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Sammanfattning 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och en av världens mest 

förekommande cancerformer. Bröstcancer behandlas oftast med kirurgi. Ibland behöver hela 

bröstet opereras bort, så kallad total mastektomi. Det är viktigt att sjuksköterskan har ett 

ödmjukt förhållningssätt och utformar en individanpassad vård för att främja livskvaliteten. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors livskvalitet efter total mastektomi vid 

bröstcancer. 

Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med deskriptiv design med systematiska 

sökningar i databaserna CINAHL och MEDLINE. En integrerad analys användes vid 

granskning, bearbetning och presentation av artiklarna för att klarlägga resultatets kategorier 

och subkategorier. Resultatet beskrivs med tre kategorier och sex subkategorier. 

Resultat: Känslor som sorg, tomhet och ångest konfronterade kvinnorna och kroppsbilden och 

identiteten förändrades vilket bidrog till en försämrad livskvalitet. Förlusten av ett bröst 

begränsade vardagen och vid intim sexuell kontakt kände kvinnorna obehag. Stödet från 

professionella och anhöriga varierade, men ett gott stöd visade sig vara betydelsefullt och kunde 

hjälpa kvinnorna att upprätthålla sin livskvalitet. 

Slutsats: Alla kvinnors upplevelser är unika. Sjuksköterskan spelar en viktig roll i 

bearbetningsprocessen och den personcentrerade vården måste individanpassas efter kvinnans 

unika behov för att främja god livskvalitet. 

 

Nyckelord: Bröstcancer, kvinnor, livskvalitet, personcentrerad vård, total mastektomi, 

upplevelser. 
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1. Inledning 
Enligt Cancerfonden (2018) upptäcks omkring 9400 nya fall av bröstcancer i Sverige varje år, 

vilket gör bröstcancer till den vanligaste cancerformen hos kvinnor. I och med att bröstcancer 

är en vanlig cancerform i dagens samhälle kan ökad förståelse för kvinnors upplevelser av sin 

livskvalitet efter total mastektomi bidra till bättre personcentrerad vård.  

2. Bakgrund 
2.1 Bröstcancer 

Cancerfonden (2018) beskriver att bröstcancer är en av världens mest förekommande 

cancerformer och varje år drabbas omkring 1,5 miljoner kvinnor av sjukdomen. Vid bröstcancer 

sker en ökning av elakartade celler i bröstvävnaden. Det är vanligast att cancern utgår från 

cellerna i mjölkgångarna, så kallad duktal cancer (Bäcklund, Sandberg & Åhsberg, 2016). 

Cancern kan även spridas vidare till närliggande vävnader och kan transporteras via blodet eller 

det lymfatiska systemet (D’Souza, Darmanin & Fedorowicz, 2011). 

 

Risken att få en bröstcancerdiagnos innan 40-års ålder är mycket liten, men ju äldre kvinnan 

blir, desto högre blir risken och vid 60–69-års ålder är risken som störst (Bäcklund et al., 2016). 

Sedan 1960-talet har bröstcancerdiagnoserna ökat till det dubbla i Sverige vilket innebär en 

ökning på drygt en procent per år. Orsakerna till ökningen beror på att kvinnorna i dagens 

samhälle föder barn vid högre ålder och ammar kortare perioder. Det förekommer också ett 

ökat intag av p-piller och hormonersättande preparat vid klimakteriet som orsakar ökningen. 

Införandet av regelbunden mammografi har också resulterat i att fler diagnostiseras då fler fall 

av mindre cancertumörer uppmärksammas. Uppskattningsvis beror fem till tio procent av alla 

bröstcancerdiagnoser på ärftlighet och en medfödd genetisk förändring (ibid.). 

 

2.1.1 Symtom, diagnostik och behandling av bröstcancer 

Kvinnor i Sverige mellan 40 och 74 år rekommenderas av Socialstyrelsen (2013) att 

regelbundet genomgå hälsokontroller med mammografi. Drygt hälften av alla nya 

bröstcancerfall upptäcks med screeningmammografi och tack vare regelbundna hälsokontroller 

upptäcks bröstcancerfallen ofta i ett tidigt skede vilket förbättrar överlevnadsprognosen (Juvet 

et al., 2009). Kvinnor rekommenderas att undersöka sina bröst och armhålor en gång i månaden. 

En vecka efter upphörd menstruation bör kvinnor undersöka sina bröst då bröstvävnaden under 

den tiden är minst hormonpåverkad (Bäcklund et al., 2016). Vid undersökning av bröst och 

armhålor används raka fingrar med ett lätt tryck och små cirkulerande rörelser (Cancerfonden, 

2018). Symtom som bör uppmärksammas är knölar i bröstet, hudförtjockning, eksem, 

indragning av bröstvårtan och sekretion från bröstvårtan. Uppmärksammade symtom är en 

indikation på att primärvården eller sjukhusets bröstmottagning bör kontaktas (Bäcklund et al., 

2016).  

 

Trippeldiagnostik är en metod som tillämpas om knutor eller andra symtom från brösten 

upptäckts och då utförs en klinisk undersökning, bilddiagnostik och punktion (Myklebust 

Sørensen & Almås, 2011). Vid den kliniska undersökningen känner läkaren på kvinnans bröst 

både i sittande och liggande ställning. Vidare undersöker läkaren lymfkörtlarna på halsen, ovan 

och under nyckelbenen samt i armhålorna. Efter den kliniska undersökningen remitteras 

patienten vidare till mammografi (ibid.). Bäcklund et al. (2016) menar att om mammografin 

påvisar fynd som ökar misstanken om cancer, punkteras förändringarna av läkaren med hjälp 

av en nål för vidare undersökning. Patienter som misstänks ha bröstcancer eller har fått en 

bröstcancerdiagnos fastställd med hjälp av trippeldiagnostik anmäls alltid av läkaren till ett 

multidisciplinärt team där olika professioner runt bröstcancerpatienten deltar (ibid.). 
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2.1.2 Total mastektomi och eventuella komplikationer av ingreppet 

Bröstcancer behandlas i de flesta fall med kirurgi. Hela bröstet kan behövas opereras bort, så 

kallad total mastektomi. I vissa fall räcker det med bröstbevarande kirurgi, partiell mastektomi 

(Gumus et al., 2010). Kvinnan måste således anpassa sig till en kirurgiskt förändrad kropp, men 

det går att återuppbygga ett nytt bröst. Rekonstruktionen kan ske genom att kvinnan får en 

protes under bröstmuskeln eller att vävnad flyttas från en annan del av kroppen (Bäcklund et 

al., 2016). Fallbjörk, Frejeus och Rasmussen (2012) utförde en studie där resultatet påvisade att 

en bröstrekonstruktion var fysiskt och emotionellt påfrestande men att den ändå var 

betydelsefull för kvinnorna. Fang, Shu och Fetzer (2011) menar att kvinnor som ska genomgå 

total mastektomi till följd av bröstcancer sätter sin vilja att överleva i första hand istället för att 

tänka på den förändrade kroppen efter operationen.  

 

Komplikationerna efter total mastektomi är få men de som kan uppkomma är infektion, serom, 

nervpåverkan och lymfödem (Myklebust Sørensen & Almås, 2011). En annan komplikation 

som kan uppstå är Post Mastectomy Pain Syndrome (PMPS) som definieras som en kronisk 

neuropatisk smärta som pågått i minst tre månader (Beyaz et al., 2016). PMPS beskrivs som en 

brinnande eller huggande smärta och det är vanligt att också uppleva känslan av domningar och 

tryckkänslighet (Alves Nogueira Fabro et al., 2012). 

 

2.2 Personcentrerad vård 

Svensk sjuksköterskeförening definierar begreppet personcentrerad vård som följande: 

 
Personcentrerad vård kan beskrivas som en vård som strävar efter att synliggöra hela personen 

och prioriterar tillgodoseende av andliga, existentiella, sociala och psykiska behov i lika hög 

utsträckning som fysiska behov. Personcentrerad vård innebär att respektera och bekräfta 

personens upplevelse och tolkning av ohälsa och sjukdom, samt att arbeta utifrån denna tolkning 

för att främja hälsa med utgångspunkt i vad hälsa betyder för just denna enskilda person. En 

personcentrerad vård innebär också̊ att personens unika perspektiv ges likvärdig giltighet som 

det professionella perspektivet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

 

Myklebust Sørensen och Almås (2011) beskriver att det är viktigt att värna om en god relation 

mellan patient och sjuksköterska under hela behandlingsförloppet, även efter utskrivningen för 

att patienten ska känna ett fortsatt professionellt stöd. Flera sjukhus erbjuder kvinnorna 

möjlighet att få medverka i en patientskola som leds av en specialiserad sjuksköterska inom 

bröstcancer. Sjuksköterskan behöver se kvinnan och lyssna på henne för att trösta och ge stöd. 

Vid inskrivningssamtalet är det betydelsefullt att uppmuntra henne till att berätta vad hon vet 

om sin diagnos och den planerade operationen (ibid.).  

 

Många människor förknippar sin identitet med kroppens yttre och vid sjukdom kan upplevelsen 

av identitet förändras (Håkansson, 2014). Identiteten formas och utvecklas under livets gång 

och påverkas av samhället, normer och olika intryck. I omvårdnaden behöver sjuksköterskan 

möta patienten och hennes självbild med öppenhet och förståelse för att stödja patientens 

försoningsprocess och hälsa. Den förändrade kroppen kan vara svår att acceptera och många 

upplever en sorts främlingskap inför sig själv. Sjuksköterskans möte med patienten måste därför 

ske på ett ödmjukt sätt. Det ödmjuka förhållningssättet är viktigt för att bevara eller återupprätta 

patientens upplevelse av värdighet i ett hälsofrämjande syfte (ibid.). 
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2.3 Livskvalitet 

Inom hälso- och sjukvården innebär ordet livskvalitet att leva ett gott liv. Livskvalitet är nära 

förknippat med begreppen hälsa och ohälsa och varje människas uppfattning av livskvalitet är 

unik och personlig. Vid vårdandet är det som sjuksköterska viktigt att ha begreppet livskvalitet 

i åtanke. Vård och behandling kan påverka människans upplevelser till det bättre eller sämre, 

vilket i sin tur påverkar livskvaliteten (Sandman & Kjellström 2013). Mätningen av livskvalitet 

är viktig men svår och det beror på att människor har olika förväntningar, de kan befinna sig i 

olika faser under sin sjukdomsresa och referensvärdet av deras förväntningar kan komma att 

ändras över tiden (Carr, Gibson & Robinson, 2001). 

 

Världshälsoorganisationen definierar begreppet livskvalitet som följande: 

 
Livskvalitet omfattar individens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån den kultur och 

det värdesammanhang som hon befinner sig i och i relation till personliga mål, förväntningar, 

normer och intressen. Det är ett vitt begrepp som påverkas av individens fysiska hälsa och 
psykologiska tillstånd, grad av oberoende, sociala förhållanden och relationer till betydelsefulla 

händelser i livsmiljön (World Health Organization WHO, 2012). 

 

2.4 Problemformulering 

Bröstcancer är till skillnad från andra cancersjukdomar en sjukdom som inte alltid ger några 

tydliga symtom och kvinnan upplever ofta sig själv som frisk fram tills diagnosen ställs. I de 

flesta fall behandlas bröstcancer med kirurgi och ibland måste hela bröstet opereras bort, så 

kallad total mastektomi. Eftersom bröstcancer är en vanlig sjukdom kommer sjuksköterskan 

med största sannolikhet under sitt yrkesverksamma liv möta kvinnor som ska genomgå eller 

har genomgått mastektomi. De som ska genomgå total mastektomi till följd av bröstcancer 

sätter sin vilja att överleva i första hand istället för att fokusera på den förändrade kroppen efter 

operationen. Frågan är dock vilken inverkan mastektomin har på kvinnornas livskvalitet. För 

att sjuksköterskan ska ha möjlighet att individanpassa vården till kvinnorna behövs mer 

kunskap och ökad förståelse för ämnet.  

3. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva kvinnors livskvalitet efter total mastektomi vid bröstcancer. 

4. Metod 
4.1 Design 

Studien genomfördes som en litteraturstudie med deskriptiv design. Tidigare vetenskaplig 

litteratur söktes systematiskt, granskades kritiskt och sammanställdes. En integrerad analys 

genomfördes vid sammanställningen av resultatet (Kristensson, 2014). 

4.2 Sökstrategi 

De meningsbärande orden som identifierades utifrån studiens syfte var: upplevelser, 

livskvalitet, bröstcancer och mastektomi. Orden översattes sedan till engelska och blev 

följande: ”Experience”, ”Quality of Life”, ”Breast Cancer” och ”Mastectomy”. En 

litteratursökning genomfördes den 28 mars 2018 i databaserna CINAHL och MEDLINE. 

Samtliga inkluderade artiklar var tillgängliga i Free full-text. Begränsningar var att artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska och publicerade mellan åren 2008–2018. I CINAHL användes 

begränsningen Peer reviewed. Funktionen Peer reviewed fanns inte i MEDLINE och därför 

användes webbsidan Ulrichsweb för att säkerställa att artiklarna var vetenskapligt granskade. 

Det har inte skett någon åldersbegränsning avseende kvinnor som genomgått total mastektomi 

och sökningen resulterade inte i någon artikel där deltagarna var under 18 år. 
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4.2.1 CINAHL 

I CINAHL användes ämnesordlistan som kallas ”CINAHL Headings” för att göra en sökning 

på de meningsbärande orden ”Experience”, ”Quality of Life”, ”Breast Cancer” och 

”Mastectomy”. Databasen föreslog egna indexord som sedan användes: “Life Experience”, 

“Quality of Life”, ”Breast Neoplasms” och ”Mastectomy”. Sökningen utökades med en 

fritextsökning på ordet ”Experience*” med trunkering. Vid nästa steg i sökningen 

kombinerades indexorden och fritextordet med de Booleska operatorerna OR och AND (Bilaga 

1). Sökorden kan kombineras med de Booleska operatorerna OR och AND. Operatorn OR 

används för att söka på närliggande begrepp och operatorn AND kan tillämpas för att 

kombinera två sökord med varandra (Kristensson, 2014).  

 

4.2.2 MEDLINE 

Vid sökningen i MEDLINE användes ämnesordlistan som kallas för MeSH. I ämnesordlistan 

genomfördes en sökning på de meningsbärande orden ”Experience”, ”Quality of Life”, ”Breast 

Cancer” och ”Mastectomy”. Databasen föreslog egna indexord och i MEDLINE benämns 

indexorden som MeSH-termer. Indexorden som sedan användes var: “Life Change Events”, 

“Quality of Life”, ”Breast Neoplasms” och ”Mastectomy”. Vid nästa steg i sökningen 

kombinerades indexorden med de Booleska operatorerna OR och AND (Bilaga 1).  

 

4.3 Urval 

4.3.1 Inklusions – och exklusionskriterier  

Inklusionskriterier var studier där kvinnor genomgått total mastektomi till följd av bröstcancer.  

Exklusionskriterier var studier som beskrev bröstbevarande kirurgi, kvinnor som genomgått 

mastektomi i könskorrigerande syfte, män som genomgått mastektomi samt litteraturstudier. 

 

4.3.2 Urvalsförfarande 

Litteraturstudiens urvalsprocess genomfördes i tre steg. Sökningen resulterade i 360 artiklar, 

varav sju dubbletter. I det första steget lästes samtliga 360 titlar som sökningen resulterade i. 

Läsningen av titlar delades upp mellan författarna och artiklar med relevanta titlar som 

bedömdes svara på studiens syfte gick vidare till nästa urvalssteg. I det andra steget lästes 69 

abstrakt var för sig av författarna för att sedan ta ett beslut tillsammans om vilka artiklar som 

svarade på litteraturstudiens syfte. I det tredje steget lästes 25 artiklar i fulltext. Båda författarna 

läste samtliga artiklar noggrant var för sig och sedan togs ett gemensamt beslut om vilka artiklar 

som ansågs besvara litteraturstudiens syfte. Totalt kvarstod tio artiklar som gick vidare till 

granskning (Bilaga 1). 

 

4.3.3 Granskning 

Artiklarna granskades utifrån Kristenssons (2014) frågor för granskning gällande kvalitativa 

och kvantitativa studier. Artiklarna granskades först individuellt och därefter gemensamt av 

författarna. Den gemensamma granskningen resulterade i tio artiklar som bedömdes vara av 

god kvalitet och som sedan inkluderades i litteraturstudien. Vid granskningen bedömdes först 

syftets formulering och tydlighet. I nästa steg undersöktes studiernas metod gällande val av 

studiedesign, urvalsförfarande, urval, datainsamlingsmetod och analysmetod. Utifrån 

granskningsfrågorna identifierades studiernas styrkor respektive svagheter. Granskningen 

resulterade i tio studier som ansågs vara av god kvalitet och samtliga inkluderades i 

litteraturstudien (Bilaga 2). 
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4.3.4 Bearbetning och dataanalys 

Den insamlade datan i form av artiklar analyserades med utgångspunkt från Kristenssons 

(2014) beskrivning av en integrerad analys. En integrerad analys betyder att resultaten från 

olika studier sammanställs och presenteras utifrån likheter och skillnader. Analysarbetet 

inleddes med att författarna läste samtliga tio artiklars resultat individuellt. I nästa steg lästes 

artiklarna gemensamt av båda författarna för att identifiera likheter och skillnader mellan 

artiklarna. Artiklarnas huvudfynd som överensstämde med litteraturstudiens syfte markerades 

och sammanställdes i ett dokument. Vid nästa steg i analysarbetet identifierades gemensamt 

olika subkategorier och kategorier utifrån artiklarnas huvudfynd. Subkategorier beskriver 

liknande saker som sedan förs samman till större kategorier. I det tredje steget sammanställdes 

slutligen resultatet under kategorierna och subkategorierna (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Tabell över resultatets kategorier med subkategorier. 
 

Kategori 

 

Subkategori 
 

Den förändrade kroppen 
Känslomässiga reaktioner 

Förändrad identitet 
 

Sexualitet  
Egna känslor 

Partnerrelation 
 

Stöd 
Professionellt stöd 

Stöd från anhöriga 

 

4.3.5 Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden ska användas under hela litteraturstudiens gång och det som eftersträvas 

vid all forskning är att värna om människors integritet och autonomi. Forskningen ska leda till 

nytta i den kliniska verksamheten, för samhället och för enskilda individer (Sandman & 

Kjellström, 2013). Helsingforsdeklarationen är en etisk riktlinje som Världsläkarförbundet 

(WMA) har utarbetat i syfte att vägleda vårdpersonal som utför forskning som innefattar 

människor. All forskning ska vara etiskt försvarbar och ska baseras på informerat samtycke och 

deltagarna ska när som helst få avsluta sitt deltagande utan negativa påföljder (Codex, 2018). 

Forskaren måste följa etiska riktlinjer genom hela forskningsprocessen och förvara allt 

forskningsmaterial i säkert förvar. Forskaren har också ett ansvar gentemot samhället, vilket 

innebär att det måste finnas en väl beskriven forskningsplan samt att forskaren även måste 

förmedla de negativa resultaten (Sandman & Kjellström, 2013).  

 

Endast studier som hade ett etiskt godkännande inkluderades i litteraturstudien och inget 

resultat har förvanskats. En objektiv läsning eftersträvades för att undvika förförståelse vid 

granskning av resultatet. Vid bearbetning av artiklarnas resultatdelar inkluderades enbart det 

resultat som svarade på litteraturstudiens syfte. Resultat som svarade på litteraturstudiens syfte 

har presenterats.  

5. Resultat 
Resultatet grundar sig på tio vetenskapliga artiklar som utförts i Brasilien, Polen, Schweiz, 

Sverige och USA. Av de totalt tio vetenskapliga artiklarna var fem med kvalitativ ansats och 

fem med kvantitativ ansats. Resultatet är indelat i tre kategorier med sex subkategorier som 

beskriver kvinnors livskvalitet efter total mastektomi vid bröstcancer (Tabell 1). 
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Tabell 2. Tabell över artiklarnas innehåll. 
Vetenskapliga 

artiklar 

Känslo- 

mässiga 

reaktioner 

Förändrad 

identitet 

Egna 

känslor 

Partner- 

relation 

Professionellt 

stöd 

Stöd från 

anhöriga 

Almeida et al., 

(2016) 
    x x 

Andrzejczak, 

Markocka-Mączka 

& Lewandowski. 

(2013) 

  x x   

Durães Rocha, 

Rodrigues Cruz, 

Aparecida Vieira, 

Marques da Costa 

& de Almeida 

Lima. (2016) 

x x x x   

Fallbjörk, 

Rasmussen, 

Karlsson & 

Salander. (2013) 

 x x x   

Fallbjörk, Salander 

& Rasmussen. 

(2012) 

 x x   x 

Freysteinson et al., 

(2012) 
x x   x x 

Kamińska. (2015) x   x   
Manganiello, 

Hoga, Reberte, 

Miranda & Rocha. 

(2011) 

 x x x   

Piot-Ziegler, Sassi, 

Raffoul & 

Delaloye. (2010) 

x x x    

Skrzypulec, Tobor, 

Drosdzol & 

Nowosielski. 

(2009) 

x    x x 

 

5.1 Den förändrade kroppen 

5.1.1 Känslomässiga reaktioner 

Kvinnornas känslomässiga reaktioner skilde sig åt, men de reagerade övergripande med starka 

känslor. Övergripande känslor som uppstod efter den genomförda mastektomin var sorg, chock 

och frustration över det förlorade bröstet vilket hade en negativ inverkan på livskvaliteten 

(Durães Rocha, Rodrigues Cruz, Aparecida Vieira, Marques da Costa & de Almeida Lima, 

2016; Freysteinson et al., 2012; Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul & Delaloye, 2010). Två 

kvantitativa studier påvisade att post-traumatisk stress påverkade kvinnornas livskvalitet 

negativt och resulterade i ångest och depression (Kamińska et al., 2015; Skrzypulec, Tobor, 

Drosdzol & Nowosielski, 2009). Upplevelsen av att de var på väg att förlora sig själva bidrog 

till att de konfronterades av känslor som tomhet och ångest. Känslor som skuld och rädsla över 

att deras döttrar skulle insjukna i bröstcancer påverkade kvinnornas livskvalitet negativt. 

Sjukdomen var inte längre bara ett hot mot dem själva, utan även ett potentiellt hot mot deras 

barn, vilket gjorde att de kände stark ångest (Piot-Ziegler et al., 2010). 



 

 

7 

5.1.2 Förändrad identitet 

Efter mastektomin var det inte bara den sjuka delen som försvunnit utan även identiteten och 

kroppsbilden vilket försämrade kvinnornas livskvalitet (Durães Rocha et al., 2016; Fallbjörk, 

Salander & Rasmussen, 2012; Manganiello, Hoga, Reberte, Miranda & Rocha, 2011). En del 

kvinnor upplevde sig själva som mindre vackra efter mastektomin och de kände sig stympade 

och osymmetriska med bara ett bröst vilket hade en negativ inverkan på livskvaliteten (Durães 

Rocha et al., 2016; Piot-Ziegler et al., 2010). Upplevelsen av att se sig själv i spegeln för första 

gången efter mastektomin upplevdes som något fruktansvärt och medförde en ”avsky” över den 

nya kroppen men med tiden blev det lättare att se sin egen spegelbild. Mastektomin resulterade 

i ett nytt perspektiv på livet vilket hjälpte kvinnorna att gå vidare (Freysteinson et al., 2012).  

 

Livskvaliteten påverkades negativt för en del av kvinnorna då förlusten av ett bröst blev ett 

hinder från att leva ett normalt liv. Klädvalet begränsades och kläder med urringning undveks 

för att inte visa bröstområdet (Fallbjörk et al., 2013; Piot-Ziegler et al., 2010). En kvantitativ 

studie mätte och jämförde kvinnors livskvalitet tio månader respektive tre år efter den totala 

mastektomin. Angående frågan om mastektomin hade påverkat kvinnornas klädval visade att 

det inte fanns en statistisk signifikant skillnad (p=0,322) gällande tidsaspekten men resultatet 

visade att klädvalet hade påverkats och begränsats (Fallbjörk, Rasmussen, Karlsson & Salander, 

2013). Vissa kvinnor kände sig oroliga för att personer i omgivningen skulle upptäcka att de 

genomgått total mastektomi trots att protes användes vilket försämrade livskvaliteten 

(Freysteinson et al., 2012). I en kvantitativ studie framkom det att kvinnorna kände sig 

obekväma vid träning och vid ombyte i offentliga omklädningsrum, men det fanns en statistisk 

signifikant skillnad (p=0,028) mellan tidsperioderna. Efter tre år upplevdes livskvaliteten som 

bättre jämfört med tio månader efter mastektomin (Fallbjörk et al., 2013). 

 

5.2 Sexualitet  

5.2.1 Egna känslor 

I två kvantitativa studier framkom det att kvinnorna kände sig obekväma och mindre sexuellt 

attraktiva vid intim sexuell kontakt vilket försämrade livskvaliteten (Fallbjörk et al., 2013; 

Manganiello et al., 2011). Brösten upplevdes som värdefulla och efter operationen kände de sig 

”som ett monster” när de klädde av sig och skulle vara intima med sina partners (Piot-Ziegler 

et al., 2010). De kände sig obekväma med att ta av sig sina bh:ar och ville därför ha släckt i 

rummet vid intim sexuell kontakt. Svårigheterna med det sexuella samlivet hade en negativ 

inverkan på kvinnornas livskvalitet (Fallbjörk et al., 2012; Piot-Ziegler et al., 2010). Den 

sexuella lusten minskade och kvinnorna beskrev att det bidrog till att den sexuella njutningen 

samt livskvaliteten minskade (Durães Rocha et al., 2016). En kvantitativ studie visade att 31% 

upplevde sig själva som mindre sexuellt attraktiva efter mastektomin. Totalt 80% av kvinnorna 

i den yngsta åldersgruppen dolde sina kroppar under intim sexuell kontakt och 58% i den äldsta 

åldersgruppen rapporterade samma beteende vilket hade en negativ inverkan på livskvaliteten 

(Andrzejczak, Markocka-Mączka & Lewandowski, 2013). 

 

5.2.2 Partnerrelation 

Kvinnorna bad sina partners lämna rummet när de skulle byta om på grund av osäkerheten över 

den förändrade kroppen (Duraes Rocha et al., 2016). En kvantitativ studie visade att kvinnorna 

upplevde att deras partners sexuella attraktion till dem hade minskat. Studien jämförde kvinnors 

livskvalitet tio månader respektive tre år efter den totala mastektomin och visade på att 

tidsaspekten inte medförde en statistisk signifikant skillnad (Fallbjörk et al., 2013). Resultatet 

i en kvantitativ studie visade att 20% upplevde att deras partners sexuella attraktion till dem 

hade minskat och 71% menade att sexuallivet försämrats efter mastektomin vilket hade en 

negativ inverkan på livskvaliteten (Andrzejczak et al., 2013). I en annan kvantitativ studie 
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visade resultatet att 9% av kvinnorna undvek intim sexuell kontakt till följd av mastektomin 

och 7% ansåg att det sexuella samlivet efter mastektomin var mycket dåligt vilket påverkade 

kvinnornas livskvalitet negativt (Manganiello et al., 2011). Mastektomin påverkade 

partnerrelationerna negativt i 33% av fallen (Andrzejczak et al., 2013) och kvinnor som var i 

en partnerrelation upplevdes ha en sämre kroppsuppfattning än de kvinnor som inte var i en 

relation (Kamińska et al., 2015). 

 

5.3 Stöd 

5.3.1 Professionellt stöd 

En kvantitativ studie belyste att kvinnorna upplevde att det professionella stödet hade en positiv 

inverkan på deras livskvalitet för att de alltid hade någon att vända sig till (Skrzypulec et al., 

2009). Det professionella stödet upplevdes variera men var betydelsefullt för kvinnorna 

(Almeida et al., 2016). Sjukvårdspersonalen som stöttade dem och visade medkänsla var 

värdefulla, men ibland upplevdes personalen som okänsliga för att de ställde ytliga slutna frågor 

till kvinnorna istället för att ställa öppna frågor som gav plats för mer öppna svar (Freysteinson 

et al., 2012). Det professionella stödet visades i en kvantitativ studie kunna bidra till att enklare 

finna copingstrategier för hur kvinnorna skulle bearbeta den genomförda mastektomin och hur 

de kunde bibehålla sin livskvalitet och hälsa (Skrzypulec et al., 2009). En kvinna beskrev att 

känslan av att känna sig omhändertagen av vårdpersonal var en rörande känsla. Hon menade 

att det oftast var hon som tog hand om alla andra men att det nu ändrades och hon passade på 

att omfamna känslan (Almeida et al., 2016).   

 

5.3.2 Stöd från anhöriga 

Stödet från anhöriga betydde mycket för acceptans av den kroppsliga förändringen vilket hade 

en positiv inverkan på kvinnornas livskvalitet (Almeida et al., 2016; Freysteinson et al., 2012; 

Skrzypulec et al., 2009). En kvalitativ studie visade att anhöriga inte alltid kunde vara ett stöd 

till kvinnorna på grund av att de hade egna problem att hantera, vilket bidrog till att kvinnorna 

kände sig sårade och ensamma. Relationerna till anhöriga kunde antingen förbättras eller 

försämras beroende på det upplevda stödet (Freysteinson et al., 2012). En stöttande och 

accepterande partner kunde hjälpa kvinnorna att återfå sin känsla av förlorad kvinnlighet 

(Fallbjörk et al., 2012) och kvinnor som kände stöd från familj och vänner upplevde det lättare 

att hantera den stressfulla situationen som den totala mastektomin medförde (Almeida et al., 

2016). Stödet från närstående bidrog till ett ökat välbefinnande och främjade en god hälsa och 

bättre livskvalitet hos kvinnorna (Almeida et al., 2016; Fallbjörk et al., 2012). En kvinna 

beskrev att stödet från hennes man bidrog till att hon kände sig älskad, kvinnlig och attraktiv 

trots att hon genomgått total mastektomi vilket hade en positiv inverkan på hennes livskvalitet 

(Fallbjörk et al., 2012).  

 

5.4 Resultatsammanfattning 

I resultatet framkom det att kvinnorna upplevde att den totala mastektomin medförde 

känslomässiga reaktioner vilket påverkade livskvaliteten negativt. Kroppsbilden förändrades 

och förlusten av ett bröst blev ett hinder från att leva ett liv de tidigare levt. Livskvaliteten 

påverkades negativt då deras fysiska och sociala aktiviteter begränsades och de kände oro över 

vad personer i omgivningen skulle tänka om dem. Bröstet var en symbol för kvinnlighet och 

sexualitet och vid intim sexuell kontakt kände kvinnorna sig obekväma och mindre sexuellt 

attraktiva. Stöd från professionella och anhöriga visade sig vara betydelsefullt. Resultatet visade 

också att relationerna till anhöriga kunde förbättras eller försämras beroende på stödet de fick 

efter den totala mastektomin. Ett bra stöd från professionella och anhöriga bidrog till ökad 

livskvalitet hos kvinnorna. 
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6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 

En litteraturstudie genomfördes för att den senaste forskningen inom det valda området skulle 

sammanställas. För att samla information om ett specifikt ämne är en litteraturstudie att föredra 

(Forsberg & Wengström, 2016).  

 

6.1.1 Systematisk sökning 

En bra sökstrategi är betydelsefull för att hitta relevant vetenskaplig litteratur, som i sin tur 

hjälper till att besvara studiens syfte (Kristensson, 2014). De systematiska sökningarna utfördes 

i två databaser som är inriktade på forskning inom omvårdnad, CINAHL och MEDLINE. 

Genom att söka i mer än en databas ökar litteraturstudiens trovärdighet då det inte finns någon 

databas som är heltäckande (Henricson, 2012). Databasen PsycINFO hade kunnat användas då 

den innehåller publikationer inom psykiatri och medicin. Att inte inkludera fler än två databaser 

kan ses som en svaghet då fler relevanta artiklar för litteraturstudiens syfte kunde ha 

identifierats och ökat trovärdigheten ytterligare om exempelvis databasen PsycINFO använts.  

 

6.1.2 Sökord 

I sökningen i CINAHL genomfördes en fritextsökning på ordet ”Experience*” med trunkering, 

men samma sökning gjordes inte i databasen MEDLINE då det resulterade i en för bred sökning 

och många av artiklarnas titlar var irrelevanta för litteraturstudiens syfte. Trunkering innebär 

att endast ordstammen skrivs in i sökfältet med ett trunkeringstecken (*) och gör att databasen 

söker efter ordets alla böjningsformer (Östlundh, 2017). Exkluderandet av ordet ”Experience*” 

i MEDLINE kan ses som en styrka då irrelevanta artiklar som inte svarade på litteraturstudiens 

syfte gallrades bort. För att sökningens resultat skulle bli mer relevant och exakt användes 

nyckelord som identifierades i tidigare lästa abstrakt och det kan ses som en styrka i 

litteraturstudien. Sökningarna i de olika databaserna ska i möjligaste mån ske systematiskt, det 

vill säga att samma typ av sökord ska användas i de olika databaserna.  

 

6.1.3 Avgränsningar och begränsningar 

I databasen CINAHL användes begränsningen ”Peer reviewed” och i databasen MEDLINE 

användes webbsidan Ulrichsweb för att säkerställa att artiklarna var vetenskapligt granskade 

och det är en styrka i den här litteraturstudien. I båda databaserna användes de Booleska 

operatorerna OR och AND och Kristensson (2014) menar att det knappt är genomförbart att 

utföra en litteratursökning utan dem och därför ses det som en styrka i den här litteraturstudien. 

Sökoperanden OR används för att bredda sökningen och bidrar till att sökningen blir mer 

sensitiv och sökoperanden AND bidrar till en mer avgränsande och specifik sökning.  

 

Tidsbegränsning är viktigt för en litteraturstudie för att eftersträva aktuella vetenskapliga 

artiklar (Kristensson, 2014). I den här litteraturstudien kan det vara både en styrka och en 

svaghet att tidsbegränsa sökningen till de senaste tio åren mellan 2008–2018. Det är en styrka 

för att sökningen genererar i aktuell forskning men det kan vara en svaghet då 

tidsbegränsningen automatiskt exkluderar äldre studier som kunde ha svarat på 

litteraturstudiens syfte.  

 

Syftet var att beskriva kvinnors livskvalitet och begreppet livskvalitet kan vara svårt att mäta. 

Inkluderandet av de kvantitativa artiklarna kan därför vara en svaghet. De kvalitativa artiklarna 

kan resultera i en högre trovärdighet då de baserades på intervjuer och artiklarnas resultat 

innehöll många citat från kvinnorna vilket minskar risken för misstolkning. Litteraturstudien 

inkluderade både kvalitativa och kvantitativa artiklar, så kallad mixad metod. Enligt Forsberg 
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och Wengström (2016) stärks trovärdigheten i litteraturstudien genom användandet av 

kvalitativa och kvantitativa artiklar, för att numeriska data och text kombineras och på så sätt 

kvarstår de olika metodernas styrkor medan begräsningarna minskar. 

 

6.1.4 Granskning och analys 

Vid granskningen av de inkluderade artiklarna användes Kristenssons (2014) frågor för 

granskning gällande kvalitativa och kvantitativa studier. Artiklarna granskades först 

individuellt och därefter gemensamt av författarna vilket kan vara en styrka i litteraturstudien. 

En svaghet i granskningen var bristfällig kunskap och erfarenhet hos författarna. Vid 

granskningen av de inkluderade artiklarna identifierades likheter och utifrån likheterna 

sammanställdes resultatet under olika kategorier med subkategorier för att resultatet skulle bli 

överskådligt (Tabell 1). Användandet av kategorier med subkategorier ses som en styrka i 

litteraturstudien då resultatet följer en tydlig röd tråd. En tabell (Tabell 2) över vilka artiklar 

som styrker de olika kategorier med subkategorier sammanställdes. Både tabell 1 (Tabell 1) 

och tabell 2 (Tabell 2) bidrar till lättöverskådlig översikt och ses därför som en styrka. 

Triangulering tillämpades under analysprocessen och de vetenskapliga artiklarna analyserades 

och tolkades både enskilt och gemensamt. Triangulering minskar risken för förförståelse och 

riskeras då inte påverkas av en enskild person (Kristensson, 2014). Användandet av 

triangulering ses därför som en styrka i litteraturstudien då det bidrog till ökad trovärdighet. 

Den insamlade datan har behandlats etiskt genom att den hanterats på ett objektivt sätt och inget 

resultat har påverkats av författarna. Resultatet som svarade på litteraturstudiens syfte har 

presenterats men risk för viss feltolkning från författarnas sida finns. 

 

6.2 Resultatdiskussion  

Litteraturstudiens nyckelfynd var att kvinnorna upplevde starka känslomässiga reaktioner efter 

mastektomin. Kroppsbilden och identiteten förändrades och förlusten av ett bröst påverkade 

kvinnorna i deras vardagliga liv. Sexualiteten och partnerrelationerna påverkades negativt och 

det framkom att stöd från professionella och anhöriga var betydelsefullt för kvinnorna. 

 

6.2.1 Den förändrade kroppen 

Tidigare forskning belyser att kvinnorna beskrev att de kände rädsla, ångest och depression 

efter mastektomin vilket hade en negativ inverkan på livskvaliteten (De Almeida et al., 2015). 

Det finns däremot studier som visar på att kvinnor som ska genomgå mastektomi sätter sin vilja 

att överleva först och att tanken på den förändrade kroppen åsidosätts (De Almeida et al., 2015; 

Fang et al., 2011; Gumus et al., 2010). Litteraturstudiens resultat visade att kvinnorna upplevde 

starka emotionella reaktioner efter den totala mastektomin och ångest och depression var 

vanligt bland kvinnorna. En tanke är att känslorna som mastektomin medför är individuella och 

som sjuksköterska är det viktigt att alltid tillämpa personcentrerad vård. Enligt ICN:s etiska kod 

för sjuksköterskor (2012) har sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden. 

Sjuksköterskan ska sträva efter att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande. Omvårdnaden ska vara personcentrerad och respektfull och för sjuksköterskan är det 

viktigt att visa en lyhördhet och medkänsla till patienterna. ICN:s etiska kod kan användas av 

alla sjuksköterskor för att utveckla en god individanpassad omvårdnad till kvinnor som ska 

genomgå eller har genomgått mastektomi. Livskvalitet är ett vitt begrepp som påverkas av 

individens psykologiska tillstånd (World Health Organization WHO, 2012). Ett antagande är 

att utifrån WHO’s (2012) definition av begreppet livskvalitet påverkas kvinnornas livskvalitet 

negativt av de känslomässiga reaktionerna som mastektomin medför och därför är det viktigt 

att tillämpa personcentrerad vård som sätter kvinnorna i fokus. 
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Tidigare forskning visar att kvinnorna beskrev att de förlorade sin kvinnlighet och att 

självförtroendet försämrades vilket bidrog till försämrad livskvalitet (Hill & White, 2008; 

Manderson & Stirling, 2007). Känslor som nedstämdhet var vanligt och att anpassa sig till den 

förändrade kroppen efter mastektomin upplevdes som svårt (Hill & White, 2008). Bröstet var 

en symbol för kvinnlighet och efter mastektomin fortsatte kvinnorna att referera till sina bröst 

som ”mina bröst” eller ”bröstet”, som att bröstet fortfarande fanns där, trots att det var borttaget 

(Manderson & Stirling, 2007). Bearbetningsprocessen för kvinnorna är individuell och 

kvinnorna förväntade sig att deras kroppsbild skulle påverkas av mastektomin men de hade inte 

föreställt sig att förlusten av ett bröst skulle påverka dem så kraftigt (Hill & White, 2008). En 

kvinna berättade att hon var tvungen att vidröra ärret för att förstå vad som hänt, eftersom ärret 

var något hon skulle tvingas leva med (De Almeida et al., 2015). Litteraturstudiens resultat 

visade att kvinnorna beskrev att de upplevde förlust av identitet och kroppsbild vilket hade en 

negativ inverkan på livskvaliteten. Söderberg (2009) beskriver att när en människa är sjuk så 

kan det ibland bli en olidlig upplevelse som upptar hela hennes närvaro. Det paradoxala är att 

när kroppen är frisk upplevs kroppen som närvarande genom sin frånvaro, men när kroppen är 

sjuk blir den påträngande närvarande som kan utgöra hinder i det dagliga livet. En reflektion är 

att det här skulle kunna beskriva kvinnors beteende vid förlusten av ett bröst. Enligt WHO’s 

(2012) definition av begreppet livskvalitet kan plötsliga händelser i livsmiljön bidra till 

försämrad livskvalitet (ibid.). Kvinnorna är ofta friska fram tills att diagnosen bröstcancer ställs 

och övergången från hälsa till sjukdom sker snabbt vilket kan resultera i att kvinnorna inte 

uppfattar vad som skett och att de ibland inser först en tid efter mastektomin att de förlorat ett 

bröst vilket påverkar livskvaliteten negativt. Sjuksköterskan bör tillämpa personcentrerad vård 

genom att bekräfta och respektera kvinnans tolkning och upplevelse av sin kropp för att främja 

hennes livskvalitet och hjälpa till i bearbetningsprocessen.  

 

I tidigare forskning påvisades det att kvinnorna som genomgått mastektomi dolde sina kroppar 

med hjälp av stora kläder och genom att kamouflera sig kunde de uppnå en känsla av att 

situationen var hanterbar. Kvinnorna beskrev också att de kände ett behov av att isolera sig från 

andra vilket begränsade vardagslivet (Hill & White, 2008). Litteraturstudiens resultat visar att 

kvinnorna kände sig begränsade i sin vardag gällande klädval och de undvek att bada, träna och 

att visa sig i omklädningsrum. Lindwall (2015) menar på att människans syn på sig själv och 

sin kropp påverkas av samhällets skönhetsideal och idealkroppen är en vacker, frisk kropp 

medan den sjuka kroppen måste rättas till eftersom den är avvikande och defekt. En tanke är att 

kvinnornas begränsningar i vardagen kan ses som en social och fysisk förlust för att de påverkas 

av sin omgivning och undviker vissa aktiviteter där mastektomin riskerar att avslöjas. I dagens 

samhälle finns det tydliga normer över hur en kvinna ska se ut, hur hon ska klä sig och att hon 

ska vara mån om sitt yttre. Vid förlusten av ett bröst kan det bli ouppnåeligt att uppfylla 

samhällets normer och det kan bidra till att kvinnan känner sig begränsad efter operationen.  

 

6.2.2 Sexualitet 

Tidigare forskning har också visat att den förändrade kroppen bidrog till att kvinnornas självbild 

förändrades och att de kände skam och rädsla inför vad deras partner skulle tycka om deras 

nakna kroppar (Manderson & Stirling, 2007). Klaeson, Sandell och Berterö (2011) beskrev i 

sin studie att kvinnornas förmåga att känna sexuell lust försämrades och det resulterade i att det 

var svårare för kvinnorna att bli upphetsade vilket påverkade deras livskvalitet negativt. 

Känslan att bli upphetsad var fortfarande uppnåelig men det tog längre tid med mer mental 

förberedelse för att nå dit (ibid.). I litteraturstudiens resultat påvisas det att kvinnornas sexuella 

samliv och livskvalitet påverkades negativt för att de kände sig obekväma och osäkra. 

Kvinnorna i litteraturstudien beskrev att en kärleksfull och bekräftande partner som gav stöd 

och komplimanger hjälpte dem att acceptera sin förändrade kropp och det bidrog till att 
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sexualiteten och livskvaliteten bibehölls. Sjuksköterskans roll i att undervisa och föra en dialog 

med patienten om sexuell hälsa är viktig (Sundbeck, 2013). En reflektion är att information om 

sexuella förändringar är viktigt för kvinnan att ta del av innan och efter mastektomin. 

Sjuksköterskan bör förmedla att frågor kring sexualitet och samlevnad är naturligt att prata om. 

En tanke är också att kommunikation och bekräftelse är viktigt när det gäller det sexuella 

samlivet men det kan upplevas som svårt för kvinnan att våga berätta om sin rädsla för att visa 

sin nakna kropp inför sin partner. Kvinnan och partnern behöver mötas på mitten och en tanke 

är att sjuksköterskan inte enbart ska ta kvinnans tankar i beaktning utan också våga ta upp 

känsliga frågor om sexualitet med partnern. Om partnern erhåller ett gott stöd från 

sjuksköterskan kan det bli lättare att ta upp de känsliga tankarna sinsemellan dem i 

partnerrelationen. Vid samtal mellan partner och sjuksköterska kan ett etiskt problem uppstå 

genom att sekretessen gentemot kvinnan bryts och värnandet om hennes integritet inte 

upprätthålls. Precis som resultatet i litteraturstudien belyser så kan upplevelsen av gott stöd leda 

till att kvinnan återfår förlorad känsla av kvinnlighet och sexualitet och det kan ha en positiv 

inverkan på hennes livskvalitet. 

 

6.2.3 Stöd 

Tidigare forskning belyste att stödet från familj och vänner var nödvändigt för att kvinnorna 

skulle kunna bearbeta känslor som rädsla, ångest och depression (De Almeida et al., 2015). 

Kvinnor som hade haft kontinuitet och träffat samma sjuksköterska under vårdtiden upplevde 

mindre inverkan på sin livskvalitet och hälsa (Larsson, Sandelin & Forsberg, 2010). Samma 

resultat påvisas i litteraturstudien som belyser att det professionella stödet kunde hjälpa 

kvinnorna att finna copingstrategier för att bibehålla sin livskvalitet och hälsa. Sjuksköterskorna 

som visade medkänsla var betydelsefulla men ibland kändes de frånvarande genom att de bara 

ställde ytliga slutna frågor. Skrzypulec et al. (2009) menade på att kvinnorna som genomgått 

mastektomi var i behov av ett emotionellt långsiktigt stöd av sjuksköterskan. Anhöriga kunde 

inte alltid bidra med det stödet kvinnorna behövde vilket gjorde att de kände sig sårade (ibid.). 

Alla cancerpatienter ska känna sig trygga genom att erbjudas en kontaktsjuksköterska och en 

individuell vårdplan, men verkligheten ser inte ut så och år 2014 skickade Cancerfonden (2015) 

ut en enkät till 1100 kontaktsjuksköterskor där drygt hälften besvarade enkäten. Det framkom 

att sex av tio kontaktsjuksköterskor upplevde att de inte hade tillräckligt med tid för sin uppgift 

(ibid.). Ett antagande är att i dagens samhälle kan överförbarheten till vården i Sverige gällande 

kontaktsjuksköterska vara svår att implementera på grund av hög arbetsbelastning och 

personalbrist. En tanke är också att ett gott stöd och kontinuitet från sjuksköterskan är viktigt 

och betydelsefullt för att hjälpa kvinnorna bevara sin identitet och upprätthålla en god 

livskvalitet. Sjuksköterskan inte kan dra slutsatsen att alla kvinnor har ett gott stöd från 

anhöriga, då en del saknar anhöriga. Sjuksköterskan behöver därför vara närvarande vid den 

personcentrerade vården och utveckla god kommunikation med kvinnan för att möjliggöra en 

individanpassad omvårdnad och för att främja god livskvalitet.  

7. Slutsats 
Kvinnorna upplevde starka känslomässiga reaktioner efter mastektomin då kroppsbild och 

identitet förändrades och förlusten av ett bröst påverkade det vardagliga livet. Deras sexualitet 

och partnerrelationer påverkades i negativ riktning och det framkom att stöd från professionella 

och anhöriga var betydelsefullt för dem. Kvinnor som upplevde och kände närvaro av ett gott 

stöd upplevde känslan av större livskvalitet, men deras upplevelser och inverkan på livskvalitet 

efter mastektomin kunde variera. Alla kvinnors upplevelser efter total mastektomi är unika och 

sjuksköterskan spelar därför en viktig roll i bearbetningsprocessen. Den personcentrerade 

vården måste individanpassas efter varje kvinnas unika behov.  
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8. Kliniska implikationer och förslag på vidare forskning 
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och för att utforma en 

personcentrerad vård är förståelse för kvinnornas livskvalitet efter total mastektomi en 

förutsättning. Litteraturstudien belyser att vikten av ett gott stöd i vissa fall var bristfällig från 

både anhöriga och hälso- och sjukvården, vilket bidrog till en försämrad livskvalitet för 

kvinnorna. Litteraturstudien kan användas av sjuksköterskor och annan vårdpersonal som ett 

stöd och bidra till ökad förståelse. En ökad förståelse ökar förutsättningarna för att 

individanpassa vården och vägleda kvinnorna i bearbetningsprocessen vilket kan främja 

livskvaliteten. Kvinnornas sexualitet och partnerrelationer påverkades negativt av mastektomin 

vilket belyser att det är viktigt att sjuksköterskan vågar lyfta frågor om samlivet. Kvinnans 

anhöriga bör involveras i vården om kvinnan önskar och litteraturstudien kan vara värdefull för 

närstående och patientföreningar för att de ska få möjlighet att erbjuda ett bättre stöd till 

kvinnorna. 

 

Eftersom den här litteraturstudien belyste vikten av ett gott stöd skulle det vara intressant med 

vidare forskning om vilket typ av stöd kvinnorna blir erbjudna från hälso- och sjukvården. 

Vidare forskning skulle också kunna vara en jämförande studie om hur kvinnor i olika 

åldersgrupper upplever sin livskvalitet efter total mastektomi vid bröstcancer. Då 

bröstrekonstruktion är vanligt förekommande bland bröstcancerpatienter skulle det vara 

intressant med en studie som jämför kvinnors upplevda livskvalitet med och utan 

bröstrekonstruktion efter total mastektomi. 
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identitet försvann i samband med operationen.  

 

Kvinnorna kände skam och oro över vad 

omgivningen skulle tycka. 

 

Yngre kvinnors självkänsla påverkades mer än 

äldre kvinnors självkänsla.  

 



 

 

 

Bilaga 2 – Artikelmatris 
                              Sid. 4(10) 

 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte  Metod och ev. design Värdering Resultat 

Fallbjörk, U., Rasmussen, B.H., 

Karlsson, S., & Salander, P. 

(2013). 

 

Aspects of body image after 

mastectomy due to breast cancer - 

a two-year follow-up study. 

 

European Journal Of Oncology 

Nursing. doi: 

10.1016/j.ejon.2012.09.002 
 

Land: Sverige 

Syftet med 

uppföljningsstudien 

var att utforska 

vilka aspekter som 

hade en inverkan 

på kvinnors 

kroppsbild efter 

mastektomi på 

grund av 

bröstcancer. 

Metod: Kvantitativ metod. 

 

Inklusionskriterier: Kvinnorna skulle ha 

genomgått mastektomi till följd av 

bröstcancer och det skulle ha gått minst 10 

månader sedan mastektomin genomfördes. 

 

Exklusionskriterier: Kvinnor som 

genomgått mastektomi till följd av andra 

orsaker än bröstcancer. 

 

Urvalsförfarande: Deltagarna 

rekryterades i norra Sverige mellan augusti 

2007 och juni 2008, tio månader efter 

genomförd mastektomi. Ett brev bifogades 

varje frågeformulär som förklarade syftet 

med studien. Om frågeformuläret inte 

sändes tillbaka inom två veckor, 

kontaktades kvinnan via telefon. 

 

Urval: 76 kvinnor. Medelåldern var 59 år.  

 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulären 

Life After Mastectomy (LAM), EORTC 

QLQ-BR23.  

 

Analysmetod: Statistisk analys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor: 

Syftet med studien är tydligt 

presenterat.  

 

Rekryteringsprocessen är tydlig och 

hela studien håller en röd tråd. 

 

Resultatet och tabellerna är tydliga 

och lätta att granska.  

 

Tydliga inklusionskriterier. 

 

Svagheter:  

Kvinnornas ålder presenteras inte 

tydligt.   

 

Otydliga exklusionskriterier. 

 

Av totalt 148 kvinnor som 

rekryterades var det slutligen bara 76 

kvinnor som deltog under hela 

studien på grund av avhopp och 

dödsfall.  

Kvinnorna upplevde det svårt att byta om bland 

folk. 

 

En del kvinnor upplevde att de inte kände sig 

lika sexuellt attraktiva efter operationen som de 

gjorde innan operationen. 

 

Alla kvinnors klädval begränsades efter 

mastektomin. 

 

Många kvinnor upplevde sig obekväma under 

intim sexuell kontakt. 
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Författare, artikelns 

titel, tidskrift, 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, 35(5), 41-48. 

doi: 10.1097/NCC.0b 

013e31823528fb  

Land: Sverige  

 

Syftet var att beskriva 

hur mastektomi till 

följd av bröstcancer 

påverkar kvinnornas 

liv, samt deras tankar 

om 

bröstrekonstruktion. 

Metod: Kvalitativ metod. 

 

Design: Deskriptiv design. 

 

Inklusionskriterier: Kvinnor från 

Norrland som genomgått mastektomi till 

följd av bröstcancer under år 2003. 

 

Exklusionskriterier: Kvinnor med 

bröstcancer som ej genomgått mastektomi. 

 

Urvalsförfarande: För att uppnå maximal 

variation bland deltagarna användes ett 

strategiskt urval. 

 

Urval: 16 kvinnor mellan 39 till 69 år. 

 

Datainsamlingsmetod: Tematisk 

intervjuguide. 

 

Analysmetod: Tematisk analys. 

Styrkor: 

Intervjuerna innehöll många citat 

från deltagarna. 

 

Tydlig struktur i artikeln. 

 

Semistrukturerade intervjuer vilket 

gör att deltagarna får beskriva sina 

upplevelser med egna ord. 

 

Svagheter: 

Syftet är långt och ostrukturerat. 

 

Exklusionskriterier saknas. 

 

Intervjuerna skedde 4,5 år efter 

mastektomin. 

Tre huvudkategorier identifierades. I den första 

kategorin beskrevs mastektomin som ”no big 

deal”. Där beskrevs att mastektomin inte hade 

en negativ inverkan på kvinnornas livskvalitet. I 

den andra kategorin beskrev kvinnorna att 

mastektomin påverkade deras identitet negativt, 

deras sexualitet påverkades och det bidrog till 

en negativ inverkan på deras livskvalitet. 

 

Bröstet var betydelsefullt för vissa kvinnor. 

 

Vissa kvinnor upplevde att deras identitet 

förändrades.  

 

Kvinnornas kvinnlighet och sexualitet försvann. 

 

En del kvinnor upplevde begränsningar i sociala 

aktiviteter. 

 

Klädvalet begränsades. 
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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. doi: 

10.1188/12.ONF.361-369 

Land: USA  

 

Syftet var att 

beskriva 

upplevelserna av 

att se sig själv i 

spegeln efter att 

ha genomgått en 

total mastektomi. 

Metod: Kvalitativ metod. 

 

Design: Fenomenologisk-hermeneutisk 

design. 

 

Inklusionskriterier: Deltagarna skulle vara 

över 18 år och kunna prata och förstå 

engelska. Deltagarna skulle ha genomgått 

mastektomin för 3 till 12 månader sedan när 

studien genomfördes. 

 

Exklusionskriterier: Kvinnor som var i 

behov av vårdnadshavare gällande 

medicinska beslut, kvinnor som var 

känslomässigt instabila eller hade en 

kroppsdysmorfisk störning. 

 

Urvalsförfarande: Deltagarna rekryterades 

från tre sjukhus med ideella 

hälsovårdssystem. Sjukhusen var belägna i 

sydvästra USA. Deltagarna blev tillfrågade 

att delta vid ett postoperativt telefonsamtal 

från deras cancersjuksköterska.   

 

Urval: 12 kvinnor över 18 år. 

 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Analysmetod: Strukturell analys och 

fenomenologisk tolkning av de 

bandinspelade intervjuerna.  

 

Styrkor:  

Studiens inklusionskriterier och 

exklusionskriterier är tydligt 

formulerade. 

 

Det framgår tydligt hur deltagarna har 

rekryterats.  

 

Semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor som gör att deltagarna 

får prata fritt. 

 

Tydligt och lättläst resultat med 

många och långa citat från deltagarna.  

 

Svagheter: 

Få deltagare.  

 

Av 20 kvinnor som tillfrågades var 

det bara 12 som valde att delta i 

studien.  

 

Bara tre deltagare i studien var yngre 

än 50 år.   

Kvinnor upplevde svårigheter med att se sig själv 

i spegeln efter mastektomin. 

Många kvinnor upplevde att ett professionellt 

stöd var betydelsefullt för dem och att det bidrog 

till ökad livskvalitet. 

Vissa kvinnor upplevde både negativa och 

positiva tankar när de tittade på sig själva i 

spegeln.  

Mastektomin resulterade i ett nytt perspektiv på 

livet, vilket hjälpte kvinnorna att gå vidare.  

Kvinnornas anhöriga betydde mycket för 

acceptans av den kroppsliga förändringen.  
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Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte  Metod och ev. design Värdering Resultat 

Kamińska, M., Ciszewski, T., 

Kukiełka-Budny, B., 

Kubiatowski,T., Baczewska, B., 

Makara-Studzińska, M., 

Starosławska, E., & Bojar, I. 

(2015).  

 

Life quality of women with breast 

cancer after mastectomy or breast 

conserving therapy treated with 

adjuvant chemotherapy.  

 

Annals Of Agricultural And 

Environmental Medicine.  

doi:10.5604/12321966.1185784 

 

Land: Polen 

Syftet var att mäta 

livskvaliteten bland 

bröstcancerpatienter 

som genomgått 

total mastektomi 

eller 

bröstbevarande 

metod med 

adjuvant systemisk 

behandling. 

Metod: Kvantitativ metod. 

 

Inklusionskriterier: Kvinnor som 

genomgått mastektomi till följd av 

bröstcancer. Kvinnorna skulle vara över 18 

år. 

 

Exklusionskriterier: Kvinnor som hade 

bröstcancer men som ej genomgått 

mastektomi eller bröstbevarande metod. 

 

Urvalsförfarande: Deltagarna tillfrågades 

av sjuksköterskor vid St. John’s Cancer 

Centre och Oncological Surgery 

Department of the Medical University i 

Lublin. 

 

Urval: 179 kvinnor mellan 30 till 70 år.  

 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulären 

QLQ-C30, QLQ-BR23 och The Hospital 

Anxiety and Depression Scale. 

 

Analysmetod: Statisk analys. 

Styrkor: 

Syftet är tydligt formulerat och 

urvalet är stort. 

 

Tydliga kategorier och stapeldiagram 

i resultatdelen. 

 

Slutsatsen är utförligt och tydligt 

presenterad. 

 

Diskussionen tar upp relevanta 

ämnen för syftet.  

 

Svagheter:  

Svårt att identifiera studiens 

inklusions- och exklusionskriterier. 

Studien visade att kvinnor som genomgått 

mastektomi hade ångest och var deprimerade 

vilket påverkade deras livskvalitet negativt. 

 

Kvinnor som var i en partnerrelation upplevdes 

ha en sämre kroppsuppfattning än de kvinnor 

som inte var i en relation. 

 

Post-traumatisk stress påverkade kvinnornas 

livskvalitet negativt. 
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Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte  Metod och ev. design Värdering Resultat 

Manganiello, A., Hoga, L.A., 

Reberte, L.M., Miranda, C.M., & 

Rocha C.A.M, (2011). 

 

Sexuality and quality of life of 

breast cancer patients post 

mastectomy. 

European Journal Of Oncology 

Nursing: The Official Journal Of 

European Oncology Nursing 

Society. doi: 

10.1016/j.ejon.2010.07.008 

 

Land: Brasilien 

Syftet var att utvärdera 

bröstcancerpatienternas 

sexuella funktion efter 

mastektomi och dess 

samband med 

livskvaliteten och 

parrelationer. 

Metod: Kvantitativ metod. 

 

Inklusionskriterier: Kvinnorna skulle ha 

genomgått mastektomin ett till två år innan 

de deltog i studien och de skulle kunna 

kommunicera.  

 

Exklusionskriterier: Kvinnor med 

metastaser exkluderades.  

 

Urvalsförfarande: Deltagarna blev 

tillfrågade att delta i studien via 

hemskickade brev.  

 

Urval: 100 kvinnor mellan 30 till 60 år. 

 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulären 

SQ-F, QoL och SF-36. 

 

Analysmetod: Statistisk analys. 

 

Styrkor:  

Syftet är tydligt formulerat och det 

står tydligt hur deltagarna har 

rekryterats till studien.  

 

Studien håller en röd tråd.  

 

Diskussionen är innehållsrik. 

 

Svagheter:  

Resultatdelen är kort presenterad. 

 

 

  

Kvinnor som har genomgått mastektomi 

rapporterade en försämrad kroppsbild.  

Kvinnornas sexuella lust minskades.  

9% av kvinnorna undvek sexuell intim kontakt 

på grund av mastektomin vilket påverkade 

kvinnornas livskvalitet negativt. 

7% av kvinnorna tyckte att det sexuella samliv 

efter mastektomin var mycket dåligt. 
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Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte  Metod och ev. design Värdering Resultat 

Piot-Ziegler, C., Sassi, M.L., 

Raffoul, W., & Delaloye, J.F. 

(2010).  

Mastectomy, body 

deconstruction, and impact on 

identity: a qualitative study.  

British Journnal of Health 

Psychology, 15(3), 479-510. doi: 

10.1348/135910 709X472174  

Land: Schweiz  

 

Syftet var att 

undersöka hur 

kvinnor upplevde 

mastektomi till 

följd av 

bröstcancer. 

 

Metod: Kvalitativ metod. 

 

Inklusionskriterier: Kvinnorna skulle ha 

genomgått mastektomi till följd av 

bröstcancer. 

 

Exklusionskriterier: Exklusionskriterier 

saknas. 

 

Urvalsförfarande: Deltagarna kontaktades 

efter beslut om mastektomi på ett 

universitetssjukhus i Schweiz. 

 

Urval: 19 kvinnor mellan 37 till 62 år med 

diagnosen bröstcancer. 

 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Analysmetod: Tematisk analys. 

Styrkor:  

Dataanalysen var tydligt redovisad. 

 

Artikeln innehöll många och långa 

citat från deltagarna.  

 

Semistrukturerade intervjuer vilket 

innebär att deltagarna får tala fritt. 

 

Svagheter: 

Studiens resultat och diskussion 

blandas i texten. 

 

Exklusionskriterier saknas. 

Förlusten av ett bröst hindrade kvinnorna att leva 

ett normalt liv. 

 

Kvinnor kände sig som ett monster och upplevde 

sig uttittade. 

 

Mastektomin efterlämnade känslor av tomhet, 

obalans och asymmetri.  

 

Kvinnorna upplevde ångest när de konfronterade 

sina kroppar. 

 

Identiteten överensstämde inte med den 

förändrade kroppen efter mastektomin. 

 

Kvinnor upplevde skuld över att deras döttrar 

löpte en ökad risk att insjukna i bröstcancer. 

 

Kvinnorna upplevde osäkerhet inför framtida 

relationer med nya partners. 

 

Klädvalet begränsades för många kvinnor. 
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Författare, artikelns 

titel, tidskrift, 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. doi: 

10.1111/j.1365-

2702.2008.02476.x 

Land: Polen  

 

Syftet var att 

identifiera olika 

problem som 

påverkar kvinnors 

livskvalitet efter 

mastektomi.  

 

Metod: Kvantitativ metod. 

 

Inklusionskriterier: I 

interventionsgruppen skulle kvinnorna gjort 

en total mastektomi till följd av bröstcancer. 

I kontrollgruppen skulle kvinnor genomgått 

partiell mastektomi till följd av bröstcancer. 

 

Exklusionskriterier: Kvinnor med 

drogproblem. 

 

Urvalsförfarande: Randomiserat urval. 

 

Urval: 494 kvinnor med en ålder mellan 28 

till 84 år som genomgått mastektomi. 

 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär. 

 

Analysmetod: Analytisk statistik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor: 

Metoden och deltagarna presenteras 

tydligt. Bortfallsanalys finns. 

 

Svagheter: 

Det är en stor skillnad mellan antalet 

deltagare i interventionsgruppen och 

kontrollgruppen.  

Kvinnor upplevde postoperativ stress i samband 

med mastektomi vilket hade en negativ inverkan 

på deras livskvalitet. 

Posttraumatisk stress bidrog till att kvinnors grad 

av depression och ångest ökade vilket bidrog till 

minskad livskvalitet. 

Mastektomin hade en negativ inverkan på 

kvinnornas civilstånd och familjesituation. 

Det professionella stödet hade en positiv inverkan 

på kvinnornas livskvalitet därför att de alltid hade 

någon att vända sig till. 

Det professionella bidrog till att enklare finna 

copingstrategier för hur kvinnorna skulle bearbeta 

den genomförda mastektomin och hur de kunde 

bibehålla sin livskvalitet och hälsa. 

Stödet från anhöriga betydde mycket för 

acceptans av den kroppsliga förändringen vilket 

hade en positiv inverkan på kvinnornas 

livskvalitet. 
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