
stadium  IV 
(metastaserad 
bröstcancer).  

Patienter med 
bröstcancer stadium IV 
(MBC) hade lägre 
livskvalitet än övriga 
bröstcancerpatienter.  
Patienter med MBC hade 
signifikant lägre värden 
på områden som ingår i 
livskvaliteten: rollfunktion, 
social funktion, 
kroppsuppfattning, 
framtida perspektiv. De 
hade även signifikant 
högre symtombörda 
gällande fatigue, 
illamående, smärta och 
förstoppning jämfört med 
de andra 
bröstcancergrupperna.  
 
 

Hög, 93 % 
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Författare   
År   
Land 

Titel Syfte Design   
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgr
ad 

Hamer, J., 
McDonald, 
R., Zhang, 
L., Verma, 
S., Leahey, 
A., 
Ecclestone
, C.,.... 
Chow, E. 
 

2017 
 

Canada 

Quality of life 
(QOL) and 
symptom burden 
(SB) in patients 
with breast 
cancer. 

The purpose of this 

study was to 

determine the 

quality of life and 

symptom burden 

among breast 

cancer patients. 

Design: Kvantitativ 
 

Metod: 
Kvinnorna i studien 
delades in i grupper, 
efter vilken 
cancerstadium de 
tillhörde. De besvarade 
två olika frågeformulär. 
ESAS användes för att få 
reda på symtom och i 
vilken grad symtomen 
påverkar dem. FACT-B 
användes för att mäta 
livskvaliteten där fem 
olika ämnesområden 
ingår som har betydelse 
för den totala 
livskvaliteten. 
 

n=1498 kvinnor 
med bröstcancer 
varav 178 med 
MBC 

Patienter med 
metastaserad 
bröstcancer hade den 
lägsta livskvaliteten 
jämfört med alla de andra 
bröstcancerpatientgruppe
rna. Kvinnorna som levde 
med metastaserad 
bröstcancer hade 
större  symtombörda 
gällande smärta, 
dåsighet, dyspne och 
aptitlöshet jämfört med de 
andra grupperna. På 
grund av dessa faktorer 
upplevde de en lägre 
livskvalitet än andra 
patientgrupper med 
bröstcancer. 
 
 
 

Hög, 86 % 
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Hurvitz, A. 
S., Lalla, 
D., Crosby, 
D. R. & 
Mathias, D. 
S. 
 

2013 
 

USA 

Use of the 
metastatic breast 
cancer 
progression 
(MBC-P) 
questionnaire to 
assess the value 
of progression-
free survival 
(PFS) for women 
with metastatic 
breast cancer 

The goal was to 
conduct a multi-
stage study in which 
we would first 
conduct concept 
elicitation interviews 
of patients with 
MBC, use the 
findings from this 
qualitative research 
to draft a 
questionnaire, pilot 
test the 
questionnaire to 
finalize it, and then 
implement the final 
questionnaire in a 
study. We sought to 
obtain data 
regarding the value 
of PFS in patients 
with MBC, to 
describe the gain in 
value from PFS, 
and to investigate 
how that value 
differed across 
relevant patient and 
clinical 
characteristics. 
 
 

Design: Kvantitativ 
 

Metod: Studien 
genomfördes i tre steg. 
Del 1 och 2 bestod av 
skapande och ett 
pilottest av ett nytt 
frågeformulär. I steg 3 
besvarades 
frågeformuläret MBC-P 
online av patienter med 
MBC. Patienterna 
värderade deras egen 
livskvalitet, fysiska 
funktion och emotionella 
välmående olika 
beroende på i vilket 
skede de var i sin 
sjukdom.  
  

n=282 kvinnor 
med MBC 

Livskvaliteten var högre 
efter första gången de 
blev diagnostiserade med 
bröstcancer än efter att 
de blev diagnostiserade 
med MBC eller när de fick 
reda på att deras MBC 
hade fortskridit. Högsta 
värdet av livskvaliteten 
var när patienterna fick 
reda på att deras MBC 
svarade på behandlingen. 
Äldre patienter över 50 år 
hade signifikant högre 
livskvalitet, fysiskt och 
emotionellt välmående 
jämfört med de som var 
yngre än 50 år. 
 

Hög, 86 % 
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Författare   
År   
Land 

Titel Syfte Design   
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgr
ad 

Krigel, S., 
Myers, J., 
Befort, C., 
Krebill, H., 
& Klemp, J. 
 
 2014 
 
USA 

‘Cancer changes 
everything!’ 
Exploring the 
lived 
experiences of 
women with 
metastatic breast 
cancer 
 
 

The aim of this 
study was to further 
explore the lived 
experiences of 
women with 
metastatic breast 
cancer (MBC), to 
inform  
the development of 
interventions to 
enhance 
survivorship care for 
women with 
advanced disease. 
 

Design: Kvalitativ 
 
Metod: Fyra semi-
strukturerade intervjuer i 
fokusgrupper med 
kvinnor med MBC.  
 
  

n= 15 kvinnor 
med MBC 

Deltagarna beskrev 
utmaningarna att leva 
med osäkerhet, till följd 
av brist av information 
angående behandlingen 
och på vilket sätt de 
skulle hantera symtomen 
samt känslan av det 
okända som är relaterat 
till prognos och 
överlevnad. Kvinnorna 
upplevde förändringar i 
deras rollfunktion, 
relationer och självbild 
som är områden som 
påverkar livskvaliteten.  

Hög, 84 % 



9 
 

Författare   
År   
Land 

Titel Syfte Design   
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgr
ad 

Mortensen, 
G. L., 
Madsen, I. 
B., 
Krogsgaar
d, R., & 
Ejlertsen, 
B.  
 

2018 
 

Danmark 

Quality of life 
and care needs 
in women with 
estrogen positive 
metastatic breast 
cancer: a 
qualitative study 
  

  

This qualitative 
study aimed to 
explore the long-
term health-related 
quality of life 
(HRQoL) and 
support needs in 
MBC patients of all 
ages in the Danish 
context.   

Design: Kvalitativ 
 

Metod: Intervjuer i fem 
små fokusgrupper. 

n= 18 kvinnor 
med 
metastaserad 
bröstcancer 

Deltagarna beskrev hur 
deras sjukdom kraftigt 
minskade deras 
livskvalitet särskilt 
gällande deras fysiska 
och psykiska funktion. 
Deltagarna uttryckte att 
den emotionella biten var 
svårast att hantera. De 
hade återkommande 
depressioner och ångest 
som var kopplat till deras 
metastasdiagnos.    

Hög, 80 % 
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Författare   
År   
Land 

Titel Syfte Design   
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgr
ad 

Mosher, E. 
C., 
Johnson, 
C., Dickler, 
M., Norton, 
L., Massie, 
M-J. & 
DuHamel, 
K. 
 

2014 
 

USA 

Living with 
Metastatic 
Breast Cancer: A 
Qualitative 
Analysis of 
Physical, 
Psychological, 
and Social 
Sequelae. 

The aim of the study 
was to examined a 
range of concerns 
among distressed 
metastatic breast 
cancer patients, 
including physical 
and emotional 
distress, social 
functioning, and 
existential issues. 
 
  

Design: Kvantitativ 
  
Metod: kvinnorna skulle 
genomföra fyra stycken 
skrivsessioner av frågor 
det fick via telefon. De 
fick börja skriva när 
samtalen var slut, detta 
skulle pågå under 4-7 
veckor. 

n=90 kvinnor 
med 
metastaserad 
bröstcancer 

Studien visade att 
kvinnorna 
hade känslomässig oro, 
fysisk symtombörda, 
bekymmer om förändrat 
utseende samt förändring 
i daglig aktivitet, sociala 
hinder och existentiella 
frågor/problem. Detta 
gjorde att kvinnorna 
upplevde i stort att deras 
livskvalitet hade blivit 
sämre sedan de fick sin 
MBC diagnos.  

Hög, 84 % 
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Författare   
År   
Land 

Titel Syfte Design   
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgr
ad 

Reed, E., 
Simmonds, 
P., 
Haviland, 
J. & 
Corner, J. 
 

2012 
 

Storbritanni
en 

Quality of Life 
and Experience 
of Care in 
Women With 
Metastatic 
Breast Cancer: A 
Cross-Sectional 
Survey 

The aim of the study 
was to explore QoL, 
experience of care 
and support needs 
of women living with 
metastatic breast 
cancer in the U.K. 
 

 

 

Design: Kvantitativ 
 

Metod: Tvärsnittsstudie 
med frågeformulär som 
genomfördes på två olika 
cancercentrum och 
online på “Breast Cancer 
Care website”.  FACT-B 
användes för att mäta 
livskvalitet. SPSS 
användes för att 
analysera 
vårderfarenhet. De 
öppna frågorna var till för 
att få fram vilket 
stödbehov kvinnorna 
behövde.  
 

n=235 kvinnor 
med MBC ( 

Kvinnorna med 
metastaserad 
bröstcancer hade en 
lägre livskvalitet än 
kvinnor med andra 
bröstcancerstadier 
(normativ data). De 
kvinnor med 
cytostatikabehandling 
hade lägre funktionell 
välbefinnande än de 
kvinnor som fick 
hormonbehandling. Äldre 
kvinnor och de med 
enbart skelettmetastaser 
hade högre socialt 
välbefinnande jämfört 
med yngre kvinnor och de 
med metastaser på andra 
ställen i kroppen. 
Funktionellt 
välbefinnande var 
signifikant högre hos 
kvinnor utan barn jämfört 
med kvinnor med barn.  

Hög, 86% 
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Författare   
År   
Land 

Titel Syfte Design   
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgr
ad 

Sheean P, 
Kabir C, 
Rao R, 
Hoskins K, 
Stolley M. 
  

2015 
 

USA 

Exploring Diet, 
Physical Activity, 
and Quality of 
Life in Females 
with Metastatic 
Breast Cancer: A 
Pilot Study to 
Support Future 
Intervention. 

The aim of the study 
were to measure 
dietary intake, 
physical functioning, 
and quality of life in 
a subset of women 
with metastatic 
breast cancer, and 
to inform future 
interventions in this 

growing population. 

 

 

 

 

Design: Kvantitativ 
 

Metod: Frågeformulär 
som kvinnorna skulle 
göra individuellt. 
Frågeformulären 
handlade om 
karakterisera demografi, 
kliniska egenskaper, 
kostintag , fysisk funktion 
och symtom. FACT-B var 
bedömningsinstrumentet 
för att utvärdera 
livskvalitet. Resultaten av 
frågeformulären 
jämfördes sedan mellan 
normativa poäng och 
studiedeltagare, med 
användning av normativa 
data genererade från 
kvinnor som hade alla 
typer av bröstcancer. 

n=25 kvinnor 
med MBC 

Studien jämförde 
livskvaliteten mellan 
kvinnor som har 
bröstcancer och kvinnor 
som har MBC. Resultaten 
visar att fysiskt 
välbefinnande var 
signifikant lägre för 
kvinnor med stadium IV 
jämfört med kvinnor med 
alla stadier av 
bröstcancer. Fysiskt 
välbefinnande är en av de 
faktorer som FACT-B 
utvärderar för att 
fastställa livskvaliteten. 

Medel, 
76% 
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Författare   
År   
Land 

Titel Syfte Design   
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgr
ad 

Shin, A. J., 
El-Jawahri, 
A.,Parkes, 
A., 
Schleicher, 
M. S., 
Knight, P. 
H. & 
Temel, S. 
J. 
 

2016 
 

USA 

Quality of Life, 
Mood, and 
Prognostic 
Understanding in 
Patients with 
Metastatic 
Breast Cancer. 

The aim was to 
studied quality of 
life, depression, 
anxiety, and 
prognostic 
understanding of 

patients with MBC. 

 

 

 

. 

Design: Kvantitativ 
 

Metod: Tvärsnittsstudie 
där kvinnorna fick svara 
på flera frågeformulär. 
Mätinstrumentet 
FACT-B och FACT-B 
Trial Outcome Index 
användes för att mäta 
livskvaliteten. För att 
bedöma depression och 
ångest användes 
mätinstrumentet HADS. 
Prognosis and treatment 
perceptions 
questionnaire (PTPQ), 
för att mäta den 
prognotiska förståelsen 
som bedömer patientens 
övertygelse om 
sannolikheten att bli 
botad. 

  

n=140 kvinnor 
med MBC (40 
med 
hormonbehandli
ng, 50 med en 
eller två 
omgångar 
cytostatika, 50 
med tre eller fler 
omgångar 
cytostatika)   

Studien visar att de 
kvinnor som fick 
cytostatika fick en 
försämrad livskvalitet 
gentemot de kvinnor som 
fick hormonell 
behandling. Detta var 
relaterat till att de 
kvinnorna som fick 
cytostatika fick också mer 
depression och mer 
ångest än de kvinnor som 
inte fick cytostatika. 

Hög, 86% 
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Författare   
År   
Land 

Titel Syfte Design   
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgr
ad 

Soylu, C., 
Babacan, 
T., Sever, 
R. A. & 
Altundag, 
K. 

  
2016 
 

Turkiet 

Patients’ 
understanding of 
treatment goals 
and disease 
course 
and their 
relationship with 
optimism, hope, 
and quality of 
life: 
a preliminary 
study among 
advanced breast 
cancer 
outpatients 
before receiving 
palliative 
treatment 

The aims of this 

study were to 

explore advanced 

breast cancer 

patients' knowledge 

of treatment intent 

and expectation of 

illness course and 

to evaluate their 

relationship with 

optimism, hope, and 

quality of life 

 

Design: Kvantitativ 
 

Metod: kvinnorna fick 
besvara tre olika 
frågeformulär för att 
kunna bedöma hopp, 
optimism och livskvalitet. 
Mätinstrumenten som 
användes för att bedöma 
hopp och optimism hos 
kvinnorna var The Hope 
Scale och Life 
Orientation Scale. 
Mätinstrumentet  EORTC
QLQ-C30 användes för 
att mäta livskvaliteten. 

n=55 kvinnor 
med bröstcancer 
i stadium 4. 

Studien visade att de 
kvinnor som inte förstod 
innebörden av sin 
behandling samt de 
kvinnor som inte var 
införstådda i hur allvarlig 
deras diagnos är fick 
högre poäng på 
bedömningsinstrumenten 
som värderar hopp och 
optimism. De kvinnor som 
hade mer optimism och 
hopp hade också en 
högre livskvalitet, på 
grund av att de inte 
förstod allvaret i hur 
deras prognos såg ut. 
 

Hög, 93 % 
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Författare   
År   
Land 

Titel Syfte Design   
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgr
ad 

Wood, R., 
Mitra, D., 
de Courcy, 
J., & Iyer, 
S. 
 

2017 
 

USA 

Patient-reported 
quality of life and 
treatment 
satisfaction in 
patients with 
HR+/HER”- 
Advanced/metas
tatic breast 
cancer. 

This study assessed 
breast cancer-
specific health-
related quality of life 
and patient 
satisfaction with 
treatments in 
ABC/MBC in clinical 
practice.  

Design: Kvantitativ 
 

Metod: Deltagarna 
svarade på 
frågeformulär. 
Mätinstrumentet FACT-B 
användes för att besvara 
livskvaliteten hos 
kvinnorna. 
Mätinstrumentet CTSQ 
användes för att mäta 
hur nöjda kvinnorna är 
med sina 
cancerbehandlingar. 

n=739 kvinnor 
med MBC 

Studien visar att patienter 
som bara behandlades 
med hormonell 
behandling hade 
signifikant högre 
livskvalitet än de som fick 
cytostatikabehandling. 
Hormonell behandling 
gav färre biverkningar 
och fler var nöjda med sin 
hormonella behandling 
jämfört med de som fick 
cytostatikabehandling. 
Patienter med ben- och 
viscerala metastaser 
hade större bekymmer 
med biverkningar och 
lägre livskvalitet jämfört 
med andra patienter med 
metastaser på andra 
ställen i kroppen.  

Hög, 86 % 
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BILAGA 3. Granskningsmall för kvalitetsbedömning  
Kvalitativa studier 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 

 
 
 
 
 
 
 
  



1 
 

BILAGA 4. Granskningsmall för kvalitetsbedömning  
Kvantitativa studier 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 
 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008). 

 

 

 

 


