
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap  

Vilka former av stöd främjar den psykiska hälsan hos kvinnor med 

bröstcancer  

 

En litteraturstudie 

Författare                                  Handledare  

Hanna Bexhorn      Afsaneh Roshanai  

Lovisa Furegård       

Examinator 

        Caisa Öster 

Examensarbete i Vårdvetenskap 15 hp 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

2018  

 

 

 



2 
 

SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Bröstcancer är idag den vanligaste formen av cancer bland kvinnor. Det har visat 

sig att sjukdomen kan resultera i psykisk lidande för dessa kvinnor.  

 

Syfte: Att undersöka vilka former av psykiskt stöd för psykisk ohälsa som upplevs mest 

effektiva hos kvinnor med bröstcancer. 

 

Metod: Denna studie genomfördes som en deskriptiv litteraturstudie. 15 originalartiklar 

användes för att svara på frågeställningarna. För att finna relevanta artiklar använde 

författarna databaserna CINAHL och PubMed. 

  

Resultat: Samtliga studier som undersökte olika former av avslappning visade någon form av 

positiv effekt på någon av variablerna ångest depression och stress. Av tre artiklar som 

berörde fysiska träningsinterventioner hittade författarna i en artikel förbättringar gällande 

oro och depression. Studien som undersökte massage som metod för att främja den psykiska 

hälsan visade på förbättring inom livskvalité och avslappning. Fyra studier granskade 

effekten av Kognitiv Beteende Terapi (KBT). Av dessa visade tre att KBT hade positiv effekt 

på den psykiska hälsan. Fyra studier prövade huruvida stödgrupper hade effekt. Av dessa 

visade resultatet i en artikel att denna form av intervention kunde minska tillbakahållna 

känslor. Ingen av de studier som undersökte utbildningsinterventioner visade på effekter. 

Slutligen berörde två av artiklarna telefonrådgivning. I en artikel visades en kortsiktig positiv 

effekt på humöret bland kvinnorna, denna effekt hade dock avtagit vid senare uppföljning.  

 

Slutsats: Denna studie gav inget tydligt svar på vad som främjar psykisk hälsa vid 

bröstcancerdiagnos. Resultatet visade ändå på att vissa interventioner hade viss effekt och bör 

därmed undersökas närmare. 

 

NYCKELORD 

Bröstcancer, upplevelse av psykiskt stöd, kvinnor, sjukvård.  
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ABSTRACT  

 

Background: Today breast cancer is most common form of cancer related diseases among 

women. It has been shown that the disease may result in mental suffering.  

 

Aim: To review what kind of psychological support for mental illness that women with 

breast cancer experience most effective.  

 

Method: This study was made as a descriptive study. To answer the issues of this study 15 

original articles was used. To find relevant articles the authors used the two databases 

CINAHL and PubMed.  

 

Results: All studies that examined different kinds of relaxation methods showed significant 

positive effect on the variables anxiety, distress and depression. Out of the three articles that 

concerned physical training there was one that found significant improvements in the 

categories anxiety and depression. The study that investigated massage as a method to 

promote psychological wellbeing showed an improvement in quality of life and relaxation. 

Four studies viewed the effect of Cognitive Behavioral Therapy (CBT). Of those three 

showed that CBT did have a positive effect on psychological wellbeing. Four studies tested 

whether support groups had effect on psychological health. One of the studies demonstrated 

that this kind of intervention could lower the amount of suppressed feelings. None of the 

studies that examined educational interventions showed any significant effects. Finally, two 

studies presented study results of phone counseling. One of these studies showed that it had a 

short-term effect on mood, but this effect diminished in a later follow-up.  

 

Conclusions: There was no clear answer how to encourage psychological wellbeing among 

patients with breast cancer. Despite that the result showed that certain interventions had some 

effect and thus these interventions should further be investigated. 

 

KEYWORDS 

Breast cancer, perception of psychological support, women, care. 
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BAKGRUND 

Bröstcancer 

Bröstcancer är idag den vanligaste cancersjukdomen kvinnor drabbas av i Sverige. Minst 

7500 kvinnor diagnostiserades 2016 i Sverige (Socialstyrelsen, 2017). Det är främst kvinnor i 

medelåldern eller äldre som drabbas av bröstcancer och medianåldern för insjuknande ligger 

på 64 år. Bröstcancer kan även drabba yngre kvinnor och 5 % av kvinnor som insjuknar är 

mellan 40 och 61 år eller yngre (Cancerfonden, 2018). Bröstcancer är en malign tumör i 

bröstkörteln och sjukdomen kan delas in i olika grupper beroende på vart cancern har sitt 

ursprung. Vanligast är att cancern uppstår i mjölkkörtlarna. Orsaken till bröstcancer är i 

dagsläget inte känt bortsett från att vissa specifika genförändringar har visat sig ha betydelse. 

Det är dock fastställt att det finns vissa faktorer som innebär en ökad risk att insjukna. Bland 

dessa faktorer finns bland andra kvinnligt kön, hög ålder, tidig menstruation, sen menopaus, 

övervikt samt en familjehistoria med bröstcancer (Almås, Stubberud, Grønseth, 2011).  

 

I ett försök att upptäcka och bota bröstcancer i ett tidigt stadium i Sverige erbjuds alla 

kvinnor mellan 40-74 år en avgiftsfri mammografiundersökning, detta erbjudande ges ca 

vartannat år (HSLF-FS 2016:63). Mammografi gör det möjligt att upptäckta tumörer innan de 

går att urskilja via klinisk undersökning. Undersökningen utförs genom röntgen, där brösten 

komprimeras mellan två plattor. Detta för att minska mängden strålning och öka bildens 

skärpa vilket leder till säkrare diagnostik (Ohlsén, 2008). Mammografi kan upplevas 

smärtsamt vilket kan avskräcka kvinnor från att genomföra det. Genom att se till att kvinnor 

är ordentligt förberedda på att det med stor sannolikhet kommer att göra ont ökar viljan till ett 

fortsatt deltagande av screeningen, detta då förberedelse och förståelse för vad som kommer 

ske minskar risken för oro och rädsla (Askhar & Zaki, 2017). Att screena kvinnor för att 

upptäcka cancer i ett tidigt stadium kan dock innebära onödig psykisk stress enligt en dansk 

studie (Jørgensen, 2013) där författaren påpekar att vissa tumörer som upptäcks via 

mammografi behandlas trots att dessa tumörer annars aldrig hade upptäckts, då de växer 

mycket långsamt. Detta leder till att patienten går igenom den psykiska stress som 

bröstcancer kan innebära utan att tumören egentligen innebär något hot mot personens hälsa 

(Jørgensen, 2013). Denna grupp med missvisande positiva resultat efter mammografin kunde 

uppleva mer oro kring cancer och rädsla för att bli sjuk (Absetz, Aro & Sutton, 2003). 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=J%C3%B8rgensen%20KJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23651722
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=J%C3%B8rgensen%20KJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23651722
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Gøtzche & Jøgensen (2013) gjorde en översiktsstudie på sju studier utförda i Sverige, USA 

och UK. Sammanställningen av dessa studier visade att fyra studier konstaterade att 

dödligheten vid bröstcancer minskade i och med mammografiscreening.  

Behandling 

Operation är den mest frekventa behandlingsmetoden vid bröstcancer. Antingen tas en del av 

bröstet med kringliggande vävnad bort eller om kvinnan själv önskar eller om tumören är stor 

tas hela bröstet bort. Det kan även bli nödvändigt att ta bort lymfkörtlar från armhålan (Almås 

et al., 2011). Andra behandlingsmetoder som används är strålbehandling, hormonbehandling 

samt behandling med cytostatika (Almås et al., 2011).  

Psykisk ohälsa vid diagnosen bröstcancer  

Psykisk hälsa innebär ett tillstånd av välbefinnande där individen ser sin potential, kan 

hantera den “normala” stressen som livet innebär, kan arbeta produktivt och är kapabel att 

bidra till samhället (World Health Organization, WHO, 2014). Enligt WHO:s definition är 

hälsa “ett stadie av fullständig fysisk, psykisk och socialt välbefinnande och inte enbart 

frånvaron av sjukdom” (WHO, 2014).    

 

Ett cancerbesked kan innebära ett psykiskt trauma för den drabbade och patienten reagerar 

med stress på samma sätt som en person som har varit med om en olycka eller en katastrof. 

Krisreaktionen kan delas in i tre olika faser med en chockfas, reaktionsfas och en 

nyorienteringsfas (Almås et al., 2011). Faserna passerar olika snabbt för olika personer och 

de behöver inte genomgås i ordning. Det är också viktigt att tillägga att alla människor är 

olika, reaktionerna ser olika ut och alla faser som nämns ovan behöver inte alltid gås igenom 

(Almås et al., 2011). Att kvinnor som drabbas av bröstcancer påverkas psykiskt kan bero på 

rädsla för att cancern ska metastasera, rädsla för döden, osäkerhet kring sjukdomen samt oron 

över att sjukdomen kan komma att påverka ens utseende - till exempel om personen behöver 

operera bort bröstet (Tjemsland et al ., 1998).  

 

Ungefär 80 % av personer som insjuknar i bröstcancer upplever psykisk stress då de får sin 

diagnos samt vid behandlingsstart (Brandberg & Nygren, 2006). För många avtar denna 

stress och ångest cirka tre månader efter diagnostillfället. Att få psykosocialt stöd från 

sjukvårdspersonal och en regelbunden kontakt med sjukvården har visat sig vara mycket 

viktigt för att minska känslan av stress, oro och ångest (Brandberg & Nygren, 2006; Irurita, 
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1999).  I en studie som undersökte nivån av känslomässigt lidande hos patienter med 

bröstcancer, visade resultatet att 22 % av de som deltog i studien led av ångest, 28 % av oro, 

18 % var deprimerade, 14 % kände ilska. Totalt kände 10 % av deltagarna att de var i behov 

av någon form av stöd (Emrich et al., 2014). Studien visade även att det fanns ett samband 

mellan högre nivåer av emotionellt lidande och ung ålder vid diagnos samt om personen fått 

genomgå mer omfattande kirurgi. En tredjedel av de kvinnor som deltog i studien uppfyllde 

kriterierna för psykisk ohälsa (Emrich et al., 2014). 

 

Som tidigare nämnts är det av största vikt att sjukvården erbjuder patienten psykiskt stöd för 

att de ska kunna hantera situationen på bästa möjlig sätt. I en schweizisk studie (Schmid-

Buchi et al., 2013) undersökte författarna vilka behov av stöd kvinnor med bröstcancer har 

och huruvida dessa behov har blivit tillgodosedda eller inte. Ett område som patienterna 

upplevde ha störst behov av hjälp inom var just den psykiska delen. Exempel på psykiska 

problem som patienterna upplevde att de inte fått hjälp med var rädslan över att cancern 

skulle sprida sig samt känslan av osäkerhet inför framtiden (Schmid-Buchi et al., 2013).  

Sjukvården kan, genom att i ett tidigt skede upptäcka patientens behov, bemöta dessa på bästa 

möjliga sätt, vilket i sin tur skulle öka chansen att förbättra kvinnors livskvalité (Bonevski et 

al., 2000; Wen & Gustafson, 2004).   

 

De olika behandlingarna vid bröstcancer har flera sidoeffekter som kan påverka det psykiska 

välmåendet hos den drabbade. Dessa effekter kan bland annat leda till en förändrad självbild. 

Enligt en fransk studie (Baciuchka et al., 2017), där författarna undersökte hur kvinnor med 

bröstcancer reagerar på håravfall i samband med cytostatikabehandling, visade resultatet att 

många kvinnor känner oro över vad andra ska tycka om det förändrade utseendet. Författarna 

undersökte även hur kvinnor påverkades av att ett eller båda brösten opererades bort. Där 

tydde resultatet på att flera av kvinnorna som deltog i studien kände oro och var rädda för vad 

andra skulle tycka (Baciuchka et al., 2017). Resultatet av en amerikansk studie visade ett 

samband mellan flera fysiska cancerrelaterade symtom och ökad psykisk ohälsa. Beroende på 

vilken typ av behandling kvinnorna genomgick uppstod olika psykiska konsekvenser (Jim et 

al., 2007).   

Teoretisk referensram 

Levines bevarande modell är en omvårdnadsteori grundad av sjuksköterskan Myra Estrin 

Levine. Teorin grundar sig i tron om att alla människor är unika, och därmed reagerar olika 
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personer olika även om de utsätts för samma påfrestningar. Hon menar på att det som kallas 

typiska patientfall är ovanliga och att de istället borde kallas icke-typiska. Med det menas att 

de förutfattade meningar vårdpersonal kan ha om patienter sällan stämmer överens med 

verkligheten (Egidius & Norberg, 1983). Levin (Levin, 1996) menar att människan är i 

ständig förändringsprocess både fysiskt och psykiskt, vilket förändrar upplevelse och 

uppfattning av livet och dess betydelse. Denna teori passar syftet av denna litteraturstudie, 

som är att undersöka hur olika individers upplevelser och behov, med samma 

sjukdomsdiagnos, i detta fall bröstcancer, ser ur (Egidius & Norberg, 1983).  

 

Modellen innehåller fyra bevarande delar. Bevarande av energi där sjuksköterskan har 

ansvaret att tillsammans med patienten bedöma hur mycket patienten orkar som sjuk genom 

att lokalisera patientens energi och omvandla den till förmån för patienten. Bevarande av 

strukturell integritet vilket syftar till att kroppen har en struktur som vid sjukdom rubbas 

vilket sänker kroppens funktion. Bevarande av personlig integritet handlar om hur en sjuk 

kropp kan påverka psykets välmående. Vid sjukdom och sjukhusvistelse påverkas inte sällan 

individers autonomi, men för att individen ska känna sig oberoende och självständig är det 

viktigt att ta hänsyn till integriteten. Bevarande av social integritet avser hur den sociala 

situationen runt patienten påverkar patientens självbild och känsla av dennes plats i samhället 

(Egidius & Norberg, 1983). Patienterna måste kunna erhålla en plats där de känner att de 

passar in och kan känna sig säkra samt känna meningsfullhet (Levin, 1996). Modellen är 

tillämpbar på på denna studie som syftar till att undersöka huruvida bröstcancer påverkar 

patientens psykiska välmående, vilket i sin tur kan förändra självbilden. Teorin tar även upp 

vikten av den sociala situationen kring patienten vilket kan tolkas som att 

sjukvårdspersonalen har en stor betydelse för patientens livskvalité. Detta då 

sjukvårdspersonalen blir en del av patientens liv och sociala sammanhang under tiden för 

sjukdomen.   

 

Levine menar i sin teori att det är viktigt att människan bibehåller känslan av att vara hel. Om 

en människa i och med sjukdom eller skada inte kan återfå samma funktion som innan, har 

sjukvården ett ansvar att hjälpa personen. Hjälpen bör syfta till att patienten ska anpassa sig 

till de nya omständigheterna och att hen ska acceptera den förändrade funktionsnivån. Det är 

viktigt för den personliga identiteten att personen, trots att hen kanske har fått amputera ett 

ben eller opererat bort ett bröst, känner sig hel (Levine, 1996).  
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Levine menar även att en person är som mest sårbar då hon förlorar en del av sin 

självständighet, vilket sker varje gång en person blir patient. Detta gör att vårdpersonalen har 

ett stort ansvar för att patienterna ska känna att de fortfarande har sin integritet trots den 

utsatta situationen. En inskränkt integritet riskerar leda till ett minskat psykiskt 

välbefinnande. Detta är relevant för denna uppsats då studien undersöker huruvida vården 

stödjer bröstcancerpatienter med det psykiska välmåendet eller inte (Levine, 1996).  

 

Författarna kan utgå ifrån teorin i sammanställning av resultaten av studien. Teorin talar för 

att olika patienter får olika psykiska reaktioner på en bröstcancerdiagnos och att de därmed 

kommer att behöva olika former och mängd av hjälp. Teorin grundar sig även i att 

sjuksköterskan har ett stort ansvar och inverkar mycket på hur patienten mår och påverkas av 

sin diagnos vilket författarna kommer ha i åtanke under arbetet med denna uppsats. Kvinnor 

med bröstcancer riskerar få en inskränkt integritet och självständighet under behandlingen 

vilket enligt Levines teori kan påverka den psykiska hälsan. 

Sjuksköterskans ansvar 

Bröstcancerdiagnos innebär sällan långa vistelser på sjukhus utan istället korta besök på 

sjukhus, dagkirurgi eller kortvarig inläggning på några få dagar. Därför blir mötet mellan 

sjuksköterska och patient kort. Detta ställer ett högre krav på sjuksköterskan att under denna 

tid kunna förbereda patienten på kommande skede i livet. Som sjuksköterska är det av största 

vikt att vara uppmärksam på att alla patienter är unika och kräver ett personligt bemötande 

och hantering (Almås et al., 2011). Patienter med bröstcancerdiagnos är ofta utöver 

diagnosen friska och behöver inte visa och/eller uppleva symtom på cancern innan diagnosen 

(Almås et al., 2011). Sjuksköterskan måste därför hjälpa kvinnan att bli så bekväm som 

möjligt i sin situation efter det att hon fått beskedet om bröstcancer. Detta för att hon ska 

behålla en god självbild.   

Problemformulering 

Det har påvisats att kvinnor som drabbas av bröstcancer i många fall även drabbas av psykisk 

ohälsa på olika sätt. Därmed är det viktigt att inte bara behandla den fysiska sjukdomen utan 

att även se och åtgärda den psykiska ohälsan. Med det här arbetet ville författarna undersöka 

och tydliggöra vilka metoder som främjar den psykiska hälsan bland kvinnor med 

bröstcancer. Dessa metoder kan sedan användas som omvårdnadshandlingar. Detta för att öka 

kunskapen och därmed förbättra sjuksköterskans bemötande och vård av denna patientgrupp. 
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Utöver lidandet för patienten leder psykisk ohälsa till stora kostnader för sjukvården och 

samhället (SBU, 2005). Psykisk ohälsa resulterar i ökade vårdkontakter och sjukskrivningar 

som i sin tur leder till belastning och ineffektivitet i samhället.  

Syfte  

Att undersöka vilka former av stöd som mest effektivt främjar den psykiska hälsan hos 

kvinnor med bröstcancer.  

 

Frågeställning  

 

- Vilka former av psykiska stöd för psykisk ohälsa upplevs som mest effektiva hos 

kvinnor med bröstcancer? 

METOD 

Design  

Denna studie genomfördes som en deskriptiv litteraturstudie med originalartiklar. Artiklarna 

granskades med hjälp av bilaga 1 och 2 (Forsberg & Wengström, 2016) för att få svar på 

studiens syfte och frågeställningar.  

Sökstrategi 

Sökningar efter artiklar genomfördes i slutet av januari samt i början av februari 2018. 

Databaserna CINAHL och PubMed användes för att finna artiklar till studien. Dessa 

databaser valdes ut då de har ett stort utbud av vårdinriktade artiklar. Sökord som användes 

för att finna relevanta artiklar var “psychological” (psykologisk), “breast cancer” 

(bröstcancer), “therapy” (terapi), “support” (stöd), “quality of life” (livskvalité), “depression” 

(depression) och “distress” (ångest). För att separera sökorden vid sökning användes ordet 

“AND”.  

 

Inklusionskriterierna för artiklarna som användes till denna litteraturstudie var att de skulle 

inkuldera kvinnor med bröstcancer, kvinnorna skulle vara minst 18 år gamla samt vara sjuka i 

bröstcancer vid tillfället för studien. Vidare granskades kvantitativa originalartiklar som 

publicerats tidigast år 2008, de fick således inte vara mer än 10 år gamla. För att artiklarna 

skulle inkluderas krävdes att deras syfte överensstämde med denna studies syfte och 
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frågeställningar. Kvalitativa artiklar exluderades för att underlätta tolkning och jämförelse av 

resultat.  

 

Studierna skulle vara etiskt godkända av en kommitté eller liknande samt hålla medel-stark 

kvalitet enligt bilaga 1 och 2 (Forsberg och Wengström, 2016). Artiklarna skulle vara skrivna 

på engelska samt vara elektroniskt tillgängliga via databaserna CHINAL och PubMed. 

Studier som fokuserade på par eller involverad partners upplevelse exkluderades, vidare 

uteslöts artiklar med kvinnor som friskförklarats (överlevare). Studier som inte utgick från 

någon form av intervention exkluderas. Detta då författarnas avsikt var att jämföra 

standardvård gentemot olika insatser utöver den standardiserade vården och på så sätt svara 

på studiens syfte och frågeställningar. Då författarna ville jämföra någon form av intervention 

mot vanlig standardvård begränsades sökningarna till ”Clinical trial”. Urvalet hade inga 

geografiska avgränsningar utan involverade artiklar oavsett land.  

Tabell 1. Littreatursökning. 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

PubMed ”psychological” 

AND ”breast 

cancer” AND 

”distress” AND 

”therapy” 

88 21 10 9 

CINAHL ”psychological” 

AND ”breast 

cancer” AND 

”distress” AND 

”therapy” 

9 4 3 3 

PubMed ”breast cancer” 

AND 

”psychological” 

AND ”quality 

of life” AND 

”depression” 

74 25 6 6 

CINAHL ”breast cancer” 

AND 

”psychological” 

12 4 0 0 
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AND ”quality 

of life” AND 

”depression” 

 

Bearbetning och analys 

Totalt gav sökningarna 162 träffar på PubMed och 21 träffar på CINAHL. Alla artiklar av 

relevans för denna studie som kom upp vid sökning på CINAHL var dubbletter från 

sökningen på PubMed sedan innan. Utav dessa verkade 28 artiklar relevanta för denna studie 

med hänsyn till syfte och inklusions- respektive exklusionskriterier. Efter noggrann 

granskning av dessa artiklar ansågs 15 artiklar vara lämpliga att använda i resultatet för denna 

studie. Dessa artiklar valdes då de höll tillräckligt hög kvalité enligt bilaga 1 och 2 (Forsberg 

och Wengström, 2016), det vill säga minst medium-stark kvalité. Vidare svarade dessa 

artiklar på denna uppsats frågeställningar samt hade ett relevant syfte.    

 

Vid bedömningen av kvalitén på de utvalda artiklarna använde sig författarna av Checklista 

för kvantitativa artiklar - Randomiserade kontrollerade studier (RCT) (bilaga 1) samt bilaga 2 

- Checklista för kvasiexperimentella studier. Artiklarna graderades med hjälp av bilagorna 

från svag, medel till stark. Artiklar som uppnådde poäng som motsvarade minst medel 

inkluderas i denna uppsats. Både artiklar med och utan signifikanta resultat har inkluderats 

för att ge en så riktigt slutsatts som möjligt. Vid poängsättning med hjälp av bilaga 1 och 2 

gavs 1 poäng för ja och 0 poäng för nej. Efter kvalitetsgranskning togs medelvärdet på 

artiklarna fram vilket var ungefär 13 för RCT-studier och 8,5 för kvasiexperimentella studier. 

Därför klassades kvantitativa RCT-studiers artiklars kvalité som medel om de hade poäng 

mellan 8-13. För att artikeln skulle klassas som stark krävdes minst 14 poäng, maxpoäng var 

16. För kvasiexperimentella kvantitativa studier skulle artikeln nå minst 7 poäng för att 

räknas som medel, poäng över 11 räknades i dessa studier som stark, maxpoäng var 13 

(Forsberg & Wengström, 2016).  

Instrument 

 

I artiklarna har olika mätinstrument använts för att studera hur deltagarna påverkades av 

interventionerna. Dessa mätinstrument har varit i form av frågeformulär som deltagarna 

själva fyllt i innan, under och efter perioden för undersökningen. Instrumenten har mätt 

graden av psykiskt välmående, oro, stress, ångest och depression. Nedan presenteras kort de 
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olika mätinstrumenten som används i studierna, för att underlätta läsandet och förståelsen av 

resultatet. För att tydliggöra resultatet har interventionerna delats upp under huvudrubriker 

och underrubriker.  

 

För att tydliggöra i hur många studier varje instrument används kommer antalet kursivskrivas 

i parentes efter instrumentet presentation. Med “The Trial Outcome Index” (“TOI”) mäts 

fysiska, funktioner, bröstcancer problem samt orosmoment, (1). “Profile of Mood States” 

(“POMS”) används för undersökning av patientens humör och dess eventuella svängningar, 

(4). “Mood Rating Scale” (“MRS”) baseras på “POMS” och mäter humör och känslotillstånd, 

(1). “Functional Assessment of Cancer Therapy - For patients with Breast cancer” (“FACT-

B”) mäter livskvalitet vid bröstcancer, (3). Dess underskala “Emotional Well-being” 

(“EWB”) mäter vidden av bröstcancerpatienters emotionella välbefinnande, (1). “Functional 

Assessment of Chronic Illness Therapy - Spiritual Well-Being” (“FACIT-Sp”) används för 

att mäta det andliga välmåendet (ej cancer specifikt), (1). “The Hospital Anxiety and 

Depression Scale” (“HADS”) används för att bedöma ångest och depression, (4).“Chinese 

Hospital Anxiety and Depression Scale” (“C-HADS”) är den kinesiska versionen av 

“HADS”, (1). “The European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of 

Life Questionnaire” (“EORTC-QLQ-C30”) bedömer livskvalitet hos cancerpatienter, (4). 

“Affect Balance Scale” (“ABS”) används för att mäta affektiva humörsvängningar, (1). 

“Impact Of Event Scale” (“IES”) kan användas för att bedöma hur en individ påverkas av ett 

trauma som att få en bröstcancerdiagnos, (3). “Courtauld Emotional Control Scale” 

(“CECS”) granskar undertryckta och tillbakahållna känslor som ilska, oro eller depression, 

(2). Det finns även en specifik kinesisk version “Chinese Courtauld Emotional Control Scale” 

(“C-CECS”), (1). “The Perceived Stress Scale” (“PSS”) mäter upplevda stress nivåer hos 

patienter, (2), även denna finns i en Kinesisk version “Chinese Perceived Stress Scale” 

(“CPSS-10”), (1). “Symptom Checklist 90-r” (“SCL-90r”) bedömer stressnivåer och 

ångestnivåer, (2). “Five Facet Mindfulness Questionnaire” (“FFMQ”) mäter patienters 

kunskap i mindfulness, (1). The State-Trait Anxiety Inventory” (“STAI”) mäter nivåer av 

oro, (1).   

RESULTAT 

 

Sammanlagt femton artiklar har granskats för att sammanställa resultatet i denna 

litteraturstudie. Samtliga artiklar var kvantitativa studier, av dessa var två kvantitativ-kvasi-
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experimentella studier och resterande tretton artiklar var randomiserade kontrollerade studier 

(RCT). Alla studier innehöll minst en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. 

Kontrollgruppen erhöll i stor utsträckning standardvård, som exempelvis kunde bestå av 

möten med specialiserad vårdpersonal och informationsmaterial. Interventionsgrupperna fick 

utöver standardiserad vård även någon form av intervention. En stor andel av artiklarna 

exkluderade kvinnor som hade tidigare dokumenterad psykisk ohälsa. Detta för att det var 

påverkan av bröstcancer på den psykiska hälsan som skulle undersökas.   

Fysiska interventioner 

Avslappning 

Gudenkauf et al., (2015), undersökte i sin studie om avslappningsövningar påverkar den 

psykiska hälsan bland bröstcancerdrabbade kvinnor. Avslappningen syftade till att reducera 

oro bland deltagarna. Resultatet visade att interventionsgruppen inte hade någon förändring 

vad gäller ångest. Inte heller kontrollgruppen hade förbättrats eller försämrats i detta 

avseende. Depressionsnivån hade sjunkit i interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. Resultaten visade även att det psykiska välmåendet förbättrades för 

interventionsgruppen. Bland kvinnorna i kontrollgruppen förblev det psykiska välmåendet 

oförändrat.  

 

Ho, et al., (2016a) som genomförde studien i Kina hade två interventionsgrupper, varav den 

ena bestod av en kroppslig-andlig intervention. Studiens syfte var att undersöka om denna 

intervention hade effekt på emotionella uttryck och psykisk ohälsa bland kvinnor med 

bröstcancer. Interventionen bestod av flera aktiviteter och syftade till att normalisera 

traumatiska upplevelser och att deltagarna skulle känna att sjukdomen kunde innebära en 

personlig utveckling. Exempel på aktiviteter som ingick i interventionen var meditation, qi-

gong och andningsövningar. Deltagarnas psykiska hälsa undersöktes vid starten för 

interventionen samt fyra, åtta och 12 månader efter det att interventionen avslutades. Varken 

interventionsgruppen eller kontrollgruppen visade några skillnader i oro och depression från 

baseline till uppföljningarna. Nivåerna av oro gick dock ner något i interventionsgruppen från 

baseline till sista uppföljningen. Interventionsgruppen visade en reducering av stress efter de 

fyra första månaderna jämfört med kontrollgruppen som inte visade någon förändring vid 

samma tidpunkt. Ingen förbättring av emotionella uttryck observerades i 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen (Ho et al., 2016a).  
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I en studie av Würtzen et al., (2015) undersöktes huruvida ett åtta veckors långt mindfulness-

baserat program, med målet att reducera stress hos deltagarna, kunde minska nivån av oro 

och depression bland patienter med bröstcancer. Interventionens påverkan undersöktes direkt 

efter avslutad intervention samt sex och 12 månader efteråt. Vid dessa tillfällen undersöktes 

effekten av mindfulness på ångest och spirituellt välmående. Positiva effekter gick att se i 

gruppen som fick ta del av interventionen, då den gruppen hade en minskning av ångest vid 

samtliga uppföljningar i jämförelse med kontrollgruppen. Resultatet tydde även på att både 

interventionsgruppen och kontrollgruppen visade en förbättring av spirituellt välmående. En 

förbättring kunde ses vid sex månaders uppföljning. Denna förändring kvarstod inte vid 12 

månaders uppföljning (Würtzen et al., 2015).  

Fysiskt träningsprogram 

Mehnert et al., (2011) studerade effekten av ett 10 veckors långt träningsprogram på oro, 

depression och livskvalité hos kvinnor med bröstcancer. Under dessa 10 veckor fick 

interventionsgruppen delta i sammanlagt 20 träningspass som exempelvis inkluderade 

gymnastik, rörelselekar, avslappning och joggning. Träningsprogrammet var särskilt 

framtaget och anpassat för personer med bröstcancer. Syftet med programmet var att öka den 

fysiska konditionen samt den emotionella, kognitiva och sociala funktionen hos deltagarna. 

Denna studie visade att deltagarna som fick ta del av interventionen hade en reducering av 

oro och depression vid uppföljningen jämfört med baseline. Ingen förbättring rapporterades i 

kontrollgruppen. Vad gäller livskvalité noterades ingen effekt, varken i kontrollgruppen eller 

i interventionsgruppen. Det gick dock att se en tendens till förbättring av den sociala 

funktionen hos kvinnorna i interventionsgruppen jämfört med i kontrollgruppen (Mehert et 

al., 2011).  

 

I en studie som gjordes i Kina (Ho, Fong, Cheung, Yip & Luk, 2016b) bestod interventionen 

av dansterapi som syftade till att minska sjukdomsrelaterade psykiska problem. Programmet 

var utformat så att deltagarna träffades två gånger per vecka under tre veckor. Under passen 

dansade deltagarna tillsammans med hjälp av instruktioner från en utbildad dansterapeut. 

Under studiens gång mättes variablerna oro, depression, livskvalitet och upplevelse av stress. 

Vid analys av interventionens effekt noterades inga skillnader i nivåer av stress, livskvalité, 

oro och depression från starttiden till uppföljning. Vid uppföljningen, hade dock stressnivån 
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gått ner något i interventionsgruppen, jämfört med kontrollgruppen. Denna skillnad var dock 

inte signifikant.   

 

I en studie granskade Taso et al., (2014) om yoga hade någon effekt på den psykiska hälsan i 

samband med bröstcancer. I resultatet där jämförelse gjordes mellan kontrollgrupp och 

interventionsgrupp, framkom det att yoga inte hade någon signifikant effekt på deltagarnas 

grad av depression och oro.   

Massage  

Effekten av zonterapi och massage på bröstcancerdrabbade kvinnors livskvalitet undersöktes 

av Sharp et al., (2009). Deltagarna i denna studie delades slumpmässigt in i kontrollgrupp, 

interventionsgrupp som fick hårbottenmassage, och en annan interventionsgrupp som erhöll 

zonterapi. Zonterapi innebär att tryck sätts på vissa punkter på kroppen med syftet att öka 

blodgenomströmning. En första uppföljning gjordes 18 veckor efter avslutad intervention. Då 

visade resultatet att samtliga tre grupper hade förändringar på områdena livskvalité och 

humör. Livskvaliteten hade blivit bättre bland deltagarna som fick interventionen massage 

jämfört med de som ingick i kontrollgruppen. Skillnaderna mellan zonterapigruppen och 

kontrollgruppen samt mellan massage- och zonterapigruppen var dock inte signifikanta. 

Grupperna skilde sig inte från varandra på poängen på “FACT-B” skalan som bland annat 

mätte graden av emotionellt välmående. “MRS”-poängen som mäter graden av avslappning 

visade vid den första uppföljningen att grupperna som fick massage respektive zonterapi var 

mer avslappnade än kontrollgruppen. Graden av depression och oro skiljde sig inte mellan 

grupperna vid denna uppföljning (Sharp et al., 2009). En andra uppföljning gjordes efter 24 

veckor. Det visade sig då att deltagarna i gruppen som fick zonterapi skattade en högre nivå 

av livskvalité än de i kontrollgruppen. Det fanns ingen skillnad i livskvalité när alla grupper 

jämfördes med varandra. Gruppen med zonterapi fick högre poäng på skalan “FACT-B” än 

kontrollgruppen. Skillnaderna mellan massage- och kontrollgruppen, samt mellan zonterapi- 

och massagegruppen var inte signifikanta. Graden av oro och depression skilde sig inte heller 

mellan de tre grupperna vid denna uppföljning. En skillnad fanns dock i graden av 

avslappning, mellan gruppen, där det visade sig att gruppen som fick zonterapi var mer 

avslappnade än de i kontrollgruppen (Sharp et al ., 2009).   
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Gruppinterventioner 

Kognitiv Beteende Terapi (KBT) 

Av de artiklar som valts ut för denna litteraturstudie bestod fyra av interventioner där 

deltagarna fick ta del av Kognitiv Beteende Terapi (KBT). Tre studier noterade att KBT hade 

en viss positiv effekt på den psykiska hälsan hos kvinnor med bröstcancer.  

 

Utöver att studera huruvida avslappning hade effekt på den psykiska hälsan hos kvinnor med 

bröstcancer, undersökte Gudenkauf et al., (2015) om KBT kunde gynna det psykiska 

välmåendet. Kvinnorna som ingick i interventionsgruppen fick lära sig att hantera 

stressfaktorer och att använda sig av sociala resurser. Interventionsgruppen jämfördes med en 

kontrollgrupp på områdena ångest och depression samt psykisk hälsa. Gruppen som fick gå 

på KBT-möten visade förbättring inom området depression. Kontrollgruppen hade däremot 

oförändrade värden inom samma område. Ångest minskade i KBT-gruppen samtidigt som 

kontrollgruppen inte visade några förändringar. Slutligen kunde en positiv effekt ses för det 

psykiska välmåendet inom gruppen som fick interventionen. Kontrollgruppens resultat var 

liksom inom de andra områdena oförändrat.  

 

En studie gjord på Irland (McKiernan, Steggles, Guerin & Carr, 2010) undersökte ett KBT-

programs effekt på psykisk hälsa hos kvinnor med bröstcancer. Programmet kallades “Time 

to adjust programme” och innehöll avslappning, kommunikationsövningar samt övningar i att 

hantera negativa känslor. Studiens resultat noterade inte att interventionen hade några 

signifikanta effekter på livskvalité och humör, vid sex månaders uppföljning.  

Studien av Groarke et al., (2012) visade att gruppen som erhöll KBT hade en starkare positiv 

effekt på oro i jämförelse med kontrollgruppen som inte hade en lika tydlig effekt. Detta 

resultat gick att se då jämförelse gjordes mellan tiden direkt efter avslutad intervention och 

baseline. Denna skillnad kunde inte observeras vid 12 månaders uppföljning. Ingen 

förändring inom depression över tid kunde ses hos vare sig interventionsgruppen eller 

kontrollgruppen. Inte heller inom cancer-relaterad stress gick det att notera någon förändring 

över tid.  

I en studie av Dolbeault et al., (2008) undersöktes om en psykologisk utbildningsintervention 

kunde främja nivåerna av oro, humör, psykisk adaption och livskvalité. Interventionen 

baserades på KBT-principer. Interventionsgruppen fick utbildning i hur de skulle använda ett 
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visst tankeregister, utöva problemlösning och kognitiv omstrukturering för att förbättra 

kommunikationen med vårdgivare och sjukhuspersonal. Övningar gjordes genom rollspel och 

avslappningsövningar. Interventionen pågick under åtta veckor, varje vecka fick patienterna i 

interventionsgruppen genomföra ett pass som varade i två timmar. Studiens resultat noterade 

förändringar över tid på flera områden bland både deltagarna i interventions- och 

kontrollgruppen. Vid första uppföljning uppvisades ett positivt resultat i interventionsgruppen 

på nivåerna av oro. Positiva resultat identifierades även vid den andra uppföljningen. 

Interventionsgruppen hade en större reduktion av negativa känslor, samt en ökning av 

positiva känslor och en ökad livskvalité jämfört med kontrollgruppen (Dolbeault et al., 2008).  

Stödgrupper 

Classen et al., (2008) undersökte om ett 12 veckor långt terapiprogram kunde hjälpa kvinnor 

med bröstcancer att reducera graden av ångest. Interventionens fokuserade på att bygga 

gemenskap, socialt stöd, uppmuntra känslouttryck, samtal med vårdpersonal, hantering av 

sjukdomsrelaterade symtom, tunga ämnen och cancerrelaterade rädslor. Studien visade 

positiva förbättringar, men detta berodde på en extremt avvikande deltagare i kontrollgruppen 

som led av grav psykisk ohälsa. Om denne bortsågs från kunde inga skillnader identifieras.  

I Kina gjorde Ho et al., (2016a) en studie för att undersöka om stödjande gruppterapi kunde 

hjälpa mot tillbakahållna cancerrelaterade känslor. Tillbakahållna känslor är känslor som man 

medvetet eller omedvetet väljer att inte konfrontera. Gruppterapin fokuserade på att 

deltagarna skulle ge varandra socialt stöd och främja relationer samt uppmuntrade till att visa 

känslor. Vidare fick deltagarna lära sig hur de skulle hantera rädslan för att dö. Studien visade 

inga skillnader i interventionsgruppen gällande variablerna oro, depression och stress. 

Tillbakahållna känslor var däremot minskade i interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen efter fyra månaders uppföljning. Det fanns inga skillnader mellan de olika 

interventionsgrupperna (Ho et al., 2016a).  

En studie (Cousson-Gélie, Bruchon-Schweitzer & Atzeni, 2011) undersökte effekten av ett 

speciellt utvecklat gruppterapiprogram. Detta jämfördes med vanliga stödgrupper och 

standardvård. Programmet var speciellt anpassat till patientgruppen, kvinnor med 

bröstcancer. Deltagarna delades in i tre grupper, en specifik interventionsgrupp som fick ta 

del av det speciellt framtagna programmet, en stödgrupp samt en kontrollgrupp som fick 

vanlig vård. I resultatet observerades det att deltagarna i den speciellt framtagna psykosociala 

interventionen, inte hade någon förändring på livskvalitet eller psykiskt välmående under 
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tiden för interventionen. Patienterna i stödgruppen hade en lägre livskvalitet vid den första 

uppföljningen jämfört med patienter i kontrollgruppen. Denna skillnad gick dock inte att 

identifiera vid den andra uppföljningen (Cousson-Gélie et al., 2011).  

 

I en av studierna (Björneklett et al., 2012) gjordes en långsiktig uppföljning av effekten av en 

intervention som innehöll ett stödprogram. Syftet var att se om denna intervention hade 

långvarig effekt på livskvalité, oro och depression. Graden av dessa variabler hos deltagarna 

granskades vid starttiden för interventionen, samt 12 månader respektive 6,5 år efter avslutad 

intervention. Stödprogrammet pågick i en veckas tid med en två dagars lång uppföljning efter 

två månader. Under tiden för interventionen fick deltagarna information om cancer, 

riskfaktorer, behandling, fysiska och psykiska effekter. Interventionen gavs på olika sätt, 

bland annat genom teoretisk undervisning, gruppdiskussioner, avslappningsövningar och 

icke-verbal kommunikation. Resultatet på “HADS” visade att det fanns förbättringar i nivåer 

av oro vid uppföljningarna i jämfört med vid baseline i både interventionsgruppen och 

kontrollgruppen. Men skillnader fanns inte mellan grupperna. Det gick därmed inte att påvisa 

att interventionen hade positiv effekt på oro. Det fanns dessutom en förbättring i oros-nivåer i 

kontrollgruppen men inte i interventionsgruppen, vid både 12 månader och 6,5 års 

uppföljning. Resultaten som berörde depression noterade inga skillnader mellan grupperna. 

Kontrollgruppen hade förbättringar på nivåer av depression, denna förbättring fanns inte i 

interventionsgruppen. Vad gäller livskvalité visade resultaten att det fanns förbättringar från 

baseline i båda grupper inom kategorierna kroppsbild och framtidsutsikter. Det visade sig 

också att interventionsgruppen hade större förbättringar från baseline till andra uppföljningen 

på områdena kroppsuppfattning och framtidsutsikter (Björneklett et al., 2012).  

Utbildningsintervention 

Sherman-Witt et al., (2012) undersökte effekten av utbildningsfilmer jämfört med 

telefonrådgivning på den psykiska hälsan hos kvinnor med bröstcancer. Generellt ökade 

välmåendet över tid för alla grupper. Interventionsgruppen med utbildningsfilmer visade inga 

förändringar. Studien hade även en intervention som innebar att deltagarna fick både 

telefonrådgivning och utbildningsfilmer. Denna grupp visade inga förbättringar.  

I en studie av Jones et al., (2015) jämfördes ångestnivån mellan två grupper. 

Interventionsgruppen fick en dags undervisning och kontrollgruppen fick materialet för 

undervisningen med sig hem för att själva läsa sig till kunskapen. Innehållet i materialet 
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bestod av omvårdnad, strålbehandling, fysisk terapi, socialt arbete samt arbetsterapi. 

Deltagarna i de båda grupperna fick skatta sin ångest vid baseline samt tre respektive sex 

månader efteråt. Resultatet visade ingen skillnad mellan grupperna inom områdena som 

berörde humör och hälsorelaterad ångest. Men det visade sig att det fanns en förbättring i 

humör över tid, från baseline till tre respektive sex månaders uppföljning. Resultatet visade 

att interventionsgruppen kände sig mer förberedda efter att ha fått tagit del av interventionen i 

jämförelse med gruppen som endast fick det skriftliga materialet.     

Telefonrådgivning 

I en studie av Sherman-Witt et al., (2012) undersöktes om telefonrådgivning kunde förbättra 

den fysiska och psykiska anpassningsförmågan hos kvinnor med bröstcancer. Deltagarna med 

telefonrådgivning fick förbättrat psykiskt välmående fram till behandlingens början men vid 

övergången till återuppbyggnadsfasen försämrades det psykiska välmående igen.  

DISKUSSION 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka former av psykiskt stöd som upplevs mest 

effektiva bland kvinnor med bröstcancer. Sammanfattningsvis gav granskningen av 

studiernas resultat ett relativt oklart svar på hur dessa kvinnor reagerade på olika former av 

psykiskt stöd.  

 

Samtliga studier som undersökte olika former av avslappning visade någon form av positiv 

effekt på någon av variablerna ångest, depression och stress. Av tre studier som berörde 

fysiska träningsinterventioner visade en studie förbättringar gällande oro och depression. 

Studien som undersökte massage som metod för att främja den psykiska hälsan visade på 

förbättring inom livskvalité och avslappning. Fyra studier granskade effekten av KBT. Av 

dessa visade tre att KBT hade positiv effekt på den psykiska hälsan. Fyra studier handlade om 

huruvida stödgrupper hade effekt. Av dessa visade en studie att denna form av intervention 

kunde minska tillbakahållna känslor. Inga av de studierna som undersökte 

utbildningsinterventioner visade förbättringar. Slutligen berörde två av studierna 

telefonrådgivning. En av dessa studier visade en kortsiktig positiv effekt på humöret bland 

kvinnorna, denna effekt hade dock avtagit vid senare uppföljning.  
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Resultatdiskussion 

Enligt resultaten, var oro, depression och ångest återkommande problemområden som 

undersöktes. Detta kan förklaras med att många inom denna patientgrupp upplever dessa 

känslor (Emrich et al., 2014). I denna uppsats resultat var det flertalet studier som undersökte 

huruvida interventioner med information och utbildning hade inverkan på kvinnornas 

psykiska hälsa, genom att minska nivåer av oro. Emellertid, två studier (Classen et al., 2008; 

Sherman-Witt et al., 2012) som gav interventioner i form av utbildningsfilmer, främjande 

samtal med vårdpersonal, och hantering av symtom, stödde inte den ovan nämnda teorin. 

Däremot, i studien av Sherman-Witt et al., (2012) visades förbättringar i psykiskt välmående i 

samband med interventionen med telefonrådgivning. Förbättringar sågs vid den första 

uppföljningen, men avtog senare när cancerbehandling började. Att effekten avtog vid 

starttiden för behandlingen kan förklaras med att behandlingen är fysiskt och psykiskt 

påfrestande. Information om olika aspekter av sjukdomen påverkade kroppsuppfattning och 

framtidsutsikter positivt i studien av Björneklett et al., (2012), samt i Jones et als., studie 

(2015) som visade att utbildning ledde till en känsla av större förberedelse på 

sjukdomsförloppet. Dessa stödjer hypotesen om att information gynnar det psykiska 

välmåendet. Studien av Askhar & Zaki (2017) visade att kvinnor som fått fullständig 

information innan mammografi var mindre rädda för undersökningen. Förberedelsen 

minskade upplevelsen av oro och rädsla för att mammografin skulle vara smärtsam. Att 

studierna har visat på skilda uppfattningar om huruvida information påverkade det psykiska 

välmåendet eller inte kan kopplas till att olika individer kräver olika former av stöd. Somliga 

mår bättre av att ha insikt i allt som pågår medan andra mår bättre av att endast få adekvat 

vård och inte vara medveten om alla detaljer. Detta är något som stödjs av ”The Miller 

Behavioural Style Scale” (Muris, van Zuuren, de Jong, de Beurs & Hanewald, 1994) som är 

ett instrument som används för att bedöma om en patient är i behov av mycket eller lite 

information. Aningen är patienten en så kallad ”monitor”, dessa patienter är i behov av 

mycket och tydlig information då de har en förmåga att överanalysera och oroa sig över 

eventuella sjukdomar. Den andra gruppen av patienter kallas ”blunters”. I motsatts till den 

första gruppen vill dessa patienter inte ha lika mycket information och undviker därmed 

delvis kontakt med vården. Detta är en viktig uppgift för sjuksköterskan, att kunna ta reda på 

hur mycket information patienten vill erhålla.  
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Ett stort orosmoment som kan påverka den psykiska hälsan bland kvinnor med bröstcancer 

negativt är rädslan att cancern ska leda till döden (Tjemsland et al., 1998). Studierna av 

Classen et al., (2008) och Ho et al., (2016a) undersökte huruvida hanteringen av denna rädsla 

för döden påverkade den psykiska hälsan. Ho et al., (2016a) kom fram till att oro, depression 

och ångest blev oförändrat, men graden av tillbakahållna känslor minskade. Detta resultat kan 

bero på att rädslan för döden inte nödvändigtvis försvinner för att man lär sig hantera rädslan. 

Rädslan för döden behöver heller inte vara något som kommer med cancerdiagnosen, det kan 

vara något en individ har sen innan. Därmed kan den uteblivna effekten förklaras med att 

stödet var inriktat mot cancerrelaterad rädsla för att dö. Vidare är denna rädsla befogad då det 

är ett faktum att bröstcancer kan leda till döden och därför blir det svårt att bortse från detta.  

 

I samband med bröstcancer upplever de drabbade en högre nivå av stress och får sämre 

psykisk hälsa (Almås et al., 2011). Enligt resultatet av studier som hade interventioner som 

bland annat syftade till att kunna hantera stress (Würtzen et al., 2015; Gudenkauf et al., 2015) 

förbättrades den psykiska hälsan hos dessa patienter, genom minskade nivåer av oro, ångest 

och depression. Detta visar på att förmåga till stresshantering gynnar den psykiska hälsan. 

Därför är det viktigt för denna patientgrupp att få hjälp med stresshantering. 

 

Några studier undersökte om en ökad kontakt med sjukvården kunde resultera i ett förbättrat 

psykiskt välmående. Till exempel visade Dolbeault et als., studie (2008) att de som fick ta del 

av KBT visade minskade nivåer av oro samt ökade positiva känslor och livskvalitén. Även i 

Sherman-Witt et als., artikel (2012) där interventionsgruppen hade en kontinuerlig kontakt 

med sjukvårdspersonalen visade det sig att detta var fördelaktigt vid första uppföljning. Men 

utveckling av den psykiska hälsan gick inte att se vid senare uppföljning. Resultatet i Classen 

et als., studie (2008) stödde inte detta påstående, då inga förbättringar kunde observeras i 

interventionsgruppen. Detta stämmer överrens med tidigare litteratur då det enligt Irurita 

(1999) och Askhat & Zaki., (2017), finns ett samband mellan regelbunden kontakt med 

vården samt att få stöd från sjukvården och en bättre psykisk hälsa. Detta kan bero på att en 

bra kontakt med sjukvården ökar insikten om sjukdomssituationen då vårdpersonal 

informerar och svarar på eventuella frågor.  

 

Enligt Cancerfonden är det 80 % av de som insjuknar i bröstcancer som upplever psykisk 

ohälsa. Detta tenderar dock att förbättras tre månader efter diagnostillfället (Brandberg & 

Nygren, 2006). Denna information kan förklara resultaten i den studien som vid första 
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uppföljning efter kort tid visade på en större förbättring i interventionsgrupperna än i 

kontrollgrupperna. Vid andra uppföljningen fanns inte längre några skillnader, och 

kontrollgruppen hade då kommit ikapp (Sherman-Witt et al., 2012). Att den psykiska hälsan 

är som mest påverkad i början av sjukdomstiden kan bero på att beskedet till en början 

innebär en chock (Almås et al., 2011) samt att patienten inte hunnit acceptera situationen. 

Längre fram i sjukdomstiden är det många som mår bättre då dessa har haft chans att vänja 

sig vid situationen. Resultatet kan även tolkas som att standardvården är bra, men att den inte 

är lika effektiv som interventionen. Att kontrollgrupper som inte fick något psykiskt stöd 

ändå kom ikapp vid senare uppföljning kan bero på att den psykiska hälsan spontant 

förbättras med tiden.    

 

I studien av Björneklett et al., (2012) påvisades att graden av oro sjönk samtidigt som 

kroppsuppfattningen förbättrades. Detta resultat kan bero på att utseende och vad man tror att 

andra tycker om en har ett samband med det psykiska måendet. Den förändrade självbilden 

riskerar påverka självförtroende vilket i sin tur kan resultera i att personen får problem med 

relation till andra och får ett förändrat socialt liv. Detta stämde överens med en studie av 

Baciuchka et al., (2017) som visade att många kvinnor som till följd av cytostatikabehandling 

tappade håret var oroliga över vad andra skulle tycka om det förändrade utseendet. 

Påverkan på individ- och samhällsnivå 

Interventioner som gjordes i grupp där deltagarna fick socialisera med varandra hade en god 

effekt på den psykiska hälsan. Detta gällde framförallt för de grupper som genomförde KBT 

(Dolbeaut et al., 2008; Groarke et al., 2012; Gudenkauf et al., 2015). Att gruppinterventioner 

fungerade så bra kan tänkas bero på att det gav tillfälle att få lätta på cancerrelaterade känslor 

med andra i en liknande situation. Tillfälle gavs då för kvinnorna att uttrycka hur de mådde 

utan att riskera att till exempel belasta någon anhörig eller göra någon obekväm. Med tanke 

på detta resultat bör kvinnor med bröstcancer erbjudas detta stöd i ett tidigt skede, för att 

motverka att de bär på tillbakahållna känslor.  

 

Som tidigare nämnt finns det ett samband mellan en god kontakt med sjukvården och ett 

förbättrat psykiskt välmående (Askhat & Zaki, 2017; Dolbeaut et al, 2008; Irurita, 1999; 

Sherman-Witt et al., 2012). Denna information visar vilken viktig roll sjuksköterskan, och 

övrig vårdpersonal har i patientens situation. Vårdpersonalens funktion är alltså inte enbart att 

göra patienten kroppsligt frisk utan de bör även arbeta för att främja den psykiska hälsan. Att 
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framföra att en god relation med vårdteamet är viktigt för patienten kan förhoppningsvis 

motivera sjuksköterskor och övrig vårdpersonal att lägga mer tid på att stödja patienten i 

dennes psykiskta hälsa.   

 

Flera artiklar som testade olika former av avslappningsmetoder visade på signifikant 

förbättring av det psykiska välmåendet, depression, stressnivå samt ångest (Gudenkauf et al., 

2015; Ho et al., 2016; Wüetzen et al., 2015). Att metoder som går ut på att få patienten 

avslappnad har denna effekt kan utnyttjas av sjukvården. Detta genom att antingen erbjuda 

sådana aktiviteter på sjukhuset eller genom att rekommendera kvinnor med bröstcancer att gå 

på till exempel mindfulness eller någon annan form av avslappningsterapi. 

Sjukvårdspersonalen bör vara tydlig med att detta är ett sätt som kan hjälpa, men att det inte 

är garanterat.   

 

Som tidigare nämnt visade många studiers resultat på positiva effekter av olika typer av 

gruppinterventioner (Björneklett et al., 2012; Dolbeault et al., 2008; Groarke et al., 2012; 

Gudenkauf et al., 2015; Ho et al., 2016a; McKiernan et al., 2010). Detta kan ses som positivt 

på samhällsnivå då det förenklar genomförande, genom att kräva mindre personal per individ. 

Därmed blir vården mer kostnadseffektiv jämfört med om alla patienter hade behövt enskilda 

sessioner. Men, som resultatet visade är varje individ unik och kräver olika former av stöd. 

Det är viktigt att i ett tidigt skede upptäcka risken för eller aktuell psykisk ohälsa när patienter 

tar kontakt med vården. Den psykiska hälsan bör även kontinuerlig följas upp och på detta 

sätt kan vi minska den svåra och långvariga psykiska ohälsan. Detta är positivt på både 

individ- och samhällsnivå då det minskar psykiskt lidande för patienten samt reducerar 

vårdkostnader för samhället. Minskade kostnader för samhället genom minskade långa 

vårdkontakter och färre sjukskrivningar. 

Teoretisk referensram 

Resultatet för denna uppsats kan på många sätt kopplas till Myra Estrin Leveines 

omvårdnadsteori. Bland annat till teorins grund, att alla människor är unika och reagerar olika 

på en och samma sak (Egidius & Norberg, 1983). Resultaten var inte samstämmiga och tydde 

inte på något entydigt svar gällande hur kvinnor upplever olika former av psykiskt stöd som 

erbjuds. Detta kan ha sin förklaring i att alla människor är unika och behöver olika typer av 

stöd. Därför blir resultatet inte entydigt, och det blir svårt att påstå att det till exempel är KBT 

eller träning som hjälper patienter med bröstcancer generellt. Det är därför viktigt att se 
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patienten som en individ och försöka ta reda på vad som hjälper just henne, istället för att 

använda en metod som tros hjälpa alla. Flera av studierna visade på förändringar av det 

psykiska måendet under sjukdomsperioden, det är också i linje med Levines teori om att 

människan befinner sig i en ständig förändringsprocess, både på ett fysiskt och psykiskt plan. 

 

Levines två första bevarandedelar (Egidius & Norberg, 1983) som handlar om bevarande av 

energi och strukturell integritet är inte lika relevant för denna uppsats då syftet inte inkluderar 

fysiska aspekter. De sista två bevaradedelarna känns dock mycket relevanta för denna studie. 

Dels då den ena berör bevarandet av den personliga integriteten vilket handlar om hur den 

sjuka kroppen riskerar påverka det psykiska måendet. Att ha personlig intigritet innebär ett 

tillstånd av att vara självständig och oberoende. Levines teori menar att sjukdom är ett hot 

mot denna integritet och att en inskränkt intigritet kan resultera i psykisk ohälsa. Det har 

noterats att kvinnor med bröstcancer har nedsatt psykiskt hälsa vilket kan bero på att 

bröstcancer är en allvarlig sjukdom som påverkar kroppen (Brandberg & Nygren, 2006; 

Tjemsland et al., 1998). Flera studier har kommit fram till att självbilden påverkas av 

bröstcancerdiagnosen, vilket skadar den personliga integriteten. Den sista delen handlar om 

bevarandet av social integritet, vilket innebär att en person har ett socialt sammanhang 

(Egidius & Norberg, 1983). Flertalet av de studier som inkluderas i resultatet hade 

interventioner som uppmuntrade till att bygga nya sociala relationer och bevara den sociala 

integriteten. Vissa av dessa studier visade att denna form av intervention ledde till positiva 

förändringar av den psykiska hälsan. Att den sociala situationen är viktig betonar 

sjukvårdspersonalens betydelse för patientens psykiska hälsa. Att främja kontakten mellan 

sjukvårdspersonal och patienter har också varit en del av vissa studiers interventioner, vilket 

delvis har visat positiv påverkan på den psykiska hälsan (Dolbeaut et al., 2008). 

Metoddiskussion          

Samtliga studier som ingår i resultatet har blivit godkända av en etisk kommitté eller 

liknande. För att ge ett så pålitligt resultat som möjligt har författarna försökt vara objektiva 

vid granskning av artiklarna. Vid sökning av artiklar och vid skrivning av resultat har 

författarna i störta möjliga mån strävat efter att vara opartiska. Detta genom att inkludera 

samtliga artiklar oavsett resultat. Författarna har på detta sätt försökt undvika att vinkla 

resultatet.  
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Kvalitetsgranskning gjordes med hjälp av Forsberg och Wengstöms metod (2016). Metoden 

valdes då den verkade adekvat för ändamålet och författarna ansåg att den fungerade väl med 

den typ av artiklar som granskades. Vid kvalitetsgranskning av artiklarna har enbart artiklar 

som bedömts var av god kvalité fått en plats i denna uppsats. Detta ökade chansen för ett 

pålitligt resultat och är en styrka med denna uppsats. Vid kvalitetsgranskningen undersökte 

författarna bland annat huruvida studiernas frågeställningar och syfte överensstämde med 

denna studies syfte. Samt att exklusionskriterierna respektive inklusionskriterierna passade 

och att metod och syfte var tydligt formulerade.  

 

Inklusionskriterier var att studera kvinnor som skulle vara 18 år fyllda eller äldre. Detta var 

befogat då syftet var att undersöka vuxna kvinnors upplevelse. Vidare är bröstcancer ovanligt 

bland flickor under 18 år men författarna vill försäkra sig om att inga underåriga deltog i 

studierna. Författarna konstaterar efter att ha genomfört studien att det breda spektrat av 

åldrar var positivt då det gav en stor spridning. Detta möjliggör generalisering och 

applicering av resultatet på en större grupp. Bröstcancer kan påverka personer på olika sätt 

beroende på var i livet de befinner sig och med det ge varierande påverkan på den psykiska 

hälsan. Vid sökning av artiklar bestämdes att artiklarna inte fick vara publicerade för mer än 

10 år sedan. Detta ökade chansen för ett aktuellt resultat och stärker pålitligheten av denna 

uppsats. En styrka med resultatet i denna uppsats var att det baserades på 15 artiklar. De 

inkluderade artiklarna hade en relativt bred geografisk spridning då de är från länderna Kina, 

USA, Irland, Kanada, Danmark, Sverige, Tyskland, Frankrike samt i England. Det hade dock 

varit fördelaktigt om fler länder utanför västvärlden hade presenterats i uppsatsens resultat. 

Psykisk ohälsa är ett mycket brett begrepp och det hade troligen varit enklare att 

sammanställa ett resultat om författarna enbart fokuserat på en utvald del av psykisk ohälsa, 

till exempel depression. I denna uppsats har författarna istället fokuserat på begreppet som 

helhet.  

 

För att förenkla sammanställning av resultatet och inte behöva jämföra resultatet av 

kvalitativa studier gentemot kvantitativa, exkluderades kvalitativa studier. Endast inkludering 

av kvantitativa artiklar valdes då det fanns flest sådana studier vid tidigare sökningar. Dessa 

ger också en bredare bild av hur olika interventioner påverkar olika individer, då antalet 

deltagare blir fler. Dock anser författarna att inkludering av kvalitativa studier hade varit 

givande då de hade tillfört den personliga upplevelsen av stödbehovet istället för svar på en 

del frågor som endast resulterar i mätbara siffror. Kvantitativa studier gav endast svar på vad 
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interventionerna hade för effekt inte hur de faktiskt upplevdes. Författarna valde vidare att 

endast inkludera studier med interventioner för att undersöka skillnaden mellan den 

standardiserade vården och alternativa former av psykiskt stöd. Detta kan vara positivt om 

man ska applicera det på klinisk verksamhet för att se om standardvård behöver utvecklas. 

Författarna valde att endast inkludera artiklar som var skrivna på engelska då de inte fanns 

några artiklar på svenska. Artiklarna som inkluderades hade inte alltid enbart fokus på det 

psykiska stödet utan berörde även fysiska behov vid bröstcancer.  

 

På grund av tidsbegränsning var det inte möjligt att genomföra en systematisk litteraturstudie. 

Anledning till att metoden litteraturstudie valdes var att det är ett sätt att få en överblick över 

resultatet från ett stort antal deltagare. Dock, på grund av bortvalda artiklar, riskerade 

information utebli gällande många bröstcancerpatienter. Detta kan ses som en svaghet med 

litteraturstudier. Artiklarna är valda enligt studiens inklusion- och exklusionskriterier och 

kvalitetsgranskade (Forsberg & Wengstöm, 2016). Detta förhindrar dock inte risken att 

relevanta artiklar exkluderades på grund av att författarna varit partiska. Utöver detta var det 

vissa artiklar som inte var tillgängliga i fulltext. Därmed kan ett okänt antal väsentliga artiklar 

ha fallit bort vilket kan ha påverkat resultatet. Därför kan inte resultatet antas generaliserbart 

på alla patientgrupper.  

Slutsats  

Studien resulterade inte i något tydligt svar på vad som främjar den psykiska hälsan vid 

diagnosen bröstcancer. Det är fortfarande oklart vilket stöd som de flesta kvinnor upplever 

som mest effektivt. Resultatet visade dock att några interventioner hade viss inverkan på den 

psykiska hälsan och dessa metoder bör därmed undersökas närmre. Metoder som fungerade 

var olika typer av fysiska interventioner och gruppinterventioner. Resultatet stödjer dock det 

faktum att människor är olika och är därmed i behov av olika former av stöd trots att de 

befinner sig i liknande situationer.  
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Bilaga 1. 

 

Checklista för kvantitativa artiklar - RTC (randomiserade kontrollerade studier). Modifierade 

efter RCN. The management of patients with venous leg ulcers. Centre for Evidensbased 

Nursing, University of York and School of Nursing, Midwifery and Health visiting, 

University of Manchester, 1998 (Forsberg & Wengström, 2016). 

A. Syftet med studien? 

a. Är frågeställningen tydligt beskrivna? 

i. JA 

ii. NEJ 

b. Är designen lämplig utifrån syftet? 

i. JA 

ii. NEJ 

B. Undersökningsgruppen 

a. Vilka är inklusionskriterierna? 

……………………………………………………………………………………….. 

b. Vilka är exlutionskriterna? 

……………………………………………………………………………………… 

c. Är undersökningen representativ? 

i. JA 

ii. NEJ 

d. Var genomfördes undersökningen? 

……………………………………………………………………………………… 

e. När genomfördes undersökningen? 

……………………………………………………………………………………… 

f. Är powerberäkning gjord? 

i. JA 

ii. NEJ 

g. Vilket antal krävdes i varje grupp? 

……………………………………………………………………………………… 

h. Vilket antal inkluderades i experimentgrupp (EG) respektive kontrollgrupp 

(KG)? 

i. EG =  

ii. KG = 
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i. Var gruppstorleken adekvat? 

i. JA 

ii. NEJ 

C. Interventionen 

a. Mål med interventionen? 

……………………………………………………………………………………… 

b. Vad innehöll interventionen? 

……………………………………………………………………………………… 

c. Vem genomförde interventionen? 

……………………………………………………………………………………… 

d. Hur ofta gavs interventionen? 

……………………………………………………………………………………… 

e. Hur behandlades kontrollgruppen? 

……………………………………………………………………………………… 

D. Mätmetoder 

a. Vilka mätmetoder användes? 

……………………………………………………………………………………… 

b. Var reliabiliteten beräknad? 

i. JA 

ii. NEJ 

c. Var reliabiliteten diskuterad? 

i. JA 

ii. NEJ 

Analys 

d. Var demografisk data liknande i EG och KG? 

i. JA 

ii. NEJ 

e. Om nej, vilka skillnader fanns? 

……………………………………………………………………………………… 

f. Hur stort var bortfallet? 

……………………………………………………………………………………… 

g. Kan bortfallet accepteras? 

i. JA 

ii. NEJ 
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h. Var den statistiska analysen lämplig? 

i. JA 

ii. NEJ 

i. Om nej, varför inte? 

……………………………………………………………………………………… 

j. Vilka var huvudresultaten? 

……………………………………………………………………………………… 

k. Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG? 

i. JA 

ii. NEJ 

l. Om ja, vilka variabler? 

……………………………………………………………………………………… 

m. Vilka slutsatser drar författaren? 

……………………………………………………………………………………… 

n. Instämmer du? 

i. JA 

ii. NEJ 

E. Värdering 

a. Kan resultaten generaliseras till annan population? 

i. JA 

ii. NEJ 

b. Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

i. JA 

ii. NEJ 

c. Överväger nyttan av interventionen ev. risker? 

i. JA 

ii. NEJ 

d. Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

i. JA 

ii. NEJ 

e. Motivera varför eller inte! 

……………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2. 

 

Checklista för kvantitativa artiklar - kvasi-experimentella studier. Modifierade efter RCN. 

The management of patients with venous leg ulcers. Centre for Evidensbased Nursing, 

University of York and School of Nursing, Midwifery and Health visiting, University of 

Manchester, 1998 (Forsberg & Wengström, 2016). 

A. Syftet med studien? 

……………………………………………………………………………………….. 

a. Är frågeställningen tydligt beskrivna? 

i. JA 

ii. NEJ 

b. Är designen lämplig utifrån syftet? 

i. JA 

ii. NEJ 

B. Undersökningsgruppen 

a. Vilka är inklusionskriterierna? 

……………………………………………………………………………………….. 

b. Vilka är exlutionskriterna? 

……………………………………………………………………………………….. 

c. Vilken urvalsmetod användes? 

i. randomiserat urval 

ii. obundet slumpmässigt urval 

iii. kvoturval 

iv. klusterurval 

v. konsekutivt urval 

vi. urvalet är ej beskrivet 

d. Är undersökningen representativ? 

i. JA 

ii. NEJ 

e. Var genomfördes undersökningen? 

……………………………………………………………………………………… 

f. Vilket antal deltagare inkluderades i varje undersökningen? 

……………………………………………………………………………………… 

C. Mätmetoder 
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a. Vilka mätmetoder användes? 

……………………………………………………………………………………… 

b. Var reliabiliteten beräknad? 

i. JA 

ii. NEJ 

c. Var reliabiliteten diskuterad? 

i. JA 

ii. NEJ 

D. Analys 

a. Var demografisk data liknande i jämförelsegrupperna? 

i. JA 

ii. NEJ 

b. Om nej, vilka skillnader fanns? 

……………………………………………………………………………………… 

c. Hur stort var bortfallet? 

……………………………………………………………………………………… 

d. Fanns en bortfallsanalys? 

i. JA 

ii. NEJ 

e. Var den statistiska analysen lämplig? 

i. JA 

ii. NEJ 

f. Om nej, varför inte? 

……………………………………………………………………………………… 

g. Vilka var huvudresultaten? 

……………………………………………………………………………………… 

h. Erhölls signifikanta skillnader? 

i. JA 

ii. NEJ 

i. Om ja, vilka variabler? 

……………………………………………………………………………………… 

j. Vilka slutsatser drar författaren? 

……………………………………………………………………………………… 

k. Instämmer du? 
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i. JA 

ii. NEJ 

E. Värdering 

a. Kan resultaten generaliseras till annan population? 

i. JA 

ii. NEJ 

b. Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

i. JA 

ii. NEJ 

c. Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

i. JA 

ii. NEJ 

d. Motivera varför eller inte! 

……………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 3 

 

Resultatöversikt. 

Författare/Land/År Titel Syfte Design/Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Björneklett, H.G., 

Rosenblad, A., Lindemalm, 

C., Ojutkangas, M-L., 

Letocha, H., Strang, P. & 

Bergkvist, L. 

/Sverige 

/2012 

 

“Long-term follow-up 

of a randomized study 

of support group 

intervention in women 

with primary breast 

cancer.” 

Att genomföra en uppföljning 

under längre tid för att utvärdera 

stödgrupps interventioner för 

kvinnor med primär 

bröstcancer. 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

N= 261(394) 

 

I båda grupperna fanns statistisk 

signifikans i kategorierna: total hälsa, 

kroppsbild och framtidsutsikter. Från 

studiestart till slut så förbättrades 

interventionsgruppen bättre än 

kontrollgruppen i känlomässigfunktion, 

kroppsbild och upplevd framtidsutsikt. 

13/16 

(Medel) 

Classen, C.C., Kraemer, 

H.C., Blasey, C., Giese-

Davis, J., Koopman, C., 

Palesh, O.G.,...Spiegel, D. 

/USA 

/2008 

 

“Supportive-expressive 

group therapy for 

primary breast cancer 

patients: a randomized 

prospective multicenter 

trial” 

Att undersöka effekten av ett 

12-veckors “supportive-

expressive” gruppterapi 

program för kvinnor med primär 

bröstcancer. För att undersöka 

om de som är mest plågade och 

oroade är de som får ut mest av 

interventionen och om 

terapeutens erfarenhet påverkar 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

N= 357(31) 

 

Studien gav ingen signifikanta resultat 

om en deltagare i kontrollgruppen med 

extrema värden inte räknades in i. 

14/16 

(Stark) 
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resultatet. 

Cousson-Gélie, F., Bruchon-

Schweitzer, M. & Atzeni, T. 

/Frankrike 

/2011 

 

“Evaluation of a 

psychosocial 

intervention on social 

support, perceived 

control, coping 

strategies, emotional 

distress, and quality of 

life of breast cancer 

patients.” 

Att undersöka om en specifik 

gruppintervention kan förändra 

relationen till cancer och 

livskvalitet. 

Kvantitativ studie, 

kvasi-experimentell. 

N= 66 (203) 

 

Studien innehöll två 

interventionsgrupper och en 

kontrollgrupp. Den specifika 

gruppinterventioner gav inga 

signifikanta förändringar. Vid första 

sammanställningen av resultaten visade 

att den andra interventionsgruppen 

(stödgruppen) negativa förändringar 

på  livskvalitet generellt och 

känslomässigt, samt uppfattad eget 

ansvar försämras signifikant jämfört 

med kontrollgruppen. Vid den andra 

sammanställningen så fanns inga 

signifikanta skillnader mellan 

grupperna. 

8/13 

(Medel) 

Dolbeault, S., Cayrou, S., 

Bredart, A., Viala, A-L., 

Desclaux, B., Saltel, P., 

Gauvain-P, A., Hardy, P & 

Dickes, P.  

/Frankrike  

/2008 

 

“The effectiveness of a 

psycho-educational 

group after early-stage 

breast cancer treatment: 

results of a randomized 

French study 

Att undersöka effektiviteten hos 

en psykologisk 

utbildningsgrupp vid främjandet 

av oro, humör, mental 

anpassning samt livskvalité hos 

kvinnor med bröstcancer. 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

N= 168(35) 

Resultatet visade att interventionen 

hade en positiv signifikant  effekt på 

ilska, depression, oro samt emotionell 

funktion. 

12/16  

(Medel)  
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Groarke, A., Curtis, R. & 

Kerin, M. 

/Irland 

/2012 

 

“Cognitive-behavioural 

stress management 

enhances adjustment in 

women with breast 

cancer.” 

Att undersöka om en kortare 

KBT stresshanterings 

intervention kan minska oro och 

stress hos kvinnor med 

bröstcancer, samt att undersöka 

vilka  kvinnor som kan få mest 

ut av interventionen 

Randomiserad 

kontrollerad studie.  

N= 613(176) 

 

KBT-gruppen visade på signifikant 

förbättring kring ångest jämfört med 

kontrollgruppen direkt efter 

interventionen men inte vid 

uppföljningen efter 12 månader. Även 

stresshanteringen var bättre hos KBT-

gruppen än kontrollgruppen direkt efter 

interventionen men inte efter 12 

månader. 

14/16 

(Stark) 

Gudenkauf, L.M., Antoni, 

M.H., Stagl, J.M., Lechner 

S.C., Jutagir, D.R., 

Bouchard, L.C.,…Carver, 

C.S. 

  

/USA 

  

/2014 

 

“Brief Cognitive-

Behavioral and 

Relaxation Training 

Interventions for Breast 

Cancer: A Randomized 

Controlled Trial” 

 

Undersöka om interventionerna 

(KBT och avslappningsträning) 

hade effekt på depression och 

oro. 

Randomiserad 

kontrollerad studie.  

N= 194(56) 

 

Deltagarna i KBT gruppen visade 

minskning av depression och 

påträngande cancer-relaterade tankar. 

Samt en förbättring i kategorierna: 

känslomässigt välmående, livskvalitet, 

tillförlitlighet i socialt stöd. 

Deltagarna i RT (avslappningsgruppen) 

fick minskningar i depression och i 

sjukdomsrelaterade sociala hinder. RT 

gruppens  förmåga till avslappning 

ökade. 

 

13/16 

(Medel) 

 

Ho, R.TH., Fong, T.C.T., 

Cheung, I.K.M., Yip, P.S.F. 

& Luk, M-Y. 

/Kina 

“Effects of a Short-

Term Dance Movement 

Therapy Program on 

Symptoms and Stress in 

Patients With Breast 

Syftet med studien var att 

undersöka om  interventionen 

“dance movement therapy” 

(DMT) kunde förbättra 

behandling relaterade symtom, 

Randomiserad 

kontrollerad studie.  

N= 139(178) 

 

Variablerna oro, depression och 

livskvalitet gav inga signifikanta utslag. 

Däremot variabeln upplevd stress 

förbättrades signifikant hos kvinnorna i 

interventionsgruppen. 

15/16  

(Stark) 
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/2016b 

 

Cancer Undergoing 

Radiotherapy: A 

Randomized, 

Controlled, Single-Blind 

Trial“ 

 

(fatigue, oro, depression, 

smärta, upplevd stress och 

sömnsvårigheter) 

Ho, R.T.H., Fong, T.C.T., 

Lo, P.H.Y., Ho, S.M.Y.,Lee, 

P.W.H., Leung, 

P.P.Y.,…Chan, C.L.W. 

/Kina 

/2016a 

 

“Randomized controlled 

trial of supportive-

expressive group 

therapy and body-mind-

spirit intervention for 

Chinese non-metastatic 

breast cancer patients.” 

Att undersöka effekten av 

“supportive-expressive group 

(SEG) therapy and body-mind- 

spirit (BMS)” hos kinesiska 

patienter med bröstcancers 

tillbakahållna känslor och 

psykologiska oro. 

Randomiserad 

kontrollerad studie.  

N= 224(67) 

 

Ingen signifikant förändring mellan 

grupperna i kategorierna oro och 

depression. 

SEG deltagarna uppgav att 

tillbakahållna känslor minskade under 

de första fyra månaderna signifikant 

jämfört med kontrollgruppen. BMS 

gruppen hade inte signifikant skillnader 

gentemot varken SEG eller 

kontrollgruppen. 

BMS-gruppen förbättrades signifikant 

under de första månaderna på 

punkten  upplevd stress. 

 

15/16 

(Stark) 

 

Jones, J.M., Cheng, T., 

Jackman, M., Walton, T., 

Haines, S., Rodin, G. & 

Catton, P.  

/Canada 

“Getting back on track: 

evaluation of a brief 

group psychoeducation 

intervention for women 

completing primary 

treatment for breast 

Att undersöka huruvida boken 

“Getting Back on Track: Life 

After Treatment” på ett effektivt 

sätt kunde användas som 

underlag vid gruppträffar för att 

hjälpa kvinnor med bröstcancer 

Randomiserad 

kontrollerad studie.  

N= 381(258) 

 

Interventionsgruppen visade signifikant 

förbättring vad gäller deras kunskap om 

“re-entry transition period” samt kände 

sig mer förberedda inför denna period. 

Det fanns inga skillnader över tid 

mellan grupperna vad gäller hälso-

15/16  

(Stark) 
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/2013 

 

cancer”. att hantera psykiska svårigheter 

i jämförelse med kvinnor som 

enbart fick standardvård. 

relaterad ångest eller humör. 

McKiernan, A., Steggles, S., 

Guerin, S. & Carr, A. 

/Irland 

/2010 

 

“ A Controlled Trial of 

Group Cognitive 

Behavior Therapy for 

Irish Breast Cancer 

Patients” 

Att undersöka effekten av KBT 

bland kvinnor i ett tidigt 

stadium av bröstcancer. 

Kvantitativ studie, 

kvasi-experimentell.  

N= 42(101) 

 

Inga signifikanta skillnader kunde ses 

över tid mellan grupperna. 

9/13 

(Medel) 

 

Mehert, A., Veers, 

S.,Braumann, K-M., Koch, 

U & Schultz, K-H. 

/Tyskland  

/2011  

 

“Effects of a Physical 

Exercise Rehabilitation 

Group Program on 

Anxiety, Depression, 

Body Image, and 

Health-Related Quality 

of Life among Breast 

Cancer Patients”. 

 

 

Att undersöka huruvida ett 

träningsprogram kan påverka 

nivåer av oro, depression, 

kroppsbild, livskvalité och 

kardiovaskulär kondition hos 

kvinnor med bröstcancer. 

 

 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

N= 58(64)  

Petienterna i interventionsgruppen 

förbättrades signifikant på punkterna 

oro, individuell kroppsbild och 

kondition. Kontrollgruppen förbättrades 

inte på dessa områden. Interventionen 

gav inga signifikanta effekter på 

livskvalité och social kroppsbild. 

12/16 

 (Medel) 

Sharp, D-M., Walker, M-B., 

Chaturvedi, A., Upadhyay, 

S., Hamid, A., Walker, A-

A.,…Walker, L-G. 

/England  

“A randomised, 

controlled trial of the 

psychological effects of 

reflexology in early 

breast cancer”. 

Att undersöka huruvida 

zonterapi påverkar livskvalitén 

bland kvinnor med tidig 

bröstcancer. 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

N= 181(62) 

Zonterapi och massage hade statistisk 

signifikanta effekter på livskvalité för 

kvinnor med bröstcancer. 

13/16 

(Medel) 
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/2009 

 

Sherman-Witt, D., Haber, J., 

Hoskins-Noll, C., Budin, 

W.C., Maislin, G., Shukla, 

S.,...Roth, A. 

 

/USA 

 

/2012 

 

“The effects of 

psychoeducation and 

telephone counseling on 

the adjustment of 

women with early-stage 

breast cancer”. 

Att undersöka hur den fysiska, 

emotionella och sociala 

inställningen ser ut hos kvinnor 

med bröstcancer som får 

psykologisk utbildning, 

telefonrådgivning eller båda 

dessa interventioner jämfört 

med de som endast får 

standardvård. 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

N= 160(89) 

 

Patienter i samtliga grupper visade en 

förbättring över tiden för 

undersökningen vad gäller 

övergripande  hälsa, psykiskt 

välmående, och social anpassning. Den 

emotionella anpassningen över tid var 

sämre i kontrollgruppen jämfört med de 

andra grupperna. För gruppen som fick 

telefonrådgivning fanns en tydlig 

nedgång vad gäller psykiskt välmående 

från fasen med adjuvant terapi till den 

fortsatta återhämtningsfasen. Det fanns 

inga signifikanta gruppskillnader vad 

gäller social anpassning. 

14/16  

(Stark) 

 

Taso, C.J., Lin, H.S., Lin, 

W.L., Chen, S.M., Huang, 

W.T. & Chen, S.W. 

 

/Kina  

 

/2014 

 

“The Effect of Yoga 

Exercise on Improving 

Depression, Anxiety, 

and Fatigue in Women 

with Breast Cancer: A 

Randomized Controlled 

Trial”. 

Att undersöka om yoga är en 

effektiv metod vid främjandet 

av fysisk och psykisk hälsa 

(depression, oro och fatigue) 

bland kvinnor med bröstcancer. 

Randomiserad 

kontrollerad studie.  

N= 60(19) 

 

Ingen signifikant effekt kunde ses på 

depression eller oro vid uppföljning. 

12/16  

(Medel) 

 

Würtzen, H., Oksbjerg, D., “Effect of mindfulness- Att testa om  MBSR Randomiserad En statistiskt signifikant större 13/16 



7 
 

 

 

Christensen, J., Andersen-

Kaae, K., Elsass, P., Flyger, 

L.H. & Johansen, C.  

/Danmark  

/2015  

 

based stress reduction 

on somatic symptoms, 

distress, mindfulness 

and spiritual wellbeing 

in women with breast 

cancer: Results of a 

randomized controlled 

trial”. 

(mindfulnes-based stress 

reduction)  är ett effektivt sätta 

att underlätta belastningen som 

bröstcancer kan innebära, i detta 

fall genom att följa nivåerna av 

somatiska symtom, ångest, 

mindfullnes och spirituellt 

välmående. 

kontrollerad studie.  

N= 336(305) 

 

minskning av oro kunde ses i 

interventionsgruppen direkt, efter 6 

månader och efter 12 månaders 

uppföljning. Båda grupperna hade en 

ökning vad gäller spirituellt välmående 

(statistiskt signifikant) efter 6 månader, 

men ingen signifikant skillnad kunder 

ses efter 12 månader. För att utvärdera 

den långvariga effekten av MBSR 

kombinerade man olika modeller. 

Statistisk signifikant förändring vad 

gäller nivåer av oro kunde identifieras i 

modeller som inkluderade all tillgänglig 

data. Signifikant effekt på nivåer av oro 

kunde alltså identifieras efter 12 

månader hos de som genomfört MBSR. 

(Medel) 

 


