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FORSKNING

Livskvalitet til brystkreftpasienter 
medisinert med anti-østrogener, 
to år etter akupunkturbehandling 
– en kvalitativ studie
Jill Hervik, akupunktør/fysioterapeut, Smerteklinikken, Sykehuset i Vestfold

Odd Mjåland, overlege, dr.med. Kirurgisk avd,. Sørlandet sykehus

Etter å ha gjennomført studien Akupunktur i behandling av hetetokter for brystkreftopererte 

pasienter – en randomisert, kontrollert studie, undersøkte forfatterne, i en kvalitativ studie,  

livskvalitet til den samme pasientgruppen, to år etter akupunkturbehandling.  

Innledning
Målet med studien vår var å undersøke livskvalitet 
for brystkreftopererte pasienter behandlet med 
østrogenantagonister to år etter akupunkturbehand-
ling. Ved å stille et åpent, bredt og ikke-spesifikt 
spørsmål om erfaringer knyttet til brystkreftdiagnose 
og -behandling, håpet vi å få samle subjektiv infor-
masjon fra denne pasientgruppen, som vanligvis ikke 
inngår i kvantitative utfallsmål.

Det var rundt 430 000 nye tilfeller av brystkreft 
i Europa i 2008, 55% av disse var østrogen-reseptor 
positive 1. Konvensjonell medisinsk behandling 
innebærer hormonbehandling i minst fem år, for 
de som er diagnostisert med østrogensensitive 
svulster. Medisiner omfatter østrogenantagonisten 
Tamoxifen, og aromatase-hemmere som Arimidex, 
Aromasin og Femara. Mange kvinner lider av 
bivirkninger og det vanligste er hetetokter, dette 
rammer rundt 80% av kvinner som tar Tamoxifen2. 
Alvorlighetsgraden av hetetokter har vist seg å 
være mer alvorlig og intenst enn de som oppleves 
av friske kvinner i overgangsalderen 3,4. Bruken av 
hormonerstatningsbehandling, et alternativ for 
friske kvinner er kontraindisert i østrogensensitive 
brystkreftpasienter. 

Forfatterne av denne studien har tidligere gjen-
nomført en randomisert, kontrollert studie for å 
undersøke effekten av akupunkturbehandling for 
brystkreftopererte pasienter som klaget over hete-
tokter 5. Resultater fra studien viste en signifikant 
reduksjon i antall hetetokter både dag og natt, 

kombinert med en betydelig bedring i helserelatert 
livskvalitet som varte i ytterligere tre måneder etter 
behandling hos de pasientene som fikk tradisjonell 
kinesisk akupunktur (TKM). Den eneste signifikante 
effekten som pasientene i sham-akupunkturgrup-
pen opplevde var en reduksjon av hetetokter på 
natten under behandlingstiden, men effekten varte 
ikke gjennom de følgende tre måneder. 

Vi konkluderte med at akupunktur var en verdi-
full mulighet for denne pasientgruppen som lider 
av bivirkninger på grunn av langtids anti-østrogen 
medisinering. Men effekten av akupunkturbehand-
ling utover tre måneder var ikke undersøkt.

Farmakologiske midler som brukes til behandling 
av hetetokter, for eksempel antihypertensiv cloni-
din, steroider og antidepressiva, har ofte alvorlige 
bivirkninger som henholdsvis hypotensjon, vektøk-
ning og kvalme 6. En studie fra Henry Ford Hospital, 
Detroit, randomiserte 50 kvinner med brystkreft til 
enten akupunktur eller Venlafaxine-behandling over 
en periode på 12 uker, pasientene ble fulgt opp i ett 
år. Resultatene viste at akupunktur syntes å være like 
effektivt for å redusere hetetokter som Venlafaxsine, 
en anti-depressiv medisin 7.

I et forsøk på å samle kvalitativ informasjon 
relatert til helse og livskvalitet fra kvinner som 
hadde blitt diagnostisert og behandlet for bryst-
kreft, utarbeidet forfatterne et åpent spørsmål: 
«Vil du dele dine tanker og erfaringer knyt-
tet til brystkreftdiagnosen, behandling, eller 
noe annet?» Selv om alle pasientene hadde fått 
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akupunktur to år tidligere, ble det i spørsmålet 
ikke spesifikt nevnt akupunkturbehandling. Denne 
bevisste utelatelsen var et forsøk på å unngå å lede 
dem i en bestemt retning i forhold til deres utta-
lelser, men gjøre det mulig for dem å gi den infor-
masjonen de mente var viktig for dem, enten det 
var sentrert rundt deres brystkreftdiagnose, ulike 
behandlinger, sosiale problemer, eller andre aspekt 
av livet. 

Akupunkturstudier som undersøker hetetok-
ter, både hos kvinner med brystkreft og hos friske 
kvinner, har registrert endringer i helse utenfor 
forventet utfallsmål 8. Vi håpet at innsamlingen av 
subjektiv informasjon ville gi oss en bredere for-
ståelse av livskvalitet, blant annet de fysiologiske, 
psykologiske, emosjonelle og sosiale elementene 
hos disse kvinnene. En iransk litteraturgjennom-
gang fra 1982 til 2008 undersøkte forholdet mellom 
livskvalitet og overlevelsestid hos kreftpasienter. 
Livskvalitetsdata viste seg å være en signifikant pre-
diktor for overlevelsesvarighet 9. Livskvalitet er et 
begrep som ble et medisinsk spørsmål på 1960-tal-
let, og er definert av WHO som «hvordan et individ 
oppfatter sitt eget liv, i lys av kulturell kontekst og 
verdier av sine omgivelser, mål, forventninger og 
bekymringer.» 10. Kinesisk medisin omfavner disse 
interaksjonene. Alle kvinnene i studien vår hadde 
primært vært behandlet med tradisjonell vestlig 
medisin, kinesisk medisin ble brukt for å redusere 
bivirkninger av vestlige medisiner.

  
Design, materialer og metoder

Pasienter
For å få subjektiv informasjon fra denne pasient-
gruppen var en kvalitativ design ansett å være 
gyldig. Data ble innhentet fra deltakernes skriftlige 
svar på et åpent spørsmål, og ble sendt med posten 
sammen med et forklarende brev. Våre prøver ble 
tatt fra en tidligere randomisert, kontrollert studie 
som omfattet 59 norske kvinnelige pasienter. Alle 
pasientene hadde blitt rekruttert fra Brystsenteret 
ved Vestfold sentralsykehus. Fordi en tredjedel av 
disse ikke kunne nås ble ytterligere 31 kvinner inklu-
dert, disse kvinnene var sammenlignbare med de 
kvinnene som opprinnelig var inkludert i studien 
i alder, sosiale- og drikkevaner. Baselineverdier av 
gjennomsnittlig antall hetetokter dag og natt, og 
total Kupperman indeks score, som målte helserela-
tert livskvalitet, var ikke signifikant forskjellige, og 
de ble behandlet og fulgt opp på en identisk måte 
som de opprinnelig inkluderte. 

Alle pasientene ble randomisert med en lukket 
konvolutt-teknikk til 15 standard behandlinger med 
tradisjonell kinesisk akupunktur (TKM) eller sham 
(minimal akupunktur), og overvåket i ytterligere 
12 uker etter fullført behandling. Alle deltakerne 
hadde blitt medisinert med Tamoxifen i minst 
tre måneder, og var postmenopausale, definert 
som ingen menstruasjon i minst tre måneder før 

behandlingen begynte. Pasienter som tok medisiner 
for hetetokter enten før eller i løpet av studien ble 
ekskludert. Videre eksklusjonskriterier inkludert: 
tidligere akupunkturbehandling, parallell behand-
ling med andre komplementære eller alternative 
terapier, og alvorlige systemiske eller psykiske lidel-
ser. Ingen grensesettende alvorlighetsgrad for hete-
tokter ble implementert.

Metoder
Totalt fikk 82 pasienter en invitasjon til å delta og et 
spørreskjema i posten, to år (+ / – to måneder) etter 
endt akupunkturbehandling. 41 pasienter hadde 
tidligere fått TKM, og 41 pasienter hadde fått sham-
akupunktur (kontrollgruppen). Pasientene hadde 
blitt blindet for hvilken type behandling de hadde 
fått i den opprinnelige undersøkelsen, og hadde 
ikke på noe tidspunkt mottatt informasjon som 
tydet på hvilken type behandling de hadde fått før 
de skrev sine uttalelser. Studien ble godkjent av en 
regional komité for medisinsk forskningsetikk. 

Analyse av data
Innholdsanalyse ble gjort ved å lese materialet gjen-
tatte ganger for å få et helhetlig inntrykk. Enkel tel-
ling av antall kvinner som refererte ulike sider ved 
deres diagnose, behandling og det daglige livet ble 
foretatt. Grupper som ga like uttalelser ble samlet 
til å utvikle analytiske kategorier og videreutviklet 
til en hypotese fra de innsamlede data, snarere enn 
å definere det på forhånd. Interessante eller ukjente 
temaer ble registrert for å utvikle kategorier. Alle 
relevante data fra hver kategori ble identifisert og 
undersøkt ved å benytte konstant sammenligning; 
kategoriene ble lagt til for å reflektere så mange 
nyanser i data som mulig. Kategorier ble ytterligere 
raffinert og gruppert sammen ved hjelp av data-
rader og den parallelle bildefunksjonen for tekst-
behandling, for å skape viktige temaer for videre 
undersøkelser. Selv om forsker bias ikke ble vurdert 
som et problem ble to analytikere brukt, verken 
pasientens identitet eller tidligere type behandling 
ble avslørt for analytikerne. Kategorier ble kartlagt 
med innlegg fra flere respondenter, diagrammer ble 
kartlagt for å definere begreper og finne sammen-
henger mellom temaer, med sikte på å gi forklarin-
ger til funnene.

Resultater
Åtte kvinner fra den opprinnelige studien døde 
i løpet av de to årene etter endt akupunkturbe-
handling. 21 kvinner returnerte ikke sine skriftlige 
uttalelser. I alt ble 61 uttalelser mottatt, 33 av disse 
kvinnene hadde tidligere blitt behandlet med tradi-
sjonell kinesisk akupunktur, og de andre 28 hadde 
fått sham-akupunktur. Gjennomsnittsalderen på 
deltakerne var 51,3 (52,5 i TKM-gruppen og 50,2 i 
kontrollgruppen). Kvinnene ga sine svar via posten, 
de ble vurdert anonymt av den første forfatteren 
og en kreftsykepleier, begge erfarne i forsknings-
metoder. Kvinnene gjennomførte også en validert 
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Kupperman menopausal indeks, som undersøkte 
alvorlighetsgraden av eventuelle symptomer som 
ofte er forbundet med overgangsalderen, og et 
spørreskjema som tar sikte på å samle informasjon 
om symptomutvikling. I forbindelse med sin diag-
nose svarte pasientene på fem spørsmål om alvorlig-
hetsgraden av hetetoktene, om de hadde hatt flere 
akupunkturbehandlinger eller andre behandlinger 
(inkludert medisiner) for sine hetetoktsproblemer, 
og om de fortsatt brukte samme østrogenantago-
nistmedisin, om de hadde endret til en annen eller 
stoppet. Disse dataene vil bli publisert på et senere 
tidspunkt i en kvantitativ artikkel.

Kvinnene returnerte sine uttalelser om deres 
erfaringer relatert til deres brystkreftsdiagnose, 
akupunkturbehandling for hetetokter, relaterte 
symptom og bivirkninger fra østrogenantagonist- 
behandling, og om deres daglige liv. Det var stor 
variasjon i stil, lengden på uttalelsene deres gikk  
fra 0 til 364 ord; antall ord i begge gruppene var 
sammenlignbare. Uttalelsene ble analysert av en 
systematisk tekstorganisering.

Selv om spørsmålet som ble stilt til deltakerne 
ikke spesifikt nevnte hetetokter eller akupunktur, 
kommenterte 28 av 61 deltakere en av disse eller 
begge. 15 pasienter, som tidligere var behandlet 
med tradisjonell akupunktur for sine hetetokter, 
kommenterte den positive effekten de hadde opp-
levd under og etter behandling. De fleste beskrev 
kvaliteten på og antall hetetokter, 10 nevnte 
at hetetoktene fremdeles var færre og mildere 
enn det de hadde vært før de fikk behandling. 
Kommentarer inkluderte: «Hetetoktene har retur-
nert men bare litt om natten, men de går fort over 
og jeg har blitt vant til dem.» «Min familie så en 
endring ved meg da hetetoktene begynte å minske 
under akupunkturbehandling, jeg gikk tilbake til 
arbeidet igjen, mine kollegaer er viktig for meg. I 
løpet av de siste to årene har jeg hatt flere behand-
linger, og vil også det i fremtiden dersom jeg 
begynner å bli varm igjen.» «Akupunktur hjalp mye, 
mine hetetokter ble redusert til et nivå som jeg 
følte at jeg kunne mestre, og de har holdt seg slik.» 

Et flertall av disse kvinnene beskrev hvordan 
de tilnærmet seg, eller håndterte sine hetetokter, 
inkludert teknikker for å unngå situasjoner som 
førte til hetetokter, som for eksempel stress, enkelte 
matvarer og alkohol. Fem kvinner nevnte enkle 
avslappingsteknikker som et middel til å stoppe, 
kontrollere eller forkorte hetetokter. 13 pasienter 
fra kontrollgruppen kommenterte akupunktur og 
nivået av hetetoktene, men mindre gunstig enn 
TKM-gruppen. 9 kvinner klaget over alvorlige hete-
tokter, bare én sa at akupunktur hadde redusert 
hennes hetetokter, fire sa at akupunktur ikke hadde 
virket, og én kommenterte at det hadde vært smer-
tefullt. En typisk kommentar var: «Jeg har sterke og 
hyppige hetetokter, ca én gang i timen, jeg våkner 
4–5 ganger om natten, likevel er hetetoktene verre i 
løpet av dagen.» En annen deltaker skrev: «Jeg svet-
ter mye og har mange hetetokter hver dag, men 

har lært å takle dem, de bryr meg ikke så mye, aku-
punktur fungerte ikke for meg.» En kvinne relaterte 
hetetoktene sine til stress på jobben, hun skrev: 
«Jeg jobber fulltid som restaurantmanager, jeg har 
mange hetetokter spesielt når jeg er stresset, jeg 
begynner å bli varm, svetter og føler meg dårlig.» 
Fire kvinner nevnte at mat og drikke påvirket dem, 
«jeg får umiddelbart hetetokter fra fettsyrer, kof-
fein og rødvin.» En annen kvinne skrev: «Jeg fant ut 
at sterk, krydret mat, rødvin og sjokolade frempro-
voserer hetetokter.» En kvinne kommenterte: «Hvis 
jeg lever et regelmessig liv og ikke spiser sjokolade 
føler jeg meg bedre, og mine hetetokter er ikke så 
plagsomme, men det er ikke lett, jeg har ikke fått så 
mye viljestyrke.»

Bare fem kvinner totalt nevnte deres sosiale liv 
og familieliv, men bare for å demonstrere styrken 
på sine symptomer, alle utenom én var fra kon-
trollgruppen. Èn kvinne fortalte hvordan hun for-
styrret ektemannen om natten når hun ikke fikk 
sove, en annen beskrev hvor sjokkerte vennene 
hennes ble da hun hadde en hetetokt og svetten 
rant nedover ansiktet hennes. En kvinne beskrevet 
hvor glad hun var for å møte og knytte bånd med 
andre unge brystkreftpasienter, hun følte at de 
forsto hverandres problemer da hun deltok på et 
rehabiliteringssenter.

I alt 20 kvinner, likt fordelt mellom de to grup-
pene, beskrev hvordan de oppdaget brysttumoren, 
samt deres erfaringer med helsevesenet. En ung 
kvinne på 30 skrev: «Da jeg fikk diagnosen bestemte 
jeg meg for å ta kontroll over sykdommen, og ikke 
omvendt. Jeg har alltid vært mentalt sterk, og dette 
har ikke endret seg.» En annen skrev: «Når jeg fikk 
diagnosen var jeg ikke redd, jeg følte meg trygg på 
sykehuset. Hele prosessen har beriket mitt liv. Selv 
om Tamoxifen tok all min styrke og ga meg enorme 
smerter og plager, forsvant disse da jeg skiftet til 
Arimidex. Jeg kan ikke klage, jeg har noen smer-
ter her og der akkurat som andre kvinner på min 
alder.» En annen sa: «Jeg klødde på brystet en dag 
og følte en klump. Fire uker senere var jeg operert, 
jeg tolererte den postoperative behandlingen godt. 
Jeg sier til mine venner at jeg ikke er syk, jeg har 
bare noen få problemer.» 

De fleste kvinnene som nevnte helsetjenesten 
virket fornøyd med service og personell. Bare to 
klaget, begge på sin fastlege, de sa begge at legen 
deres ikke forsto at de klaget på bivirkningene fra 
anti-østrogen medisinen, og at de ikke hadde tid til 
å lytte til dem. En annen skrev at hun ble trøstet når 
kirurgen pre-operativt sa at hun ville bli helt frisk 
igjen, hun sa også at hun hadde tillit til all sykehus-
personell. En deltaker skrev: «Å bli diagnostisert 
med brystkreft var et sjokk, men bivirkningene fra 
Tamoxifen var mye verre, hetetokter 3–4 ganger i 
timen, dag og natt, slet meg ut, livskvaliteten min 
var lik null. Takket være legen min ved Brystsenteret 
ble jeg henvist til akupunktur, hetetoktene mine ble 
gradvis redusert og jeg fikk litt søvn.»

Mange kvinner, mer enn 50% fra begge 
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gruppene, skrev om bivirkninger fra østrogenan-
tagonistmedisinering. Bortsett fra hetetokter og 
svetting, var søvnproblemer og tretthet et stort 
problem, fulgt av ødem i arm, muskel- og leddsmer-
ter, økt kroppsvekt, hodepine og tørre slimhinner 
i skjeden. En ung kvinne skrev: «Jeg har alltid vært 
sterk og i god form, men ikke nå lenger. Kroppen 
min verker på en måte jeg ikke kan beskrive, led-
dene mine verker. Fingrene mine er stive, det tar tid 
å varme dem opp, og de stivner raskt når jeg bruker 
dem.» 

Mange kvinner brukte ordet utslitt, totalt 16 
pasienter klaget enten på søvnproblemer eller av å 
være sliten. «Jeg er trett og sliten hele tiden, selv 
om jeg sover et par timer etter jobb.» En annen 
uttalte: «Hetetokter, ødem i armen, søvnproble-
mer og tretthet har redusert livskvaliteten min og 
evnen til å arbeide.» En sliten kvinne skrev: «Jeg er 
utslitt, jeg mottok ingen informasjon om hvordan 
bivirkningene fra cellegift og medisiner ville påvirke 
meg, jeg har hatt det vanskelig med å forklare 
disse problemene til de sosiale tjenestene og min 
arbeidsplass. Så vidt jeg vet er disse bivirkningene 
ikke dokumentert, det må de bli. Jeg er enslig mor 
og har måtte alene takle perioder med depresjon, 
mangel på søvn, hetetokter og tretthet, det har 
vært veldig vanskelig.» 

Vaginal tørrhet, en bivirkning fra østrogenreduk-
sjon var nevnt av flere kvinner. En skrev: «Det er 
svært ubehagelig, min vagina er tørr, jeg har hatt 
mange urininfeksjoner og jeg blør når jeg har sex.» 
En annen kvinne skrev: «Mitt sexliv er over!» En 
tredje kvinne kommenterte: «Jeg har mistet sexlys-
ten, min mann og jeg er ikke så nær hverandre nå 
som vi pleide å være, jeg skylder dette på mangelen 
på intimitet.» Totalt 20 kvinner nevnte mer enn to 
bivirkninger i sine uttalelser, noe som indikerer at 
disse problemene er av stor betydning for dem.

Som en positiv merknad hadde mange av kvin-
nene avfunnet seg med situasjonen sin, mange 
kommenterte at til tross for sine helseproblemer 
var de glade og tilfredse. I alt 18 pasienter (13 fra 
den tradisjonelle akupunkturgruppen og 5 fra kon-
trollgruppen) endte sine uttalelser med en positiv 
merknad. Kommentarer inkluderte: «Jeg er OK. Jeg 
er sikker på at jeg har fått den beste behandlingen 
i verden,» «til tross for min brystkreftdiagnose er 
livet mitt positivt, jeg har det fint,» «jeg er frisk, 
den eneste tingen jeg ikke kan gjøre er å gå toppløs 
på stranden,» «jeg har lært å leve med mine pro-
blemer. Jeg kan ikke klage, det kunne ha vært mye 
verre. Jeg har det bra.» «Ok, så har jeg mistet sex- 
lysten, fikk tannkjøttsykdom og senebetennelse, 
men jeg er i live og lykkelig.»

Diskusjon
Våre resultater presenterer informasjon som 
beskriver livskvalitet, mestringsmekanismer og 
erfaringer hos kvinner operert for brystkreft. 
Kvinnene ga uttalelser om deres situasjon som 
svar på et åpent spørsmål to år etter avsluttet 

akupunkturbehandling (TKM eller sham) for hete-
tokter, en bivirkning fra anti-østrogen legemidler. 
Variasjonen i den skriftlige uttalelsen fra kvin-
nene, om enn ustrukturert, inkluderte liknende 
konsekvente temaer, og indikerte at spørsmålet 
var tilstrekkelig forstått. Ved å stille et slikt åpent 
spørsmål, og konsekvent motta ustrukturerte utta-
lelser, viste kategoriseringen seg å være proble-
matisk. Imidlertid ble temaer etablert av gjentatte 
uttalelser om samme tema, men med noe varia-
sjon. I den opprinnelige akupunkturstudien to år 
tidligere ble deltakerne randomisert til behandling 
med tradisjonell kinesisk medisinsk akupunktur og 
sham-akupunktur (kontroll). De som opprinnelig 
var en del av TKM-gruppen og som nevnte hete-
tokter og/eller akupunktur i sine uttalelser gjorde 
det gunstig, de rapporterte færre hetetokter, bedre 
mestring av hetetoktene, og en positiv holdning til 
akupunktur. De som opprinnelig hadde vært med i 
kontrollgruppen klaget mer over alvorlighetsgraden 
og hyppigheten av hetetoktene, holdningen deres 
til akupunktur var generelt mindre positive enn den 
andre gruppen. 

Siden akupunkturintervensjon betydelig redu-
serte mengden hetetokter i TKM-gruppen, og 
bare viste minimal effekt i kontrollgruppen to år 
tidligere, er det ikke overraskende at deltakere fra 
TKM-gruppen ser på akupunktur som mer gunstig 
enn de fra kontrollgruppen. Men hva med deres 
hetetoktklager og -problemer? Kvinnene fra kon-
trollgruppen rapporterte enten hyppigere og/eller 
mer intense hetetokter enn den andre gruppen, 
eller så opplevde og forstod de i alle fall sympto-
mene deres som alvorlige. Kan det være mulig at 
holdningen til en behandling og tidligere erfaringer 
kan påvirke symptomene og hvordan vi takler dem 
på et senere tidspunkt? Er det mulig å forvente at 
en serie med akupunkturbehandlinger fortsatt har 
effekt to år senere? Langsiktig oppfølgingsstudier 
er få og ufullstendige. En studie fra Universitetet i 
Tromsø som undersøkte effekten av akupunktur 6 
og 12 måneder etter behandling hos friske kvinner i 
overgangsalderen kunne ikke påvise noen langvarig 
effekt 11. Likevel kunne Frisk et al. påvise en reduk-
sjon i antall hetetokter opptil 24 måneder etter 
elektro-akupunkturbehandling for brystkreftope-
rerte kvinner 12. En forklaring på forskjellen mellom 
de to gruppene i vår studie kan være at den signi-
fikante effekten av akupunktur i TKM-gruppen ga 
kvinnene en bedre start, ved å redusere hetetokter 
og bedre søvnkvaliteten i løpet av de første måne-
dene av anti-østrogenbehandling.

Noen kvinner følte behov for å snakke om sin 
diagnose og sin tid på sykehuset. Vi ville ikke umid-
delbart ha forventet at så mange kvinner beskrev 
disse opplevelsene. Kan det være et behov for disse 
kvinnene å avlaste seg selv? Har de kanskje vurdert 
spørreskjemaet som noen å snakke med, eller en 
god lytter? Er det mulig at noen av disse kvinnene 
ikke tidligere har snakket med noen om sine erfa-
ringer på sykehuset? Eller har disse kvinnene et 
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umettelig behov for å snakke om deres situasjon? 
Travle onkologiske avdelinger i Norge har ikke den 
luksus av å ha en psykolog eller avtaler som uteluk-
kende er ment for å snakke eller ha en diskusjon. 
Fastleger tilbyr 15 minutters avtaler, en utilstrekke-
lig tid for en inngående samtale. Likevel var nesten 
alle positive til helsetjenesten, de kommuniserte at 
de hadde tillit til og stolte på helsepersonell de kom 
i kontakt med. Generell emosjonell og informativ 
støtte fra helsepersonell viste seg å ha en direkte 
effekt på livskvalitet i en studie av 250 kinesiske 
brystkreftpasienter 13.

Nesten halvparten av de inkluderte kvinnene 
kommenterte symptomer de anså for å være bivirk-
ninger av anti-østrogenmedisiner. Den anbefalte 
varigheten av hormonbehandling er fem år. Med et 
så langt terapiforløp kan uønsket effekt føre til en 
stor reduksjon i livskvalitet. I en litteraturstudie av 
litteratur som dekker alle engelskspråklige publi-
kasjoner i biomedisinske tidsskrifter mellom 1974 
og 2007, undersøkte Montazeri livskvaliteten hos 
brystkreftpasienter. Litteraturen viste at adjuvant 
hormonell behandling påvirket livskvalitet nega-
tivt; symptomer inkluderte smerter i arm, tretthet 
og plager etter overgangsalderen. Psykisk angst 
og depresjon var vanlig blant brystkreftpasienter, 
selv år etter at sykdommen var diagnostisert og 
behandlet 14. Uttalelsene skrevet av kvinnene i vår 
studie bekrefter disse funnene og rekkevidden av 
symptomene. Vår opprinnelige studie viste en klar 
sammenheng mellom hetetokter, søvnproblemer og 
depresjon. Akupunktur hadde en betydelig effekt 
på alle disse symptomene. 

Bare pasienter medisinert med Tamoxifen ble 
inkludert i den opprinnelige studien. I tråd med 
internasjonale retningslinjer bytter postmenopau-
sale kvinner til en aromatase-antagonist etter at 
den postmenopausale statusen er påvist. 42% av 
kvinnene (19% i TKM-gruppen og 23% i kontroll-
gruppen) hadde byttet til aromatase-antagonist i 
løpet av de to årene mellom avsluttet behandling 
og til tiden de gjorde sine uttalelser. En studie fra 
University of Sussex undersøkte livskvaliteten hos 
kvinner med brystkreft, medisinert med enten 
Tamoxifen, Arimidex (aromatase-antagonist), eller 
en kombinasjon av de to. En gradvis bedring i livs-
kvalitet i løpet av en to-års periode ble rapportert 
av over 800 kvinner. Endokrine symptomer økte 
mellom baseline og tre måneder for alle grupper, 
og stabiliserte seg deretter. Pasienter som bare tok 
Arimidex rapporterte signifikant mindre kaldsvette 
og utflod, men mer vaginal tørrhet, smertefulle 
samleier og tap av seksuell interesse, enn de som 
bare tok Tamoxifen 15. 

Ved å stille spørsmål til over 300 kvinner fant 
Garreau et al. at de som tok en aromatase-hemmer 
led mer av muskel- og skjelettplager, og hadde 
større sannsynlighet for å bytte terapi enn de som 
tok Tamoxifen 16. Bivirkninger fra østrogenantago-
nistbehandling påvirker mange aspekt ved disse 
kvinnenes liv. Disse problemene må ses på. Mange 

kvinner klager over å ikke kunne gå videre i livet, 
med de irriterende symptomene blir de stadig min-
net på sin kreftdiagnose. En trøst for noen kan 
være bevisene fra University Hospital, Groningen, 
Nederland, som indikerer at symptomene synker 
betraktelig etter seponering av Tamoxifen, selv om 
hetetokter, søvnforstyrrelser og vaginal tørrhet 
fortsetter hos pasienter behandlet med høydose- 
kjemoterapi 17.

Funnene i denne studien representerer livserfa-
ringer knyttet til brystkreftdiagnose og -behandling 
hos norske kvinner. Norge er et av verdens rikeste 
land; det gis sterkt subsidierte helsetjenester og 
kvinners rettigheter er sterke. Disse funnene kan 
derfor trolig nok ikke overføres til andre kulturer og 
deler av verden. Når vi ser oss tilbake angrer vi på at 
vi ikke skaffet data over psykologiske forandringer, 
siden personlighetstrekk kan påvirke tilnærming, 
forventninger og reaksjoner på diagnose, behand-
ling, og mestringsteknikker. Intervjuer, diskusjoner 
og fokus gruppedata kan ha gitt mer dybde, likevel 
har denne studien gitt oss subjektive opplysninger 
om livskvalitet, opplevd av kvinner som har gjen-
nomgått behandling for brystkreft. Disse funnene 
styrker vår tro på at bivirkninger av anti-østrogen- 
behandling bør få mer oppmerksomhet i den 
medisinske verden, både i øst og vest. I mange år 
har medisinen i vest i stor grad hatt fokus på fore-
bygging, operative og konvensjonell post-operativ 
behandling for brystkreft, og kvinner har holdt ut 
med bivirkninger fra langsiktig anti-østrogenmedi-
siner. Denne studien understreker behovet for mer 
kvantitative og kvalitative studier som undersøker 
de problemene kvinner diagnostisert med bryst-
kreft møter, og som gir løsninger for evidensba-
sert behandling, psykososiale tiltak og tildeling av 
ressurser. 

Konklusjon
Denne studien tyder på at bivirkninger av østrogen-
antagonistbehandling er et betydelig problem for 
kvinner diagnostisert med brystkreft, og at det 
påvirker deres livskvalitet. Selv om pasienter som to 
år tidligere hadde blitt behandlet med tradisjonell 
kinesisk akupunktur klaget mindre på hetetokter, 
og generelt synes å ha et mer positivt syn på livet, 
var de like plaget av andre bivirkninger som kvin-
nene i kontrollgruppen.

Takk 
Dette arbeidet ble støttet av Sykehuset i Vestfold 
(SIV), Norge, og Norsk akupunkturforening 
(Akupunkturforeningen). Mange takk til Kari 
Herland (kreftsykepleier, SIV) for hjelp med analyse 
av resultater. 5

Forfatteren rapporterer ingen interessekonflikt i 
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