
•
•

COCHRANE

For kvinner med brystkreft har oppmerksomt nærvær
trolig en marginal positiv e�ekt på fatigue, angst,
depresjon og søvnkvalitet sammenliknet med vanlig
oppfølging.
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Det viser en Cochrane-oversikt.

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig
forskning. I denne systematiske Cochrane-oversikten var
spørsmålet som følger: Hva er e�ekten av oppmerksomt
nærvær (mindfulness-based stress reduction) hos kvinner
som har brystkreft sammenliknet med vanlig oppfølging?
Resultatene viser at aktivt nærvær

muligens gir liten eller ingen forskjell i livskvalitet
trolig gir en liten reduksjon i fatigue
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trolig gir en liten reduksjon i fatigue

trolig gir en liten reduksjon i angstsymptomer

trolig gir en liten reduksjon i depresjonssymptomer

trolig gir en liten bedring i søvnkvalitet

Ingen av studiene rapporterte data om overlevelse eller
uønskede hendelser.

Brystkreft er den vanligste krefttypen hos kvinner. I
underkant av 4000 kvinner får brystkreft hvert år. Det var 623
kvinner og seks menn som døde av brystkreft i 2017. Tall fra
Kreftregisteret viser at overlevelsen har økt de senere årene.

Hos helsenorge.no er det samlet informasjon om brystkreft,
behandling, samvalgsverktøy og pakkeforløp. Der er det også
omtalt at ulike teknikker for stressmestring, deriblant
mindfulness, kan være nyttig for dem som får fatigue etter
kreftbehandling.
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Mindfulness er en retning innen psykologien. På norsk er
mindfulness beskrevet som oppmerksomt nærvær. Treningen
tar sikte på å lære den enkelte å være bevisst til stede i det
som skjer i øyeblikket på en åpen, aksepterende og ikke-
dømmende måte. 

Den retningen innen mindfulness som handler om
stressreduksjon, har røtter innen buddhismen og kalles
mindfulness-based stress reduction (MBSR). Dette er en
psykososial behandlingsform utviklet for pasienter med
kroniske smerter eller stress. Formålet er å gjøre det enklere å
leve med sykdommen.

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde et søk i aktuelle
forskningsdatabaser i april 2018 og fant 14 randomiserte,
kontrollerte studier, hvorav ti studier med til sammen 1571
kvinner hadde rapportert data på en slik måte at de kunne
inngå i metaanalysene.

De �re studiene som ikke er med i analysene, hadde til
sammen 185 personer. Åtte av de ti studiene hadde kun
inkludert kvinner med brystkreft i tidlig stadium, mens de
resterende to ikke hadde en slik avgrensning.

Alle studiene inkluderte kvinner som var ferdig med
behandlingen for brystkreft. Kun �re av studiene utførte
intervensjonen slik den er beskrevet i manualen. Studiene var
utført uten blinding, noe som fører til at det er høy risiko for
at systematiske skjevheter kan ha oppstått.

Tilliten til resultatene er derfor trukket ned fra høy til
middels og liten. Av de ti studiene som var med i
metaanalysene, var seks fra USA og resten utført i Sverige,
Danmark, England og Kina.

Studiene var utført i 2008 og 2014, men tre av studiene
inneholdt ingen opplysningen om når de var utført. De
resterende studiene var i all hovedsak litt enklere i omfang,
med færre møter og mindre oppmerksomhet på
hjemmeøvelser.

Systematisk oversikt

«Formålet er å gjøre det enklere å leve med
sykdommen.»

Hva er denne informasjonen basert på?

https://tidsskriftet.no/2010/10/sprakspalten/oppmerksomt-naervaer
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I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier som svarer
på et konkret forskningsspørsmål. Studiene blir funnet, vurdert og
oppsummert ved å bruke en systematisk og forhåndbeskrevet fremgangsmåte.
(Les mer: Cochrane Consumer Network.)

Tillit til resultatet (GRADE)

Når vi oppsummerer studier og presenterer et resultat, er det viktig å si noe
om hvor mye tillit vi kan ha til dette. Det handler om hvor trygge vi kan være
på at resultatet gjenspeiler virkeligheten. GRADE er et system vi bruker for å
kunne bedømme tilliten til resultatet. I GRADE vurderer vi blant annet:

hvor godt studiene er gjennomført

om studiene er store nok

om studiene er like nok

hvor relevante studiene er

om alle relevante studier er fanget opp

Schell LK, Monsef I, Wöckel A, Skoetz N. Mindfulness‐based
stress reduction for women diagnosed with breast cancer.
Cochrane Database of Systematic Reviews. 2019;(3). Art.nr.:
CD011518. DOI: 10.1002/14651858.CD011518.pub2

Les hele Cochrane-oversikten her: Mindfulness‐based stress
reduction for women diagnosed with breast cancer

Referanse

https://consumers.cochrane.org/what-systematic-review
https://training.cochrane.org/grade-approach
https://doi.org/10.1002/14651858.CD011518.pub2
https://doi.org/10.1002/14651858.CD011518.pub2

