
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kvinnors livskvalitet efter mastektomi 

Womens quality of life after mastectomy 

Författare: Sanna Egonsson och Ida Ragnarsson   

 

 

 

 

 

 

 

 

HT 2016 

Examensarbete: Kandidatnivå 15 hp   

Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap  

Sjuksköterskeprogrammet 

Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet 

Handledare: Christina Karlsson, universitetslektor, Örebro universitet 

Examinator: Sigrid Odencrants  

 

 

 

 

08 Fall	



	 2	

Abstrakt 
Bakgrund: Varje år drabbas en stor andel kvinnor av bröstcancer runt om i världen. 

Bröstcancer är en diagnos som förknippas med rädsla och oro för inför framtiden. 

Tidigare forskning har visat att kvinnors relationer till sig själv och andra kan 

påverkas av behandling med mastektomi. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevda livskvalitet efter att ha 

genomgått en mastektomi. 

Metod: Metoden är en litteraturstudie med systematisk sökning för att ta reda på hur 

kunskapsläget ser ut när det gäller kvinnors upplevda livskvalitet efter mastektomi 

samt för att upptäcka eventuella kunskapsluckor inom området. Åtta 

vetenskapligartiklar inkluderades i litteraturstudien, fyra artiklar med kvalitativ ansats 

och fyra med kvantitativ ansats har granskats, analyserats och sammanställts. 

Resultat: En del kvinnor upplever att operationen är hanterbar medan andra upplever 

nedsatt livskvalitet. Många kvinnor uppger att feminitet och sexualitet är hotat och att 

de inte känner igen sig själva framför spegeln. En del kvinnor lyfter fram betydelsen 

av att bära bröstprotes för att känna sig som hel, för andra kvinnor var det mer aktuellt 

att göra en bröstrekonstruktion för att återställa de som person igen. 

Slutsats: Slutsatsen är att kvinnors upplevelser och livskvalitet efter mastektomi är 

individuellt och kan variera. 

 

Nyckelord: Bröstcancer, mastektomi, livskvalitet, kroppsbild 

Keywords: Breastcancer, mastectomy, quality of life, bodyimage 
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Introduktion 
I Sverige drabbas årligen cirka 9000 kvinnor av bröstcancer, ett tjugotal kvinnor om 

dagen diagnosticeras med bröstcancer (Nystrand, 2016). Bröstcancer innebär ett stort 

lidande för personen som drabbas. Mastektomi är en vanlig operativ metod vid 

behandling av bröstcancer. Att förlora ett bröst kan för kvinnan kännas som att ha 

förlorat en del av sig själv, en känsla som ger upphov till olust och nedsatt 

självkänsla. Författarnas intresse för att granska tidigare forskning inom området 

bröstcancer och mastektomi väcktes då flera personer i författarnas omgivning har 

drabbats av bröstcancer och genomgått mastektomi.  

Bakgrund 
Bröstcancer 
Kvinnans bröst består av fett, bindväv och ett stort antal mjölkkörtlar. Mjölkkörtlarna 

producerar modersmjölk vid amning. En mjölkgång från varje körtel leder sedan till 

bröstvårtan. Östrogen, det kvinnliga könshormonet, är det som styr tillväxten av 

mjölkkörtlarna. Bröstcancer utvecklas i de flesta fall i mjölkgångarna eller i 

mjölkkörtlarna. Människokroppen består av miljarder celler och för att kroppen ska 

kunna växa så måste cellerna regelbundet ersättas med nya via celldelning. Cancer 

uppstår då cellen inte längre har förmågan att reparera en skada som uppstått och 

leder då till att den tappar sin kontrollering av delning och tillväxt. I många fall kan 

cancercellerna klumpa ihop sig och bilda tumörer. Om bröstcancern inte behandlas i 

tid kan den spridas genom lyftkörtlar i armhålan eller via blodet till andra delar i 

kroppen och bilda metastaser, så kallade dottertumörer (Rindforth Gillgren, 2013). 

Incidens och orsak 
Bröstcancer är en av de vanligaste dödsorsakerna bland kvinnor i medelåldern. Varje 

år diagnostiseras cirka 9000 personer med bröstcancer. Av dessa leder cirka 1 400 fall 

till döden. De flesta blir dock friska efter behandling. Relativ 10års överlevnad är 83 

%. Medianåldern hos de som drabbas av bröstcancer är cirka 60 år och endast 5 

procent är yngre än 40 år (Nystrand, 2016). 

 

Orsaken till bröstcancer inte är helt fastställd, men att det finns disponerande faktorer 

som kan ligga till grund för sjukdomen. Dessa faktorer kan bland annat vara ålder, 
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tidig menstruation, sen menopaus, sen eller ingen graviditet, övervikt, cancer i det 

andra bröstet, samt genetiska faktorer. Ökad risk för bröstcancer råder om mor, syster, 

mormor/farmor har haft bröstcancer (Almås, Stubbrud och Gronseth, 2011).  

Symtom och diagnos 
Det allra tidigaste symtomet på bröstcancer en knöl i bröstet eller armhålan. Andra 

symtom kan vara sår på huden över bröstet som inte läker, indragning av huden på 

bröstet eller bröstvårtan, vätskande bröstvårtor eller förändringar i bröstets storlek Det 

är därför viktigt att regelbundet genomföra mammografi för att i god tid upptäcka 

bröstcancer. Bröstcancer kan klassificeras i fyra stadier utifrån primärtumörens 

storlek och spridning till regionala lymfkörtlar och organ; stadie I, II, III och IV 

(1,2,3,4). Grad av behandling styrs av stadieindelningen (Almås et al., 2011). 

Behandling 
Kirurgi är den vanligaste behandlingsmetoden för bröstcancer och de flesta blir friska 

efter behandlingen. Ofta börjar även behandlingen med en operation där antingen del 

av bröstet eller hela bröstet opereras bort. Detta beror bland annat på vad patienten 

vill samt vilken typ av bröstcancer patienten har. Behandlingen kompletteras sedan 

ofta med strålning och/eller cytostatikabehandling. Om en mastektomi genomförts, 

där hela brösten opereras bort, kan en bröstrekonstruktion genomföras. Det finns även 

möjlighet att prova ut en bröstprotes av silikon att lägga i behå. Om en del av bröstet 

opererats bort finns en så kallad delprotes för att fylla ut ojämnheter efter operationen 

(Rindforth Gillgren, 2013). 

Mastektomi 

Mastektomi innebär att hela bröstet eller en del av bröstet avlägsnas och en 

behandling av bröstcancer börjar oftast med en operation. Om operation genomförs 

beror delvis på vilken typ av bröstcancer det handlar om, hur stor tumören är, hur 

många tumörer det rör sig om, vart i bröstet cancertumören finns, om patienten har en 

annan sjukdom som medför att strålbehandling inte kan genomföras samt vad 

patienten själv önskar (Dahllöv, 2013). Profylaktisk mastektomi innebär att bröstet 

opereras bort i förebyggande syfte hos kvinnor med hög risk för att drabbas av 

bröstcancer. Profylaktisk mastektomi har visat sig minska risken för bröstcancer hos 

kvinnor med hög risk. Därför uppmuntras kvinnor med hög risk för att drabbas av 
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bröstcancer för att genomgå cancerförebyggande åtgärder så som profylaktisk 

mastektomi (Metcalfe, Esplen, Goel & Narod, 2005). 

Det är viktigt att se efter patientens grundläggande behov efter mastektomin. Det kan 

vara svårt för många kvinnor att acceptera kroppsförändringen efter en mastektomi 

och det är då viktigt att ge stöd till patienterna, som exempelvis stödsamtal (Almås et 

al., 2011). 

Livskvalitet 

Livskvalitet är ett begrepp som enligt World Health Organisation (WHO, 1997) 

omfattar den enskilde människans uppfattning om sin livssituation. Med beaktande av 

den kultur och sammanhang människan lever i, samt i relation till personliga mål, 

förväntningar, normer och intressen. Det är ett begrepp som styrs av individens 

fysiska hälsa och psykologiska tillstånd, sociala förhållanden och relationer till viktiga 

händelser i den livsmiljö individen lever i. 
”WHO defines Quality of Life as individual ́s perception of their position in life in the context of the 

culture and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and 

concerns. It is a broad ranging concept affected in a complex way by the person's physical health, 

psychological state, level of independence, social relationships, personal beliefs and their relationship 

to salient features of their environment.” (WHO, 1997, s. 1). 

 

Enligt Faguy (2013) är livskvalitet ett vidare begrepp som kan definieras på olika sätt 

och kan exempelvis användas för att beskriva patienters psykiska, fysiska, sociala och 

emotionella hälsa. 

 

En gemensam faktor för kvinnor som genomgått mastektomi är att det påverkar 

kvinnan såväl fysiskt som psykiskt. Brösten har även en betydande innebörd för 

kvinnan och att det är förknippat med kvinnlighet, moderskap och sexualitet. 

Förlusten av ett bröst kan vara svårt att acceptera och bearbetas på olika sätt hos olika 

individer (Helms, O’hea & Corso, 2008). Brösten betraktas ofta som en viktig del för 

kvinnans sexuella identitet och en mastektomi kan i många fall leda till att personen 

inte längre känner sig som en fullständig kvinna. Vissa personer upplever att det är 

betydligt viktigare att bli frisk än förlusten av ett bröst (Almås et al., 2011). Efter en 

behandling på 18 månader känner de flesta fortfarande symtom så som värk, fatigue, 

förändrad kroppsbild och nedsatt livskvalitet dock visar studien mestadels fördelar 

med mastektomi (Montazeri et al., 2008). 
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Kroppsbild 
Kroppsbild är ett omtalat begrepp inom bröstcancervården. Kroppsbild har givits 

många tolkningar sedan det först myntades år 1920 (Stavrou et al., 2009). Den mest 

omtalade definitionen av begreppet kroppsbild är; 
”the totality of how one feels and thinks about one’s own body and apperance.” (Stavrou et al, 2009, s. 

164). 

Vidare kan begreppet delas in i tre olika element; body reality (den verkliga kroppen), 

body ideal (den idealiska kroppen) samt body presentation (kroppslig presentation). 

Bröst är unikt för kvinnan och associerat med reproduktion, vårdande och sexuell 

vädjan. Kvinnor som genomgått mastektomi upplever inte bara vanställelse över en 

förändrad kroppsbild, utan även känslan av förlorad kvinnlighet och rädslan att bli 

avvisad från sin partner (Stavrou et al., 2009). 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 
Den etiska koden för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) vägleder 

och samlar sjuksköterskor runt om i världen till ett gemensamt förhållningssätt, 

oberoende av nationella lagar. Den etiska koden tar upp sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden. Dessa fyra är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa samt att lindra lidande. I sjuksköterskans förhållningssätt ingår att visa 

respekt för de mänskliga- och kulturella rättigheterna samt patientens autonomi, 

integritet och värdighet. Vården ska ges på ett respektfullt sätt och inte påverkas av 

patientens ålder, hudfärg, tro, kulturell eller etnisk bakgrund, funktionsnedsättning 

eller sjukdom, kön, sexuell och läggning. Sjuksköterskan verkar inom huvudområdet 

omvårdnad, men behöver även ha kunskaper inom området medicin och 

folkhälsovetenskap (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskan ses som 

spindeln i nätet och hen samordnar yrkesprofessionernas arbete i omvårdnadsteamet, 

detta för att omvårdnadsåtgärderna ska blir så bra som möjligt (Florin, 2009). Det är 

viktigt att sjuksköterskan finns tillgänglig och är lyhörd mot de patienter som 

genomgått mastektomi. En del kvinnor som genomgått mastektomi kan behöva hjälp 

med att acceptera kroppsförändringen då detta kan vara svårt. Det är då viktigt att 

sjuksköterskan kan ge stöd till patienterna och erbjuda stödsamtal (Myklebust 

Sorensen & Almås, 2011). 
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Dorothea Orems omvårdnadsteori 
I denna uppsats valdes Dorothea Orems omvårdnadsteori (1980) för att belysa 

kvinnors upplevda livskvalitet efter mastektomi. Dorothea Orems omvårdnadsteori, 

egenvårdsteorin, presenterades första gånger år 1971. Teorin baseras på 

konsensusbegreppet omvårdnad, som innebär att främja patientens egenvårdskapacitet 

för att främja hälsa och välbefinnande. Orem menar att sjuksköterskans roll är att 

stödja och motivera patienten att återfå sin förmåga till egenvård. De aktiviteter som 

en individ gör självständigt för att upprätthålla god hälsa är egenvård enligt Orem 

(1980). Egenvårdskapacitet är förmågan som individen har för att upprätthålla god 

hälsa. Denna kapacitet varierar från person till person och det som spelar in är bland 

annat ålder, hälsotillstånd, livserfarenhet samt andra resurser. Orem (1980) definierar 

egenvårdsbrist som ett tillstånd när en person är i behov av omvårdnad. Orems 

omvårdnads mål är att hjälpa patienten till självständighet i sin vård. 

Dorothea Orems teori (1980) om egenvård kan vara användbar för sjuksköterskans 

hälsofrämjande arbete även idag. Det är viktigt att de personer som genomgått en 

mastektomi får stöd och information om för att kunna återhämta sig och acceptera den 

nya kroppen. Att uppmuntra till egenvård kan vara mycket nyttigt för att främja 

personens livskvalitet och välbefinnande efter operationen.  

Problemformulering 
Bröstcancer är den mest förekommande cancerformen bland kvinnor i Såväl i Sverige 

som internationellt. I Sverige drabbas årligen 9000 kvinnor. Mastektomi är en vanlig 

operativ metod vid behandling av bröstcancer. Att förlora ett bröst kan för kvinnan 

kännas som att ha förlorat en del av sig själv, en känsla som ger upphov till olust och 

nedsatt självkänsla. 

Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevda livskvalitet efter mastektomi. 

Metod 

Design 
För att få kunskap om kvinnors upplevda livskvalitet efter mastektomi valdes 

litteraturstudie med systematisk sökning med deskriptiv design. En litteraturstudie 
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genomförs för att sammanställa vetenskaplig litteratur för att beskriva kunskapsläget 

inom ett visst ämne (Kristensson, 2014). 

Litteratursökning 

Litteratursökningar gjordes i databaserna Cinahl, MedLine samt Psycinfo. Samtliga 

databaser innehåller omvårdnadsforskning. Sökord som användes i sökningen var 

Mastectomy och Quality of life. I Cinahl användes Cinahl headings vid sökningen. I 

Medline användes Meshtermer och i Psycinfo användes termfinder vid framtagning 

av sökord. Sökorden formulerades utifrån studiens syfte och översattes sedan från 

svenska till engelska Meshtermer. Dessa i sin tur kombinerades med den booleska 

operatören AND. Se (Tabell 1) för sökmatris. Åtta artiklar valdes att inkluderas i till 

litteraturstudien. I sökningsprocessen förekom även ett stort antal bortfall av artiklar 

på grund av att många artiklar inte fanns tillgängliga i fulltext på databaserna. Av de 

åtta artiklar som inkluderades till litteraturstudien fanns fyra tillgängliga i fulltext. De 

titlar som matchade våra sökord men som inte fanns i fulltext, söktes fram med 

originaltitel eller författare och utgivningsår på internet.   

Urval 

Inklusionskriterier var artiklar som beskriver livskvalitet hos kvinnor över 18 år som 

genomgått mastektomi, artiklar på engelska, studier genomförda 2006-2016, artiklar 

som genomgått peer-review process samt empiriska studier. Exklusionskriterier var 

litteraturstudier samt artiklar som inte var vetenskapliga. I första urvalet lästes 

samtliga titlar, i andra urvalet lästes abstract, i tredje urvalet lästes artiklar i fulltext. 

Författarna hade inte språkkunskaper för att granska andra artiklar än de på andra 

språk än engelska. Begränsning av publikations år gjordes för att få så ny forskning 

som möjligt. Peer-review valdes för att inkludera artiklar som genomgått vetenskaplig 

granskning av andra forskare. 
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Tabell 1. Sökmatris för studiens sökningar  
Databas Sökord Resultat av 

sökningen 

Urval 1 – 

antal lästa 

titlar 

Urval 2 – 

antal lästa 

abstrakt 

Urval 3 – 

antal lästa 

artiklar i 

fulltext 

Cinahl 

160905 

(MH ”Mastectomy”) 

(AND)  

(MH ”Quality of life”) 

• Engelska 

• 2006-2016 

• Full-text 

• Peer-review 

37 37 17 2 

Medline 

160822 

(MH ”Mastectomy”) 

(AND) 

(MH ”Quality of life”) 

• Engelska 

• 2006-2016 

• Full-text 

68 68 20 3 

PsychInfo 

160909 

(DE ”Mastectomy”) 

(AND) 

(DE ”Quality of life”) 

• Engelska 

• 2006-2016 

• Full-text 

• Peer-review 

58 58 15 3 

Värdering av artiklarnas kvalitet och trovärdighet 

För att värdera de vetenskapliga artiklarnas kvalitet användes två granskningsmallar 

enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). En granskningsmall för att värdera 

kvalitativa artiklar och en för kvantitativa artiklar. Endast vetenskapliga artiklar med 

hög kvalitet inkluderades i litteraturstudien. Detta innebär att artiklarna uppfyller 

minst 80 % av fullpoäng enligt mallarna. Båda granskningsmallarna innehåller frågor 

som besvaras ja/nej. Varje ”ja” svar ger ett poäng. För kvalitativa artiklar var 

fullpoäng 23 och för kvantitativa var fullpoäng 29. Åtta av tio vetenskapliga artiklar 

inkluderades till litteraturstudien. Vid granskning av artiklarna valdes två bort. En 

kvalitativ artikel valdes bort då det var en litteraturstudie, den kvantitativa artikeln 

valdes bort på grund av bristande tillförlitlighet. 
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Dataanalys 
Analysen genomfördes i flera steg enligt Kristensson (2014). Inledningsvis gjordes en 

analys var för sig av författarna till föreliggande studie där resultat och slutsats 

granskades. Viktiga delar av resultatet och slutsatsen som svarade på litteraturstudiens 

syfte markerades med överstrykningspennor för att tydligt se de betydande delarna. 

Därefter diskuterades fynden från analysen gemensamt av båda författarna, se 

artikelmatris (Bilaga 1). Vid analys av kvalitativ data användes mall enligt 

Kristensson (2014). Författarna bearbetade den kvalitativa texten strukturerat för att 

identifiera mönster, likheter och skillnader. Mall enligt Kristensson (2014) användes 

även vid analys av kvantitativ data. Författarna valde att inkludera kvantitativa 

artiklar med deskriptiv statistik som innebär att statistiken är beskrivande. För 

tolkning av statistisk data har Ejlertsson (2012) använts.  Data har sedan diskuterats 

och bearbetats av båda författarna där meningsbärande fynd har sammanfattats. 

Artiklarnas resultat sammanställdes och olika kategorier växte fram. Kategorierna 

formades utifrån syftet och innehåller fynd som författarna ansåg vara intressanta. 

Artiklarnas resultat sammanställdes och olika kategorier växte fram. Dessa kategorier 

utgör grunden i resultatet i studien och bildar en röd tråd genom kvinnans upplevda 

livskvalitet efter mastektomi (Kristensson, 2014). De kategorier som formades var; 

Den upplevda kroppsbilden, Att leva med bröstprotes och Sexualitet och samlevnad. 

Etiska överväganden 
Med beaktande av etiska överväganden inkluderades endast artiklar där informerat 

samtycke inhämtats från deltagarna. Informerat samtycke innebär att studiedeltagarna 

har informerats om studiens upplägg, bakgrund, syfte, sekretess, anonymitet samt 

samtyckt till att delta i studien (Kristensson, 2014). Artiklarna som inkluderats i 

resultatet har blivit granskade av en etisk kommitté eller haft en tydlig beskrivning av 

forskarnas etiska överväganden. Objektivitet eftersträvades när artiklarna lästes 

genom att författarna inte blandade in egna värderingar och åsikter. Författarna 

strävade efter att ha öppet sinne för de inkluderade artiklarnas resultat och valde inte 

data efter personliga preferenser. För att undvika eventuella språkliga missförstod har 

Svenskt-Engelskt lexikon används vid översättning (Universitets- och högskolerådet, 

2015).	Författarna har noggrant formulerat om meningar till sina egna för att undvika 

plagiat. 	
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Resultat 
Litteraturstudiens resultat baseras på åtta vetenskapliga artiklar som presenteras i tre 

kategorier; Den upplevda kroppsbilden, Att leva med bröstprotes och Sexualitet och 

samlevnad. 

Den upplevda kroppsbilden 
I en kvalitativ intervjustudie av Freysteinson et al. (2012) framkom det att kvinnor 

med genomförd mastektomi upplevde en förändrad kroppsbild där femininet och 

sexualitet var hotat.  I studien deltog kvinnor från tre olika sjukhus i USA och alla 

fick reflektera fritt över hur mastektomin påverkat deras kroppar.  Nästan alla kvinnor 

i studien svarade att mastektomin påverkat deras kroppar känslomässigt då dem kände 

ilska, frustration, rädsla samt osmaklighet när dem stod framför spegeln och skådade 

dem själva. Trots osmakligheten kring ärret från det bortopererade bröstet framkom 

det även att ett flertal av kvinnorna tyckte att operationen var värt varje stygn för att 

bli kvitt cancern. Kvinnor var också bekymrade över att deras män inte längre skulle 

acceptera den nu förändrade kroppen (Freysteinson et al., 2012).  

Flera av studierna påvisade betydelsen av stöd från partners och anhöriga. 

 

I en australiensk studie av Przezdzieaki, Sherman, Baillie, Taylor, Foley & Bailinski, 

(2012), framkom det att en yngre åldersgrupp av kvinnor som genomgått mastektomi, 

hade större svårigheter att leva upp till den förändrade kroppsbilden än äldre kvinnor i 

studien. 

 

I en studie av Skrzypulec, Tobor, Drosdzol & Nowosielski, (2009) framkom det att 

kvinnor som upplevde posttraumatisk stress efter mastektomin, hade det svårare att 

acceptera den förändrade kroppen. De kände även sig mer deprimerade än kvinnor 

som inte upplevde posttraumatisk stress. Vidare menar Skrzypulec et al. (2009) att det 

är viktigt att ge stöd till kvinnor både innan och efter mastektomin för att förbereda 

dem inför den emotionella resan dem kommer att ställas inför. 
 

Flera av artiklarna visar ett tydligt samband av negativa känslor av upplevd 

kroppsbild efter mastektomin. Känslor som till följd av mastektomin lett till ett 

minskat självförtroende där identitet och femininet var hotat (Brandberg et al., 2008). 
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Flera av studierna påvisade även betydelsen av stöd från partners och anhöriga. 

I en studie av Skrzypulec, Tobor, Drosdzol &Nowosielski, (2009) framkom det att 

kvinnor som upplevde posttraumatisk stress efter mastektomin, hade det svårare att 

acceptera den förändrade kroppen. De kände även sig mer deprimerade än kvinnor 

som inte upplevde posttraumatisk stress. Vidare menar Skrzypulec et al. (2009) att det 

är viktigt att ge stöd till kvinnor både innan och efter mastektomin för att förbereda 

dem inför den emotionella resan dem kommer att ställas inför. Även Vendrusculo 

Fangel, Panobianco, Kebbe, Almeida & Gozzo (2013) påvisade betydelsen av 

stöttning från såväl närstående som partners, inte bara när det gällde att acceptera det 

kroppsliga, utan även för att få en fungerande vardag i hemmet då kvinnorna kände 

sig begränsade i vardagliga aktiviteter så som att städa och laga mat (Skrzypulec et 

al., 2009; Vendrusculo Fangel et al., 2013). 

Att leva med bröstprotes 
Den estetiska delen av förlora ett bröst kan vara så viktig att kvinnorna inte kan se sig 

själva i spegeln efter en mastektomi (Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2016; 

McKean, Newman och Adair, 2013) I Fallbjörk et al. (2016) framkommer att några 

kvinnor upplevde att bröstprotesen begränsade dem i livet. Klädseln blev begränsad 

då de alltid var tvungna att tänkta på att dölja bröstprotesen. De slutade att bada och 

gå till gymmet då de oroade sig för att visa sig infor andra kvinnor och även barn. För 

en del av dessa kvinnor var en bröstrekonstruktion nödvändigt för att återställa dem 

som person. De gav dem hopp för att återfå känslan av att vara sig själv som person 

och kvinna. En kvinna berättar att hon skulle dö utan sina bröst, hon skulle aldrig 

kunna leva utan dem. Vidare framkommer även att utseendets betydelse kan bero på 

kvinnans ålder. En 61årig kvinna berättade att utseendet inte längre spelade någon roll 

då hälsan var det viktigaste, imperfektioner var mindre betydande vid hennes ålder. I 

studien av Fallbjörk et al. (2016) framkommer även att några kvinnor upplevde att det 

inte var några problem att vara utan ett bröst och då att bröstrekonstruktion inte var ett 

alternativ. Det var heller inte aktuellt att bära bröstprotesen. Det var besvärligt att bära 

protesen när de vistades bland personer utom familjen men det blev mindre besvärligt 

med tiden. Det framkommer även att dessa kvinnor hade användning av protesen 

offentligt, mestadels som kamouflage för det förlorade bröstet. 
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Bröstets estetiska betydelse varierar enligt Fallbörk et al. (2016). kvinna berättade att 

hon inte brydde sig om utseendet, utan det var endast hälsan som var betydande. För 

denna kvinna var inte bröstrekonstruktion aktuellt. Dock är det individuellt hur 

personen känner för bröstrekonstruktion. Vidare framkommer att en del av kvinnorna 

i studien kunde se bröstrekonstruktion som ett främmande objekt på kroppen men 

förståelsen för att andra vill genomföra det är full förståeligt. En an kvinnorna kände 

skuld för att hon inte var glad för att vara vid liv efter bröstcancern. Då på grund av 

att hon inte kände igen sig själv och tyckte hon såg förskräcklig ut utan bröstet. En 

annan kvinna berättar att hon skulle dö utan sina bröst, att hon aldrig skulle kunna 

leva utan dem. En bröstrekonstruktion gjorde det möjligt för några kvinnor att 

långsamt kunna gå tillbaka till sig själva och återuppta sitt liv igen. 

Bröstrekonstruktion kunde också ses som en möjlighet att dölja ärren från 

mastektomin, vilket var en ständig påminnelse om bröstcancern. Det kunde också ses 

som en möjlighet att återställa sin femininitet. En kvinna berättar att 

bröstrekonstruktionen hjälpte henne en hel del att gå vidare och att hon kan bära vilka 

kläder hon vill. Hon berättar även att hon känner sig hel som person igen och att hon 

ser sina nya bröst som sina egna och är väldigt nöjd. 

 

I McKean et al. (2013) finns det beskrivet hur flera kvinnor upplevde efter en 

bröstrekonstruktion. Generellt upplevde kvinnorna att bröstrekonstruktionen fick dem 

att känna sig som sig själva igen. Genom att operera bort ett bröst, togs även 

identiteten bort. Flera kvinnor upplevde även att brösten var länkade med deras 

femininitet. Vidare skriver McKean et al. (3013) att en kvinna inte ville bära 

bröstprotes då den föll två gånger ur när hon arbetade i trädgården vilket hon tyckte 

var pinsamt. Det var ingen som såg att den föll ur men hon kände att händelsen var 

förnedrande. En bröstrekonstruktion kunde ses som en mer naturlig del av kroppen, 

bröstprotes såg ut som ett vanligt bröst med kläder på men det var oroande att hela 

tiden tänka på hur den sitter och vilka kläder som passade att bära. 

Bröstrekonstruktionen tillförde en frihet för kvinnorna att kunna klä sig hur de ville. 

Och gjorde det möjligt för kvinnorna att känna sig hela igen efter mastektomin. En del 

kvinnor upplevde att de nya brösten efter bröstrekonstruktionen var som en symbol 

för överlevnad och gjorde att de kunde gå vidare i livet (McKean et al., 2013). 
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Sexualitet och samlevnad 
Efter en mastektomi kan kvinnans sexualitet och sexuella förhållanden vara hotade 

och påverka hennes livskvalitet (Sheppard & Ely, 2008; Fallbjörk et al., 2016). I 

studien av Sheppard et al. (2008) separerade 12 % av studiedeltagarna med sin 

partner. Detta berodde mestadels på att partnern inte kunde hantera problem relaterat 

till bröstcancern. 35 % av studiedeltagarna kände att deras partner inte var emotionellt 

tillgängliga. En av studiedeltagarna hade slutat se sig själv som en sexuell människa 

efter mastektomin. En del hade svårt att acceptera ärret efter operationen och trodde 

(felaktigt) att sin partner skulle avvisa dem och störa sig på kroppsförändringarna. 

Vidare framkommer betydelsen av sexualitet för en kvinna. Hon berättar att sexualitet 

för personer som haft cancer kan vara en ”helande” sak. Relationen, intimiteten och 

sensualiteten med partnern är ofta vad människor begär, sexualiteten är en del av oss 

från livet till döden (Sheppard et al., 2008). 

 

I Fallbjörk et al. (2016) framkommer det att upplevelserna av sin sexualitet efter ett 

mastektomi är individuellt. En del personer känner sig inte längre som kvinnor efter 

det förlorade bröstet och detta hotade deras sexualitet. En del av kvinnorna i studien 

kände över lag att det var lättare att ta bort bröstet då det var identifierad som en sjuk 

del av kroppen. En av kvinnorna berättar att det var betydligt viktigare att behålla 

livet än att behålla sin feminitet. Vidare skriver Fallbjörk et al. (2016) att en kvinna 

såg mer på bröstets funktion. Kvinnan hade redan ammat sina barn och planerade inte 

att få fler barn och därför gjorde det inte så mycket att funktionen togs bort. En annan 

kvinna kände att det förlorade bröstet inte var en sådan stor grej. Det hade kunnat vart 

värre, som att förlora en viktigare kroppsdel så som en fot. Det framkom även att en 

del av kvinnorna i studien ansåg att bröstförlusten påverkade deras livskvalitet. Flera 

kvinnor upplevde att de såg på sig själva på ett annat sätt efter mastektomin. En 

kvinna berättar att hon upplevde att hon bara var halv, hon tappade känslan av att vara 

feminin och hon kunde inte känna igen sig själv. Det var flera kvinnor i studien som 

kände att de inte kunde titta på sig själva. De såg brösten som en sexuell del av 

kroppen. Att då ta bort det, betyder också att deras sexualitet togs bort. Kvinnornas 

känsla av att vara attraktiv togs bort. Feminiteten och sexualiteten togs bort, i alla fall 

en del av det enligt en av kvinnorna. Vidare framkom i studien att en utav kvinnorna 

hade försökt att vara sexuellt aktiv men kände att hon inte ville ta av sig sin behå samt 
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hålla rummet helt mörkt för att inte visa sig. Hennes partner hade tillslut lämnat henne 

då förändringarna i förhållandet blev för mycket. För vissa av studiedeltagarna var 

bröstrekonstruktion mycket viktigt för att kunna se sig själv som en kvinna. En av 

kvinnorna var enligt läkaren för gammal för en rekonstruktion vilket ledde till att den 

kvinnan inte längre vågade vara sexuellt aktiv (Fallbjörk et al., 2016). 

Resultatsammanfattning 

Mastektomi har visats påverka kvinnans livskvalitet individuellt och kan förknippas 

med känslor som rädsla och olust. En del kvinnor upplever att tiden efter mastektomin 

är hanterbar medan andra upplever nedsatt livskvalitet. Många kvinnor uppger att 

feminitet och sexualitet är hotat och att de inte känner igen sig själva framför spegeln. 

En del kvinnor lyfter fram betydelsen av att bära bröstprotes för att känna sig som hel 

igen, medan andra inte brydde sig om att bära protes. En del kvinnor upplever att 

deras känsla av att vara feminin har ändrats. En del kvinnor känner att bröstet gör dem 

feminina, dels kroppsligt och även för att bära olika typer av kläder. För andra spelar 

detta inte så stor roll då de anser att det inte är bröstet som gör dem feminina. Det är 

viktigare att bli frisk från bröstcancern än att behålla känslan av feminitet. Kvinnan 

kan uppleva att sexualiteten är hotad efter en mastektomi på så sätt att hon inte vågar 

eller vill visa sin kropp för partnern. Kvinnan kan känna sig obekväm i den nya 

kroppen och tror att partnern ska avvisa henne. En bröstrekonstruktion kan vara 

aktuellt för att återställa kvinnans feminitet och sexualitet efter en mastektomi.  

Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevda livskvalitet efter 

mastektomi. Författarna valde att utföra en litteraturstudie som genomförs för att 

sammanställa vetenskaplig litteratur för att beskriva kunskapsläget inom ett visst 

ämne (Kristensson, 2014). Sökorden som använts i studien formulerades utifrån syftet 

och översattes från svenska till engelska MeSH-termer.  I databasen Cinahl fanns 

sökorden mastectomy och quality of life med bland Cinahl headings. Här söktes dessa 

med (MH "mastectomy") AND (MH "Quality of Life"). Vilket gav oss tre slutgiltiga 

artiklar. I databasen Medline användes engelska MeSH termer och sökorden (MH 

”mastectomy”) AND (MH ”Quality of Life”) resulterade i två slutgiltiga artiklar. I 
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PsycInfo användes Termfinder för att slå upp sökorden. Sökningen i PsycInfo blev då 

(DE ”mastectomy”) AND (DE ”Quality of Life”) och resulterade i tre slutgiltiga 

artiklar. Författarna upplevde att de fick fram många träffar vid sökningen av artiklar, 

dock var det svårt att hitta artiklar som svarade till litteraturstudiens syfte samt fanns 

tillgängliga i fulltext. Av åtta artiklar som inkluderades till litteraturstudien fanns fyra 

tillgängliga i fulltext. De titlar som matchade våra sökord men som inte fanns i 

fulltext, söktes fram med originaltitel eller författare och utgivningsår på internet. 

Författarna upplevde att det gick bra att söka fram artiklarna med fulltext via internet. 

Avgränsningar i sökningen var artiklar senast publicerade 2006 för att erhålla så 

aktuell forskning som möjligt. Andra avgränsningar var artiklar på engelska för att 

författarna ville ha artiklar med ett internationellt språk som de kunde behärska. 

Begränsning till det engelska språket kan innebära att studier skrivna på andra språk 

kan ha missats. Språkliga missförstånd kan eventuellt uppstått då författarnas 

modersmål inte är engelska, och författarna hade inte en tanke på att använda sig av 

det svenska språket i sökningsprocessen. Författarna har även valt att inte begränsa 

sig geografiskt i studien för att få ett bredare perspektiv i resultatet från olika 

populationens synvinklar. Artiklarna som inkluderades i studien var genomförda i 

Sverige, USA, Australien och Portugal vilket ger författarna ett bredare perspektiv ur 

olika populationers upplevelsevärld. Att studera olika populationers upplevelser av 

fenomenet livskvalitet i samband med mastektomi, är av intresse då människor har 

olika levnadsvanor och kulturer i olika länder. 

 

Författarna har även valt att inkludera kvantitativa studier för att bredda studien då 

kvantitativa studier undersöker större populationers erfarenheter och upplevelser. 

Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ data är att kvalitativ forskning utgår från 

varje individs tolkning och upplevelser av ett visst fenomen, medan kvantitativ 

forskning studerar orsakssamband mellan populationer (Kristensson, 2014). 

 

För att upprätthålla god kvalitet i studien söktes artiklar inom tre relevanta databaser; 

Cinahl, Medline och Psychinfo som alla innehåller omvårdnadsvetenskapliga ämnen 

(Kristensson, 2014). Vid granskning av de vetenskapliga artiklarnas kvalitet användes 

granskningsmallar enligt Stolt och Bahtsevani (2011). Dessa granskningsmallar 

valdes då de kändes lättförståeliga och enkla att använda. De kändes även trovärdiga 
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då Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) använder sig av 

dessa granskningsmallar (SBU, u.å). 

 

Åtta vetenskapliga artiklar inkluderades till resultatet, fyra kvantitativa och fyra 

kvalitativa. Åtta artiklar kan ses som ett begränsat urval att bygga ett resultat på. 

Författarna anser dock att den data som inkluderades är riklig för att besvara studiens 

syfte. Upplevelser är individuella vilket betyder att om fler artiklar hade inkluderats 

finns en möjlighet att fler variationer hade identifierats. En annan aspekt till varför 

fler artiklar inte inkluderades är att författarna ansåg att litteratursökningen var 

komplicerad. Många av de artiklar som författarna såg som intressanta fanns ofta inte 

i fulltext och gick heller inte att leta fram via Google, flera artiklar var även 

litteraturstudier.   

Resultatdiskussion 
Mastektomi kan ge upphov till förändrad livskvalitet hos kvinnor med bröstcancer 

men även hos de kvinnor som genomgått en profylaktisk mastektomi på grund av hög 

risk för att drabbas av bröstcancer. Att genomlida förlusten av ett bröst kan skapa 

olika känslor hos kvinnor och resan att återhämta sig till en fungerande vardag kräver 

stöd av både närstående som vårdpersonal. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna 

möta kvinnan och närstående med stöttning och vägledning för att lindra lidande och 

öka välbefinnande. 

 

Känslor som olust, rädsla och avsky var starkt förknippade med förlusten av ett bröst 

och förändrad kroppsbild. Resultatet i litteraturstudien visade att en yngre grupp 

kvinnor hade svårare att acceptera den förändrade kroppen medan en äldre 

åldersgrupp mer brydde sig om hälsan i första taget (Fallbjörk et al., 2012). 

Upplevelsen av förändrad kroppsbild är individuellt och behöver dock inte vara 

sammanhängande till åldern då författarna menar att upplevelser inte kan 

generaliseras från person till person. Idag utsätts kvinnor dagligen för massmedians 

bilder om hur kroppsidealet ska se ut (Piot-Ziegler, Stassi, Raffoul & Delaloye 2010). 

Författarna menar att de negativa känslorna om sin kroppsbild efter en mastektomi 

kan vara relaterat till den stereotypa bilden av hur en kvinna ska se ut. Författarna 

tänker att det idag finns en bild i media om hur kvinnan ska se ut och hur hon ska 

vara. En bild som vi menar kan vara svår att leva upp till och kan ställa höga krav på 
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kvinnan. Vidare i Piot-Ziegler et al. (2010) studie framkommer det att kvinnor med 

genomförd mastektomi påverkas av median i vardagslivet då dem känner sig 

begränsade i klädval och aktiviteter. Författarna menar att de höga kraven på kvinnor 

idag kan bidra till ökade negativa tankar och känslor om kroppsbilden efter 

mastektomi. Att endast ha ett bröst leder då till att de inte längre passar in i det 

kvinnliga stereotypiska idealet som framställt i media. Författarna menar att då många 

kvinnor väljer att genomföra en bröstrekonstruktion kan det vara en del i att passa in i 

detta ”perfekta” ideal i samhället. Att återskapa kroppen så den passar in i samhällets 

krav. Enligt Fallbjörk et al. (2016) oroar sig många kvinnor över hur de ska klä sig 

samt är rädda för att visa sig på badet eller på gymmet för att andra ska se att de bara 

har ett bröst. Författarna menar att det kan vara samhället som bidrar till dessa 

känslor. I resultatet kunde författarna komma fram till att livskvaliteten hos kvinnor 

som gjort en mastektomi kunde variera från person till person. En viktig faktor som 

ökade livskvaliteten hos kvinnorna var stöd från anhöriga. 

 

I resultatet lyfts betydelsen av sjuksköterskans stöd för att lindra lidande. Vendrusculo 

Fangel et al. (2013) menar att kvinnor som fått bra med information innan ingreppet 

och stöttning från sjuksköterskan, upplevde en högre livskvalitet än kvinnor som fått 

för lite information och stöd. Forskning visar att kvinnor som deltar i stödgrupper 

upplever det lättare att anpassa sig till den nya livssituationen (Skrzypulec, Tobor, 

Drosdzol & Nowosielski, 2009). Som patient kan det kännas ensamt i sjukdomen och 

det kan då vara viktigt att kvinnorna får träffa andra kvinnor i liknande situation för 

att dela med sig av varandras erfarenheter (a.a.). Sjuksköterskans möte med patienten 

på sjukhuset är dem flesta fall kortvarigt då efterbehandling sker på mottagning eller 

några få dagars sjukhusvård på avdelning. Sjuksköterskan ställs inför en utmaning att 

få patienten att känna sig sedd samt att förbereda kvinnan för livet efter behandling 

och operation (Myklebust Sorensen et al., 2011). I detta resonemang kan Orems 

(1980) egenvårdsteori vara användbar i efterbehandling av bröstcancer då vi anser att 

egenvård är viktigt för att kvinnan ska få känna välbefinnande. Kvinnan måste få 

känna att hon har kontroll över sin nya kropp och sitt liv, så att hon kan återhämta sig 

tillbaka till en fungerande vardag. Här tänker författarna att stöd från såväl partners 

och närstående spelar en stor roll för kvinnans välmående. 
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I resultatet framkom olika syn på bröstprotes och behovet av bröstkonstruktion. En 

del kvinnor upplevde att bröstprotesen begränsade dem i livet (Fallbjörk et al., 2016). 

De oroade sig över hur de skulle klä sig för att alltid dölja bröstprotesen och slutade 

gå till badet och gymmet för att undvika att visa sig för andra. Att genomföra en 

bröstrekonstruktion var nödvändigt för en del för att återställa dem som person och 

som kvinna. För vissa kvinnor var bröstprotesen ett naturligt val då de inte kunde 

tänka sig en bröstrekonstruktion av olika anledningar. I studien av Fallbjörk et al. 

(2016) framkommer det att den estetiska betydelsen efter en mastektomi kan bero på 

kvinnans ålder. Att äldre kvinnor inte upplever det lika viktigt att genomgå en 

bröstrekonstruktion då utseendet inte längre spelar så stor roll, att det är hälsan som är 

det viktiga. Författarna menar att upplevelser är unika och individuella och inte bör 

generaliseras. Äldre kvinnor kan tycka det är lika viktigt med bröstrekonstruktion som 

yngre, en äldre persons åsikter och känslor bör därför inte generaliseras och appliceras 

på alla äldre personer då upplevelser är individuella.  

Slutsats 
Upplevelser och livskvalitet efter mastektomi är individuella och kan variera. En del 

kvinnor upplever att mastektomin är hanterbar medan andra upplever att det berör 

deras livskvalitet. En del kvinnor upplever att kroppsbilden är förändrad och att 

bröstrekonstruktion är nödvändig för att de ska känna sig som kvinna igen då 

bröstprotes inte är tillräcklig. Det är då viktigt att kvinnorna får rätt stöd från 

vårdpersonal och anhöriga för att hantera den förändrade kroppen och kunna leva ett 

normalt liv efter mastektomin.  

Kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning 
Studiens resultat kan ha nytta i den kliniska verksamheten då sjuksköterskan och 

annan vårdpersonal måste se patientens situation med ett inifrånperspektiv där de kan 

söka djupare förståelse för hur patienterna upplever förlusten av ett bröst, operationen 

i sin helhet samt livskvalitet efter mastektomi. Genom en ökad förståelse kan kliniker 

bättre ta ställning till hur dessa patienter ska bemötas och utifrån denna insikt forma 

en mer personcentrerad och individuell vård med anpassade stödinsatser. Det har 

tidigare forskats mycket på kvinnors upplevelser av mastektomi, dock framkommer 

inga resultat på hur dessa patienter bättre kan mötas. Vi som blivande sjuksköterskor 
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anser att det är viktigt att så tidigt som möjligt förbereda patienten på vad operationen 

kommer att medföra så att patienten har det med sig. Förslag till fortsatt forskning 

skulle därför kunna handla om hur sjuksköterskans förberedande stödinsatser och 

informering redan från början kan förebygga nedsatt livskvalitet efter mastektomi. 
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* Artiklar som används i referenslistan 

Bilagor 
Bilaga 1. Artikelmatris 

Författare 
Artikelns titel, 
tidsskrift, land 

Syfte  Metod och ev design  
   

Värdering Resultat 

Brandberg, Y., 
Sandelin, K., Erikson, 
S., Jurell, G., 
Liljegren, A., 
Lindblom, A., & 
Arver, B. (2008).  
Psychological 
reactions, quality of 
life, and body image 
after bilateral 
prophylactic 
mastectomy in women 
at high risk for breast 
cancer: a prospective 
1-year follow-up 
study.  
Journal Of Clinical 
Oncology. 
USA. 

Att prospektivt 
utvärdera 
kroppsbild, 
sexualitet, 
emotionella 
reaktioner och 
livskvalitet hos 
kvinnor med  
ökad risk för 
bröstcancer från 6 
månader och upp 
till 1 år efter 
profylaktisk 
mastektomi 

Kvantitativ ansats. 
Inklutionskriterier: 
Kvinnor som 
genomgått 
profylaktisk 
mastektomi mellan 
oktober 1997 och 
December 2005. 
Exklutionskriterier: 
Kvinnor med 
bröstcancer diagnos. 
Datainsamling: 
enkätstudie 
Urvalsförfarande:  
Urval: 90 kvinnor. Av 
dessa svarade 56 på 
enkäten. Bortfall 34 
kvinnor som ej 
svarade på enkäten. 
Analys: Deskriptiv 
statistik 

Styrkor: Lyfter 
fram inklutions/ 
exklutionskriteri
er samt bortfall 
 
Svagheter: 
Otydlig 
redovisning av 
urvalsförfarande 
 

Resultatet visar att 
BPM dvs 
profylaktisk 
mastektomi hade 
olika inverkan på 
studiedeltagarna vad 
gällde deras 
kroppsbild och 
sexualitet. 
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Författare 
Artikelns titel, 
tidsskrift, land 

Syfte  Metod och ev design  
 

Värdering Resultat 

Fallbjörk, U., 
Salander, P., & 
Rasmussen, B. H. 
(2012).  
From ”No Big Deal” 
to ”Losing Oneself” 
Different Meanings of 
Mastectomy. 
Cancer Nursing. 
Sverige. 

Att undersöka 
kvinnors 
berättelser av 
mastektomi på 
deras liv samt 
kvinnors 
reflektioner kring 
bröstrekonstruktio
n 

Kvalitativ ansats. 
Inklutionskriterier: 
kvinnor som 
genomgått mastektomi 
det närmsta året då 
studien undersöktes 
Exklutionskriterier: 
Kvinnor med 
bröstcancer som ej 
genomgått mastektomi  
Urvalsförförande: 
enkätstudie 
Urval: kvinnor med 
bröstcancer som 
genomgått mastektomi 
och som svarade på 
enkäten. Bortfall; 
kvinnor som ej 
svarade på enkäten (ca 
15%). 
Slutgiltig studiegrupp: 
126 kvinnor i olika 
åldrar. 
Datainsamling: 
Kvalitativ 
intervjustudie baserat 
på fynden från 
enkäten. 
Analysmetod: 
Systematisk analys 

Styrkor: Anger 
bortfall av 
studiedeltagare. 
Innehållsrik 
data. Tydligt 
syfte.  
 
Svagheter: 

Kvinnors 
upplevelser av 
livskvalitet efter 
mastektomi var 
individuell. 
Gemensamt för 
studiedeltagarna var 
att kvinnorna kände 
en hotad feminitet. 
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Författare 

Artikelns titel, 
tidsskrift, land 

Syfte  Metod och ev design  
 

Värdering Resultat 

Vendrusculo Fangel, 
L. M., Sanches 
Panobianco, M., 
Martins Kebbe, L., de 
Almeida, A. M., & de 
Oliveira Gozzo, T. 
(2013).  
Qualify of life and 
daily activities 
performance after 
breast cancer 
treatment.  
Acta Paulista de 
Enfermagem. 
Portugal. 

Att utvärdera 
livskvalitet och 
funktionell 
förmåga hos 
kvinnor med 
bröstcancer ett år 
efter behandling 
med kirurgi och 
strålbehandling. 

 
 

Kvantitativ ansats. 
Design: Experimentell 
design, 
tvärsnittsstudie. 
Inklusionskriterier: 
kvinnor som 
genomgått mastektomi 
och som deltog i 
rehabiliteringsgrupper 
samt dem som 
fullgjort kemoterapi 
för inte mer än ett år 
sen och dem som inte 
hade någon tumör. 
Exklusiontskriterier: 
Okänt. 
Urval: 42 
studiedeltagare 
Bortfall: 81 
Datainsamling: 
Frågeformulär 
Dataanalys: 
Deskriptiv analys 

Styrkor: Tydligt 
strukturerad. 
Anger bortfall. 
Innehållsrik. 
 
Svagheter: 
Nämner ej 
exklusionskriteri
er. 
 

Visade att kvinnor 
som har behandlats 
för bröstcancer med 
kirurgi eller 
kemoterapi var i 
behov av stöttning 
från såväl närstående 
som partners för att 
upphålla god 
livskvalitet.  
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Författare, Artikelns 
titel, Tidskrift, Land  

Syfte Metod och ev design  

 

Värdering Resultat 

Freysteinson, W. M., 
Deutsch, A. S., Lewis, 
C., Sisk, A., Wuest, 
L., & Cesario, S. K. 
(2012). 
The Experience of 
Viewing Oneself in the 
Mirror After a 
Mastectomy. 
Oncology Nursing 
Forum. 
USA. 
 

Att beskriva 
upplevelsen av att 
visa sig själv i 
spegeln efter 
mastektomi. 

Kvalitativ ansats. 
Inklusionskriterier: 
Kvinnor över 18 år 
som pratade och 
förstod engelska samt 
hade genomgått 
mastektomi med eller 
utan rekonstruktion 
inom 3-12 månader. 
Exklusiontskriterier: 
Förmyndare för 
medicinska beslut, 
betydande 
känslomässig stress 
och kropps 
dismorphic sjukdom.  
Urvalsförförande: 
Bröstcancer 
kontaktsjuksköterska 
bjöd in patienterna när 
uppföljning efter 
operationen gjordes 
via telefonen.   
Urval/bortfall: 20 
kvinnor kontaktades, 
12 kvinnor deltog. 8 
bortfall. 
Datainsamling: 
Inspelade öppna 
intervjuer på cirka 30 
minuter. 
Analysmetod: 
Strukturell analys. 

Styrkor: Tydligt 
syfte och metod.  
Beskriver 
bortfall och 
exklussionskrite
rier. Innehållsrik 
data. 
 
Svagheter: 
Ostrukturetat 
resultat. Litet 
urval, ej 
överförbar till 
liknande studier.  

Kvinnorna hade 
positiva tankar efter 
mastektomin så som 
hopp, viljan att 
hjälpa andra 
personer och att sätta 
sitt eget liv i 
perspektiv. Dessa 
tankar hjälpte dem 
att gå vidare i livet, 
att kämpa mot 
bröstcancern gav 
kvinnorna ett sätt att 
se på sitt liv i ett nytt 
perspektiv. Tron 
upplevdes hjälpa 
dem att se sig i 
spegeln efter 
mastektomin. De 
upplevde även att 
ingen personal 
frågade hur de 
verkligen mådde 
eller hade tid för att 
lyssna på dem samt 
att de inte fick 
assistans med att se 
till sin kropp. 
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Författare 
Artikelns titel, 
tidsskrift, land 

Syfte  Metod och ev design  
  

Värdering Resultat 

McKean, L. N., 
Newman, E. F., & 
Adair, P. (2013). 
Feeling like me again: 
a grounded theory of 
the role of breast 
reconstruction surgery 
in self-image. 
European Journal of 
cancer Care. 
England. 
 

Syftet var att 
utveckla en 
teoretisk 
förståelse av 
rollen av 
bröstcancer 
rekonstruktion i 
kvinnors 
självbild.   

Kvalitativ ansats. 
Inklutionskriterier: 
Kvinnor som var 18 år 
och äldre vid 
bröstcancerdiagnosen 
och har genomgått en 
bröstrekonstruktion 
efter mastektomi. 
Exklutionskriterier: 
Kvinnor som 
genomgått behandling 
av strålbehandling 
inom 3 månader eller 
har diagnos av dödlig 
cancer.  
Datainsamling: Semi-
strukturerade 
intervjuer. 
Urvalsförfarande:  
Urval: 10 kvinnor. 
Analysmetod: 
Deskriptiv analys 

Styrkor: 
Innehållsrik. 
Strukturerad och 
tydlig.  
Svagheter: Litet 
urval. Bortfall ej 
beskrivet. 
 

Kvinnor upplevde 
förändrad kroppsbild 
efter mastektomin. 
Bröstprotes var inte 
aktuellt då det inte 
kändes som en 
naturlig del av 
kroppen. Kvinnorna 
oroade sig ständigt 
över klädval och ifall 
protesen skulle falla 
ur. 
Bröstrekonstruktione
n gjorde det möjligt 
för kvinnorna att se 
sig som sig själva 
igen. De nya brösten 
kunde även ses som 
en symbol för 
överlevnad och 
gjorde det möjligt 
för kvinnorna att 
fortsätta sina liv. 
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Författare 
Artikelns titel, 
tidsskrift, land 

Syfte  Metod och ev design  
  

Värdering Resultat 

Przezdziecki, A., 
Sherman, K. A., 
Baillie, A., Taylor, A., 
Foley, E., & Stalgis-
Bilinski, K. (2013).  
My changed body: 
breast cancer, body 
image, distress and 
self-compassion.  
Psycho-Oncology. 
Australien. 

Att beskriva 
förhållandet 
mellan 
kroppsbild, 
självkänsla och 
ångest vid 
bröstcancer. 

Kvantitativ ansats. 
Inklusionskriterier: 
kvinnor med 
bröstcancer över 18 år 
som behandlats med 
kirurgi, kemoterapi 
eller radioterapi. 
Exklusionskriterier: 
kvinnor under 18 år 
samt män.  
Urvalsförfarande:  
Urval: inkluderde till 
studien 279 kvinnor i 
olika åldrar. Bortfall 
kvinnor under 18 år 
och kvinnor med 
bröstcancer som inte 
avslutat behandling 
Slutgiltig studiegrupp: 
279 studiedeltagare.  
Datainsamling: olika 
mätinstrument. 
Dataanalys: statistisk 
analys. 

Styrkor: anger 
inklusion/ 
exklusionskriteri
er samt bortfall.  
 
Svagheter: Har 
ett avancerat 
språk. 

Resultatet visade att 
självkänsla efter 
behandling med 
bröstcancer kunde 
variera mellan 
åldersgrupper och att 
en yngre åldersgrupp 
hade det svårare att 
acceptera 
kroppsbilden. 
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Författare, Artikelns 
titel, Tidskrift, Land  

Syfte Metod och ev design  

 

Värdering Resultat 

Sheppard, L. A., & 
Ely, S. (2008). 
Breast cancer and 
sexuality. 
The Breast Journal. 
Australien. 
 

Studien utforskar 
makens 
upplevelser av 
kroppsbild och 
sexualitet i 
relation till 
bröstcancer och 
konsekvenserna 
dessa håller för 
relationen. 

Kvalitativ ansats. 
Inklusionskriterier:  
Exklusiontskriterier: 
Ej angivna. 
Urvalsförförande:  
Urval: Fyra kvinnor 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer.  
Analysmetod: 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 
 

Styrkor: Tydligt 
syfte, 
innehållsrik 
bakgrundsfakta. 
 
Svagheter: Ej 
angivet 
exklussionskrite
rier och bortfall. 
Få 
studiedeltagarre. 
Dåligt 
strukturerad. 

Bröstcancer har visat 
sig påverka 
relationer. 12 % av 
deltagarna 
rapporterade 
separation och 35 % 
rapporterade att 
partnern var 
emotionellt 
otillgänglig. Kvinnor 
känner att det är 
extremt svårt att 
komma till rätta mer 
operations ärret och 
kunde (felaktigt) tro 
att partners skulle 
äcklas och störa sig 
på ärret.  
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Författare 
Artikelns titel, 

tidsskrift, land 

Syfte  Metod och ev design  
  

Värdering Resultat 

Skrzypulec, V., 
Tobor, E., Drosdzol, 
A., & Nowosielski, K. 
(2009).  
Biopsychosocial 
functioning of women 
after mastectomy.  
Journal Of Clinical 
Nursing. 
England. 

Att identifiera 
upplevelser av de 
problem som 
kvinnor efter total 
mastektomi och 
partiell 
mastektomi ställs 
inför som 
påverkar 
livskvaliteten. 

Kvantitativ ansats. 
Design: randomiserad 
kontrollerad studie 
Inklusionskriterier: 
kvinnor som 
genomgått 
mastektomi, som gett 
samtyckte till 
deltagande och som 
slutfört ett 
frågeformulär 
Exklusionskriterier: 
patienter som inte 
svarade på 
inklusionskriterierna 
Urval: 91 kvinnor. 
randomiserat urval 
tillkontrollgrupp 
Bortfall: 26 kvinnor, 
uppfyller ej kriterier. 
Datainsamling: olika 
mätinstrument 
Dataanalys: 
statistiskanalys 

Styrkor: Tydliga 
urvalskriterier. 
Tydligt syfte. 
Tydlig metod. 
Bra 
strukturerad. 
 
Svagheter: 
Långt syfte. 
Beskriver ej 
etiska 
överväganden. 

Kvinnors livskvalitet 
kunde upplevas olika 
beroende på grad av 
posttraumatisk 
stress. Var ej 
förknippat med 
ålder. 
 

 


