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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer som drabbar kvinnor. Årligen i 

Sverige får ca 6500 kvinnor diagnosen och man räknar med att var tionde kvinna kommer att 

utveckla bröstcancer under sin livstid. Det finns ett samband mellan den västerländska 

livsstilen och bröstcancer. 

 

Syfte: Studiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelser efter att ha genomgått en 

mastektomi på grund av bröstcancer. 

 

Metod: Metoden som användes var litteraturstudie. Sökningarna gjordes i databaserna 

Cinahl, Medline och PsycInfo. Sökorden som användes var breast cancer, breast neoplasm, 

experienc*, percept*, mastectom*, nurs* och body image. 

 

Resultat: Efter en mastektomi handlade kvinnornas upplevelser om en förändrad kroppsbild, 

förlust av kvinnlighet, sexuella problem samt sociala svårigheter. De flesta kvinnorna 

upplevde protesanvändandet som obekvämt och det ledde oftast till att kvinnorna genomgick 

en bröstrekonstruktion. De flesta kvinnor som genomgick en bröstrekonstruktion var nöjda 

med resultatet. I samband med bröstrekonstruktion framkom det att information var en viktig 

del.  

 

Slutsats: Kunskap om kvinnors upplevelser kring problem efter att ha genomgått en 

mastektomi kan bidra till en ökad förståelse hos sjuksköterskan och förbättra omvårdnaden. 

Att som sjuksköterska arbeta utifrån ett holistiskt perspektiv är betydelsefullt för en god 

omvårdnad. I studiens resultat framkommer det hur viktig informationen är för patienten. Det 

är en utmaning för sjuksköterskan att ge information på ett individuellt anpassat sätt för att 

patienten ska kunna ta del i sin vård och behandling och för att skapa trygghet och tillit för 

patienten.  

 

Nyckelord: bröstcancer, förändrad kroppsbild, mastektomi, upplevelser 
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1. BAKGRUND 
1.1. Prevalens och orsak 

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer som drabbar kvinnor. I världen får ca 1 miljon 

kvinnor diagnosen bröstcancer per år. Det finns ett samband med den västerländska livsstilen 

och bröstcancer. Länder med hög prevalens är; Västra Europa, Nordamerika, Israel, 

Argentina, Australien och Nya Zeeland. Däremot är prevalensen låg i Asien och Afrika 

(Bergh, Brandberg, & Ernberg et al 2007).  I Sverige får ca 6500 kvinnor diagnosen 

bröstcancer varje år. Enligt Socialstyrelsen kommer var tionde kvinna att utveckla bröstcancer 

under sin livstid. Årligen genomgår ungefär 3300 svenska kvinnor en mastektomi. Under de 

senaste 20 åren har bröstcancer ökat med 1.3% i Sverige. Den ökningen beror på att 

befolkningen blir äldre och att bröstcancer upptäcks med hjälp av mammografi i större 

utsträckning (Socialstyrelsen 2007a). Trots denna ökning så har de som dör i bröstcancer 

minskat sedan 70-talet (Bergh, Brandberg, & Ernberg et al 2007). Årligen dör ca 1500 

kvinnor av bröstcancer (Socialstyrelsen 2007b). Det finns två kända orsaker till bröstcancer, 

joniserande strålning och ärftlighet. Andra riskfaktorer till bröstcancer kan vara: hormonell 

påverkan, p-pilleranvändning och östrogenpreparat vid klimakteriet, tidig mensdebut, ej 

ammat och sent barnafödande (Holmberg 2005). 

 

1.2. Symtom och diagnos 

Symtom som kan vara tecken på bröstcancer är; knutor och knölar i bröst eller armhåla, 

svårläkta sår på bröstet, storleksförändring, eksem, vätska från bröstvårtan, indragning av 

bröstvårtan, apelsinhud, lokalt obehag eller stickande känsla som är nytillkommen. Det 

vanligaste och säkraste sättet att diagnostisera bröstcancer är genom trippel diagnostik. Den 

går ut på att man kombinerar en klinisk undersökning av bröstet med mammografi och biopsi 

(Holmberg 2005).  

 

1.3. Behandling 

Det finns olika metoder för att behandla bröstcancer; läkemedel, strålning och kirurgi. Det 

krävs ofta en kombination av metoder för att förhindra metastaser och återfall. Kirurgi är en 

betydande del i behandlingen, inte enbart för att avlägsna tumören utan även för att kunna 

bestämma vilken sorts cancer det rör sig om, och vilken fortsatt behandling som bör ges 

(Holmberg 2005). Det finns flera typer av kirurgi för behandlingen av bröstcancer. 

Bröstbevarande kirurgi är en av metoderna. Den är aktuell när tumören är mindre än 30-40 

mm och det inte finns flera tumörer i bröstet. Om tumörens storlek är större än 30-40 mm, om 

det finns tumörer som är spridda till flera delar av bröstet, vid lokalt återfall, vid 

inflammatorisk cancer, om det ser ut att bli ett dåligt kosmetiskt resultat eller om patienten 

själv vill göra mastektomi fast att bröstbevarande kirurgi är ett säkert alternativ så är 

mastektomi förstahandsalternativet. Mastektomi innebär att man avlägsnar hela 

bröstvävnaden inklusive bröstvårta och vårtgård. Modifierad radikal mastektomi innebär att 

man gör en mastektomi inklusive axillarutrymning. Med axillarutrymning innebär det att man 

tar bort lymfkörtlarna i armhålan (Bergh, Brandberg, & Ernberg et al 2007). I Sverige erbjuds 

alla kvinnor som genomgått en mastektomi att kostnadsfritt få en bröstprotes eller 

bröstrekonstruktion. Det finns olika sorters proteser, bland annat traditionella proteser som 

används som inlägg i bysthållaren och en självhäftande protes som fästs på kroppen. 

Bröstrekonstruktion innebär att man med hjälp av kirurgi bygger upp ett nytt bröst. 

Bröstrekonstruktionen görs med hjälp av ett inplantat, med hjälp av kroppens egen vävnad 

eller en kombination av båda. Bröstrekonstruktion kan göras omedelbart i samband med att 

mastektomin utförs eller vid ett senare tillfälle (Bergh, Brandberg, & Ernberg et al 2007).  
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1.4. Sjuksköterskans arbete och omvårdnadsperspektiv 

Sjuksköterskan styrs bland annat av Lagen om yrkesverksamhet (SFS, 1998:531), 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) och Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 1982:763). Det innebär att arbeta evidensbaserat och att ge en 

omsorgsfull hälso- och sjukvård. Patienten ska visas omtanke och respekt. Omvårdnaden ska 

bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet för att tillgodose patientens 

behov av trygget i vård och behandling. Socialstyrelsen anser även att ICN:s etiska kod 

(International Council of Nurses) ska ligga till grund för sjuksköterskans arbete. Det innebär 

att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande.  

 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori fokuserar på patientens upplevelser och erfarenheter. Hon 

säger att det är av stor vikt att sjuksköterskan känner till hur patienten upplever sin situation 

och vad den har för betydelse för henne. Sjuksköterskan måste utgå från patientens perspektiv 

och får inte generalisera. Lidande är oundvikligt. Travelbee menar att alla former av förluster 

är ett lidande för patienten, dock är lidandet i proportion till betydelsen av det förlorade. Hon 

poängterar vikten av kommunikation och den mellanmänskliga relationen mellan patienten 

och sjuksköterskan, och vilka konsekvenser detta kan ha för patienten och hennes tillstånd 

(Kirkevold, 2000). För att sjuksköterskan ska kunna ge omvårdnad anpassad till kvinnor som 

genomgått mastektomi behöver hon ha kunskap om hur de kvinnorna upplever sin situation. 

Eftersom det sker en ökning av bröstcancer och mastektomi är en stor del av behandlingen är 

det högst troligt att sjuksköterskan möter dessa kvinnor inom vården. 

 

2. SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser efter att ha genomgått en mastektomi 

på grund av bröstcancer.  

 

3. METOD 

3.1. Metodbeskrivning 

Som metod valdes litteraturstudie. Det innebär att söka, kritiskt granska och sammanställa 

litteratur utifrån ett valt ämne (Forsberg & Wengström 2003). 

 

3.2. Sökstrategier 

För sökningen användes databaserna Cinahl, Medline och PsycInfo för litteraturstudien. 

Sökorden som användes var; breast cancer or breast neoplasm, mastectom*, experienc* or 

percept*, nurs* och body image. Sökningarna begränsades med limits: engelska, år 2000-

2008 och female. I Cinahl användes även ”research” som limit, bilaga 1.  

 

3.3. Urval 

Inklusionskriterier för studien var att artiklarna skulle handla om kvinnor oavsett ålder, som 

har en diagnostiserad bröstcancer och har genomgått en mastektomi. Ytterligare 

inlusionskriterier var att artiklarna skulle vara publicerade på engelska och inom åren 2000-

2008. Artiklarna skulle vara tillgängliga i Sverige. Exklusionskriterier för studien var artiklar 

som handlade om coping-strategier, partnerns upplevelser, medicinskt inriktade artiklar och 

reviewartiklar. Sökningen resulterade i 207 träffar, vars titlar lästes igenom. Av de titlar som 

verkade svara på studiens syfte lästes 73 abstracts. Av 207 träffar valdes 21 artiklar ut för att 

läsas i sin helhet, urval 1. Första gången artiklarna lästes i sin helhet var det för att se om de 

svarade på studiens syfte. De sju artiklarna som inte gjorde det exkluderades, urval 2. En 

artikel uteslöts pga att den var en studie om testresultat. En annan uteslöts pga av att den hade 

ett historiskt perspektiv på bröstcancer. Två av artiklarna som uteslöts handlade om 
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beslutsprocessen innan mastektomin, två artiklar var medicinsk inriktade. En annan artikel 

som exkluderades var ett experiment med friska kvinnor. Det slutliga resultatet bygger på 14 

artiklar som presenteras i artikelmatrisen, bilaga 2.  

 

3.4. Värdering 

Värderingen av artiklarna gjordes enligt Forsberg & Wengströms (2003) granskningsmallar 

för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Värderingen gjordes för att granska artiklarnas 

teoretiska förankring samt vilka metoder forskarna använt sig av för datainsamlingen. Vilka 

urvalsmetoder forskarna hade använt sig av och hur materialet hade analyserats granskades 

också. En viktig del av värderingen var att kontrollera om artiklarna blivit etiskt granskade. 

 

3.5. Bearbetning och analys 

Artiklarna delades upp mellan författarna för läsning. Sedan diskuterades artiklarna och dess 

innehåll och översattes gemensamt för att minska risken för missförstånd. När artiklarna 

började bearbetas användes överstrykningspennor i olika färger för att kunna skilja på 

artiklarnas innehåll. Resultatet från artiklarna jämfördes med varandra för att se om det fanns 

några samband eller skillnader som tillsammans kunde bilda teman. Av de teman som 

framkom arbetades kategorier fram. Av dessa teman och kategorier bildades rubriker och 

underrubriker.  

 

4. RESULTAT 
4.1. Upplevelser av att förlora ett bröst 

4.1.1. Förändrad kroppsbild 

Kvinnorna upplevde en asymmetri efter mastektomin som innebar att kvinnorna kände 

obalans, både fysisk och psykisk (Thomas-MacLeans, 2005; Abu-Nab & Grunfeld, 2007). I 

Hills (2008) studie framkom att anpassningen till en förändrad kroppsbild var en stor del av 

vad kvinnorna gick igenom efter mastkektomin. I flertalet studier framkom det att kvinnorna 

kände en oro över sin kroppsbild, de kände sig fula och de fick ett minskat självförtroende. 

Även mastektomin upplevdes som hemsk och äcklig. Kvinnorna tyckte att ärren var fula och 

var svåra att se på, och de hade problem att acceptera dem (Crouch, 2000; Crompvoets 2006; 

Abu-Nab & Grunfeld, 2007; Manderson & Stirling, 2007). Den förändrade kroppsbilden 

orsakade såväl praktiska som emotionella utmaningar. Kvinnorna tyckte att deras kläder inte 

passade längre. Skillnaden på bröststorleken var tydlig även när de var påklädda, vilket fick 

kvinnorna att känna sig uttittade. De kände att människor de mötte inte tittade på dem utan på 

deras bröst (Chamberlain, 2001; Crompvoets, 2006; Manderson & Stirling, 2007). Kvinnorna 

tyckte det var svårt att referera till vad som fanns kvar efter mastektomin, de fann det svårt att 

sätta ord på det mastektomerade området (Manderson & Stirling, 2007). För många kvinnor 

var förlusten av ett eller båda brösten att jämföra med ett angrepp på deras självbild snarare än 

känslan av att vara onormal (Roberts, Livingstone & White et al 2003). Dock framkom det 

även att förlusten av ett bröst togs med ro av en del kvinnor. Några kvinnor berättade att 

eftersom det var cancer i bröstet så ville de inte ha bröstet kvar. På det viset kunde de 

distansera sig från sjukdomen och hantera sin förändrade kvinnlighet. En annan kvinna 

berättade att hon inte hade något känslomässigt förhållande till sina bröst. Det var bara fett 

och vävnad för henne (Nissen, Swenson & Kind, 2002; Manderson & Stirling, 2007).  

 

4.1.2. Förlust av kvinnlighet och sexuella problem 

Kvinnorna upplevde sin kvinnlighet hotad, en kvinna beskrev det som att först förlorade hon 

sitt bröst, sen förlorade hon sin (Chamberlain, 2001). En mastektomi innebar för kvinnorna att 

de förlorade sin kvinnlighet, sitt sexuella jag och känslan av att vara “hel”. En kvinna beskrev 

att det var viktigt att få känna sig kvinnlig och hennes bröst var en feminin symbol för vem 
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hon är (Crompvoets, 2006; Manderson & Stirling, 2007). Flera kvinnor upplevde att det var 

värre att förlora håret än att förlora ett bröst då håret syntes mer (Roberts, Livingstone & 

White et al (2003). Kvinnorna upplevde en oro över om deras män skulle fortsätta att älska 

dem så som de såg ut nu efter mastektomin. Kvinnorna kände också en ökad oro för sin 

minskade sexuella attraktionsförmåga (Taylor, Lamdan & Siegel et al, 2002; Manderson & 

Stirling, 2007). Kvinnorna upplevde förlust av känsel av olika art. En del beskrev det som att 

ha ”tappat känseln”, andra sörjde förlusten av möjligheten att kunna känna stimulering, och 

några upplevde att deras bröst fanns kvar till viss del, så kallade fantomkänslor (Thomas-

MacLean 2004; Wolf, 2005; Manderson & Stirling, 2007). I Chamberlains (2001) studie 

framkom det att den sexuella upphetsningen påverkades av känselbortfall som uppkom efter 

mastektomin hos kvinnor som tidigare hade haft känsliga bröst. En del beskrev att avsaknad 

av känsel i brösten orsakade en minskad sexuell lust. De flesta kvinnorna upplevde ett behov 

av att få bekräftelse på att de fortfarande dög sexuellt och fungerade som kvinnor. I en annan 

studie upplevde kvinnorna dåligt självförtroende i samband med sex, för de hade svårigheter 

att visa sig avklädda (Hill & White, 2008).  

 

4.1.3. Sociala svårigheter 

En mastektomi innebar inte bara kroppsliga förändringar utan även sociala förändringar. På 

grund av ett försämrat självförtroende kände kvinnorna sig osäkra och mindre attraktiva vilket 

för några kvinnor orsakade ett förändrat beteende som påverkade deras sociala liv (Abu-Nab 

& Grunfeld, 2007; Manderson & Stirling, 2007). Kvinnor som genomgått en mastektomi 

upplevde rädsla för att bli uppfattade som onormala vilket gjorde att de inte kunde “sänka 

garden” utan var hela tiden på sin vakt. En kvinna berättade att när hon gick på dans ville hon 

inte bli hållen för nära för rädslan av att bli avslöjad. En annan kvinna berättade att hon inte 

vågade inleda några nya förhållanden för rädslan att bli avvisad pga mastektomin (Crouch & 

McKenzie, 2000). Kvinnorna tyckte det var jobbigt att berätta för omgivningen om sitt 

bortopererade bröst och ville därför hålla det hemligt (Hill & White 2008). 

 

4.2. Upplevelser av bröstproteser 

4.2.1. Att bära protes 

En del kvinnor använde protes för att behålla sin kvinnlighet och för att reparera sin trasiga 

kroppsbild. En kvinna jämförde protesanvändandet med att behöva kontaktlinser. Hon såg det 

som ett hjälpmedel att klara vardagen. En annan kvinna upplevde protesen som fruktansvärd 

och kunde inte acceptera den som en del av sig själv (Roberts, Livingstone & White, 2003). 

Kvinnorna beskrev att de inte kände sig klädda utan sin protes, och att de inte behövde 

uppleva känslan av osymmetri när de hade den på sig. Att bära protes fick dem att känna sig 

bekväma. En del kvinnor var rädda för att protesen skulle ramla ut och att den skulle se 

annorlunda ut i jämförelse med det andra bröstet. Kvinnorna som bar bröstproteser upplevde 

att det hade blivit känslomässigt att klä sig, då de såg sina kroppar ur ett nytt perspektiv 

jämfört med innan mastektomin. Klä sig på sommaren upplevdes som svårare för då var 

kvinnorna mer lättklädda (Thomas-MacLean, 2005). Kvinnorna upplevde en självhäftande 

protes som mer bekväm och mer som en del av deras egen kropp i jämförelse med en 

traditionell protes (Thijs-Boer, Thijs & van de Wiel, 2001). De flesta kvinnorna i dessa studier 

upplevde proteserna som besvärliga och obekväma. Proteserna var tunga så det var svårt att 

använda vanliga bysthållare, en kvinna berättade att hon fick ont i ryggen av protesen. En 

kvinna upplevde protesen som fruktansvärd, efter att ha använt protesen en gång använde hon 

den aldrig igen. Att behöva krångla med proteser påminde kvinnorna om upplevelsen av att ha 

förlorat ett bröst (Crompvoets, 2006; Abu-Nab & Grunfeld, 2007). Användandet av proteser 

följdes oftast av ett beslut om att genomgå en bröstrekonstruktion (Hill & White 2008).    
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4.3. Bröstrekonstruktion 

4.3.1. Att bli hel igen 

Kvinnorna berättade att den enda utvägen för dem att kunna känna sig ”normala”, att bli “hel” 

igen, var att genomgå en bröstrekonstruktion. Med normal menade en kvinna att kunna slänga 

på sig en tröja eller en bh utan att behöva krångla med en protes, medans för en annan kvinna 

innebar det att få känna sig kvinnlig. Kvinnorna upplevde bröstrekonstruktionen som en 

praktisk lösning till att bära protes, samt få tillbaka sin kvinnlighet och som ett sätt att få 

tillbaka en del av sin självkänsla. Kvinnorna tyckte att ett rekonstruerat bröst var bättre än att 

inte ha något bröst alls, trots att det inte matchade med hur det gamla bröstet hade sett ut 

(Holzmanns & Timm, 2005; Crompvoets, 2006; Abu-Nab & grunfeld, 2007) Kvinnorna i 

Wolfs (2005) studie upplevde att bröstrekonstruktionen var en lång process och de hade inte 

förväntat sig att det skulle ta så lång tid att tillfriskna och bli ”normala” efter operationen. 

 

4.3.2. Tillfredsställelse/missnöje i samband med bröstrekonstruktion   

De flesta kvinnorna kände tillfredsställelse och var nöjda med bröstrekonstruktionen och 

beslutet de hade tagit (Nissen, Swenson & Kind, 2002; Harcourt & Rumsey, 2004; Abu-Nab 

& Grunfeld 2007) Kvinnorna tyckte att det obehag de upplevde i samband med 

bröstrekonstruktionen var ett accepterat pris att betala för att få tillbaka formen av ett bröst. 

Dock beskrev en del kvinnor missnöje med bröstrekonstruktionen och det berodde på att 

förväntningarna på resultatet inte hade uppnåtts och att kvinnorna hade ständig smärta och 

känselbortfall pga bröstrekonstruktionen (Harcourt & Rumsey, 2004). De kvinnor som 

genomgått en omedelbar bröstrekonstruktion upplevde inte samma tillfredsställelse som de 

kvinnor som genomgått en fördröjde bröstrekonstruktion. De upplevde att storleken på 

brösten skilde sig åt för mycket och att de saknade symmetri (Abu-Nab & Grunfeld, 2007). 

Några kvinnor berättade att de upplevde en störd kroppsbild efter bröstrekonstruktionen, 

varav en av dem ångrade att hon genomgått den. Kvinnorna kände det som att samhället såg 

bröstrekonstruktion som en kosmetisk procedur, och att det skulle antyda att kvinnorna var 

fåfänga. Några av kvinnorna berättade att ha gått igenom en bröstrekonstruktion förändrade 

dem som människor. De kände mer sympati och empati för kvinnor i liknande situationer, och 

skulle kunna vara ett stöd för dem. Kvinnor som genomgick en fördröjd bröstrekonstruktion 

upplevde att de var dåligt förberedda på hur de skulle bli att vara mastektomerad. De trodde 

att de skulle klara av att leva utan en bröstrekonstruktion. Kvinnorna blev förvånade över den 

känslomässiga betydelsen en mastektomi hade och upplevde stor tacksamhet över livet efter 

att ha gått igenom bröstcancer och bröstrekonstruktion. Erbjudandet om bröstrekonstruktion 

fick kvinnorna att känna hopp inför framtiden och att de var värda att satsa på. Kvinnorna 

upplevde att bröstrekonstruktionen hjälpte dem att hantera situationen, men den tog inte bort 

tankarna kring bröstcancer diagnosen (Holzmann & Timm, 2005; Hill & White, 2008).  

 

4.3.3. Information i samband med bröstrekonstruktion 

Att få se foton av rekonstruerade bröst innan bröstrekonstruktionen upplevde en del av 

kvinnorna som en hjälp till att få en realistisk bild på hur deras nya bröst skulle kunna se ut. 

Andra upplevde det som onödigt att få se foton då kvinnorna tyckte att deras egna bröst inte 

liknade brösten på fotona. Några kvinnor fick inte se bilder på bröstrekonstruktioner innan 

vilket de ansåg skulle ha hjälpt dem (Nissen, Swenson & Kind, 2002; Abu-Nab & Grunfeld 

2007). Kvinnorna upplevde att informationen kring känselbortfall och fysisk funktion efter 

bröstrekonstruktionen var bristfällig (Holzmann & Timm, 2005). Medan kvinnorna i denna 

studie upplevde att det fanns mycket information tillgänglig för dem och att de blivit väl 

informerade inför bröstrekonstruktionen. Det framkom att kvinnorna tyckte att informationen 

borde ha varit individuellt anpassad efter den enskilde patientens behov. Kvinnorna beskrev 

att deras känslomässiga tillstånd efter att ha fått informationen om diagnos och behandling 
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påverkade deras förmåga att ta till sig informationen om bröstrekonstruktionen, för att de 

upplevde att det blev för mycket information på en och samma gång. Kvinnorna tyckte det var 

viktigt att få information om hur bröstrekonstruktionen skulle se ut och hur den skulle kännas, 

så de kunde få realistiska förväntningar på resultatet (Nissen, Swenson & Kind, 2002; Wolf, 

2004). 

 

Resultatet i denna studie visar sammanfattningsvis på att kvinnorna i dessa studier upplevde 

förändrad kroppsbild, en förlust av kvinnlighet, sexuella problem och sociala svårigheter. 

Efter en mastektomi så försökte kvinnorna återfå sin normala kroppsbild genom att använda 

en bröstprotes eller genomgå en bröstrekonstruktion. Många kvinnor upplevde att proteserna 

var obekväma att använda vilket ledde till att de flesta kvinnorna valde att genomgå en 

bröstrekonstruktion. Kvinnor som valde att få en bröstrekonstruktion omedelbart i anslutning 

till mastektomin upplevde större missnöje med resultatet än kvinnorna som gjorde en fördröjd 

bröstrekonstruktion. De flesta kvinnor som genomgått en bröstrekonstruktion var dock nöjda 

med den. I samband med bröstrekonstruktionen framkom det att informationen var en viktig 

del för dem.    

 

5. DISKUSSION 
5.1. Metoddiskussion 

Den elektroniska sökningen gjordes i databaserna Cinahl, Medline och PsycInfo då de 

databaserna är användbara ur ett omvårdnadsvetenskapligt perspektiv (Polit & Beck, 2008). 

Samma sökord användes i alla tre databaser. Sökningarna i Medline och PsycInfo fick 

begränsas ytterligare med sökorden ”nurs*” och ”body image” för att få ner antalet träffar till 

en hanterbar nivå. I Medline användes ”nurs*” som avgränsning då databasen även innehåller 

medicinsk forskning. I PsycInfo användes ”body image” istället för ”nurs*” då PsycInfo är en 

databas med i första hand psykologiforskning. Ordet ”body image” hade framkommit i de 

tidigare sökta artiklarna, därför var ordet relevant att använda. Flera av artiklarna återkom i de 

olika databaserna och det uppfattades som att rätt sökord hade använts för sökningen, men de 

redovisades bara första gången. Genom att artiklarna diskuterades och gemensamt översattes 

så gav det en större tillförlitlighet till att översättningen överensstämde med artikeln. 

Översättningen från engelska till svenska var ibland svår, då engelskan har fler betydelser för 

ett ord än det svenska språket har. 

 

5.2. Resultatdiskussion 

Resultatet från litteraturstudien visade att efter en mastektomi fick kvinnorna en förändrad 

kroppsbild, de upplevde förlust av kvinnlighet och fick sexuella problem. Att mista ett bröst 

betyder för kvinnorna i dessa studier att kvinnan inte längre upplever sig själv som fullvärdig 

kvinna. Kroppsuppfattningen är nära kopplad till hur en individ uppfattar sitt jag och sin 

identitet. En förändrad kropp innebär att individens egen föreställning av jaget förändrats 

(Omne-Pontén, 1997). Sexualitet och kroppsbild är viktiga delar för en persons identitet, 

självuppfattning och relationer. Då kvinnor genomgår en mastektomi störs kroppsbilden och 

utplånar sexuella relationer för en lång tid framöver. En studie visade att när kvinnan och 

hennes partner fick prata om sina problem så minskade de sexuella problemen. För att känna 

sig bekväm med att prata om sexualitet och samliv med kvinnan och hennes partner behöver 

sjuksköterskan mer utbildning och kunskap inom ämnet (Kalaitzi, Papadopoulos & Michas et 

al, 2007; Lorraine, Sheppard & Sally Ely, 2008). I västerländsk kultur betraktas brösten som 

en viktig del av kvinnans sexuella identitet och samhället är kroppsfixerat, skönhet och 

sexualitet förmedlas kontinuerligt i massmedia och genom reklam.  
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I resultatet framkom det att kvinnorna var i behov av information. En viktig del av 

sjuksköterskans arbete är att informera patienten. För att informationen ska bli individuellt 

anpassad krävs det av sjuksköterskan att hon är flexibel, lyhörd och visar respekt för patienten 

då varje patientsituation är unik (Lejsgaard & Huus, 2004). Som sjuksköterska är det viktigt 

att anpassa informationen individuellt, det gör att patienten blir delaktig i sin behandling och 

omvårdnad, vilket skapar trygghet och tillit. 

 

Studierna visade att kvinnorna som genomgått en omedelbar bröstrekonstruktion upplevde 

mindre tillfredsställelse med resultatet än kvinnorna som genomgått en fördröjd 

bröstrekonstruktion. En möjlig förklaring kan vara att kvinnor som genomgått en omedelbar 

bröstrekonstruktion inte fått samma möjlighet att sörja och bearbeta förlusten av sitt bröst, än 

de som genomgått en fördröjd bröstrekonstruktion, vilket kan ha påverkat hur de accepterat 

sitt nya utseende (Cullberg, 1992).    

 

Tidpunkten för när kvinnorna blev tillfrågade om sina upplevelser kan tänkas ha haft 

betydelse för resultatet. Det förefaller självklart att kvinnorna upplever olika beroende på hur 

lång tid som gått sen mastektomin och/eller bröstrekonstruktionen genomfördes. I några av 

artiklarna kunde man se under vilken tidsperiod kvinnorna är opererade medans det i andra 

inte gick att få fram den informationen. I några av artiklarna skiljde sig upplevelserna åt från 

de övriga artiklarna om hur det var att förlora ett bröst. Där uppgav några kvinnor att de tog 

förlusten av ett bröst med ro på grund av olika anledningar. Det skulle kunna ha samband med 

vilka individuella förutsättningar kvinnorna hade och i vilken fas i livet de befann sig för att 

kunna hantera krissituationer. Det är därför viktigt att sjuksköterskan är lyhörd för hur mycket 

stöd kvinnorna behöver i denna situation. Travelbee poängterar vikten av en bra 

kommunikation och relation mellan patient och sjuksköterskan. För att sjuksköterskan ska 

kunna skapa detta krävs det att hon har empatisk förmåga och en förståelse för hur dessa 

kvinnor upplever sin situation. I och med att kvinnorna upplever stort lidande är det enligt 

Travelbee sjuksköterskans uppgift att stötta och hjälpa kvinnorna att finna mening i sin 

situation (Kirkevold, 2000). 

 

 

Med kvalitativa forskningsmetoder vill forskaren beskriva eller tolka ett fenomen och dess 

egenskaper. Majoriteten av artiklarna som har använts till resultatet är kvalitativa och svarar 

på studiens syfte eftersom de beskriver kvinnors upplevelser efter att ha förlorat ett bröst. En 

styrka i artiklarna anses vara att de flesta använt sig av intervju som datainsamlingsmetod då 

deltagarna kan prata fritt och citat från svaren används i resultatet. I de artiklar där 

diskussions- och fokusgrupper har använts som datainsamlingsmetod finns risk för att 

resultatet ibland kan bli missvisande genom att deltagarna kan bli påverkade av varandra och 

avvikande åsikter tystas ner (Forsberg & Wengström, 2003). I de kvantitativa artiklarna har 

forskarna använt validerade mätinstrument för att samla in data och det stärker giltigheten i 

resultatet. Forskarens egna värderingar har inte påverkat valet av frågor. Alla artiklar som 

använts kommer från länder där livsstilen och samhällets uppbyggnad kan jämföras med hur 

det ser ut i Sverige, därför skulle man kunna dra slutsatsen att svenska kvinnor upplever 

detsamma efter att ha förlorat ett bröst.  

 

 

 

5.3. Slutsats 

Kunskap om kvinnors upplevelser kring erfarenheter av att ha genomgått en mastektomi kan 

bidra till en ökad förståelse hos sjuksköterskan, och förbättra omvårdnaden. Att som 
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sjuksköterska arbeta utifrån ett holistiskt perspektiv är betydelsefullt för en god omvårdnad. I 

studiens resultat framkommer det hur viktig informationen är för patienten. Det är en 

utmaning för sjuksköterskan att ge information på ett individuellt anpassat sätt för att 

patienten ska kunna ta del i sin vård och behandling och för att skapa trygghet och tillit för 

patienten. Eftersom upplevelser är individuella och skiljer sig åt från kvinna till kvinna 

behöver sjuksköterskan kunna anpassa sig efter kvinnans behov av omvårdnad.  
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Sökmatris   Bilaga 1 

 

Sökmatris  Bilaga 1 

 

Datum & Tid Databas Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 

28/2 kl 10.44 Cinahl 1. breast cancer or 

breast neoplasm 

2. mastectom* 

3. experienc* or 

percept* 

4. 1+2+3 

5. 4 + limits 

engelska, female 

research, år 00-08 

13163 

 

1535 

10782 

 

163 

59 

 

 

 

 

 

 

10 
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28/2 kl 11.00 Medline 1. Breast cancer or 

breast neoplasm 

2. mastectom* 

3. experience* or 

percept* 

4. 1+2+3 

5. 4+ limits; 

engelska, female, år 

00-08 

6. nurs* 

7. 5+6 

63236 

 

9047 

331824 

 

673 

412 

 

 

174510 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

6/3 kl 15.00 PsycInfo 1. breast cancer or 

breast neoplasm and 

mastectom* and 

experienc* or 

percept* limits; 

engelska, år 00-08, 

female 

2. body image limits; 

engelska, år 00-08, 

female 

3. 1+2 

414 

 

 

 

 

 

 

4720 

 

 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift, år, mm 

Land 

Syfte Design 

Metod=Datainsamlings- och 

analysmetod. 

Population/studiegrupp och 

urval 

Resultat 

Abu-Nab, Z., & Grunfeld, E.A. 

(2007).  

 

Satisfaction with outcome and 

attitudes towards scarring among 

women undergoing breast 

reconstructive surgery.  

 

Patient Education and 

Counseling, 66, 243-249.  

 

England. 

Att förklara attityder gentemot 

bröstrekonstruktion bland kvinnor 

som genomgått 

bröstrekonstruktion, och 

attityderna gentemot ärr. 

Expolorativ design 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Kvalitativ analys 

Population: Kvinnor som 

genomgått TRAM-flap kirurgi. 

Inklusionskriterier: Genomgått 

TRAM flapkirurgi inom de 

senaste 36 månaderna.  

Möjliga deltagare för studien: 26 

kvinnor som stämde in på 

inklusionskriterierna 

Externt bortfall: 6 kvinnor som 

inte svarade på inbjudan att delta i 

studien. 

Urval:  

Inkluderade till studien: 20 

kvinnor. 

Internt bortfall: 5 kvinnor föll bort 

pga att de inte kunde komma/ej 

kontaktbara.  

Kvar till studien: 15 kvinnor. 

Ålder: 38-59 år. 

Kvinnor upplever asymmetri efter 

mastektomin. De känner lättnad 

över att få en ”hel” kropp igen efter 

bröstrekonstruktionen. De flesta 

kvinnorna kände tillfredsställelse 

med resultatet av 

bröstrekonstruktionen. Kvinnorna 

upplevde informationen olika 

rörande bröstrekonstruktionen. 
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Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift, år, mm 

Land 

Syfte Design 

Metod=Datainsamlings- och 

analysmetod. 

Population/studiegrupp och 

urval 

Resultat 

Chamberlain Wilmoth, M. (2001).  

 

The aftermath of breast cancer: an 

altered sexual self.  

 

Cancer Nursing, 24(4), 278-286.  

 

USA. 

Att beskriva sexuella aspekter av 

betydelse för kvinnor efter 

bröstcancerbehandling. 

Grounded Theory design 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Grounded Theory metod 

Population: Kvinnor 

diagnostiserade med bröstcancer. 

Inklusionskriterier: 

Diagnostiserad bröstcancer. 

Möjliga deltagare till studien: 44 

kvinnor som svarade på annonser 

om studien i olika tidningar.  

Urval:  

Inkluderade till studien: 44 

kvinnor Internt bortfall: 3kvinnor 

pga att de inte svarade när de blev 

uppringda, 23 kvinnor pga av att 

forskarna uppnått mättnad.  

Kvar till studien: 18 st. 

Ålder: 35-68 år. 

Kvinnorna upplevde sin 

kvinnlighet hotad. Den sexuella 

upphetsningen påverkades efter 

mastektomin. Kvinnor upplevde ett 

behov av bekräftelse. 
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Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift, år, mm 

Land 

Syfte Design 

Metod=Datainsamlings- och 

analysmetod. 

Population/studiegrupp och 

urval 

Resultat 

Crompvoets, S. (2006).  

 

Comfort, control, or conformity: 

women who choose breast 

reconstruction following 

mastectomy.  

 

Health Care for Women 

International, 27, 75-93.  

 

Australien.  

Att förklara hur kvinnor 

uppträder, mobiliserar och 

förhandlar med sina kroppar efter 

bröstrekonstruktiv kirurgi. 

Explorativ design 

Datainsamling: Djupintervjuer 

Analys: Kvalitativ analys 

Population: Kvinnor som 

genomgått en bröstrekonstruktion 

pga mastektomi.  

Möjliga deltagare till studien: 30 

kvinnor från en tidigare gjord 

studie. 

Urval:  
Inkluderade tillstudien: 5 kvinnor 

blev utvalda för att de 

representerade skillnaderna som 

framkom i den tidigare studien.  

Ålder: 33-53 år. 

Kvinnorna upplevde förlorad 

kvinnlighet och sexualitet, de 

upplevde bröstrekonstruktionen 

som ett sätt att bli normala igen. 

Kvinnorna upplevde att protesen 

påminde om förlusten av bröstet.  

Crouch, M., & McKenzie, H. 

(2000).  

 

Social realities of loss and 

suffering following mastectomy.  

 

Health, 4(2), 196-215. 

  

Australien. 

Förklara kvinnors attityder mot 

sina vanskapta/vanställda kroppar 

och potentionellt hot inför 

framtiden. 

Grounded Theory design 

Datainsamling: Djupintervjuer 

Analys: Grounded Theory metod 

Population: Kvinnor som 

behandlats för bröstcancer.  

Urval: 7 kvinnor valdes ut för att 

de var informationsrika. 

Kvar till studien: 7 st. kvinnor 

Kvinnorna upplevde problem i det 

sociala livet efter mastektomin. 

Kvinnorna upplevde mastektomin 

som hemsk. 
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Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift, år, mm 

Land 

Syfte Design 

Metod=Datainsamlings- och 

analysmetod. 

Population/studiegrupp och 

urval 

Resultat 

Harcourt, D., Rumsey, N. (2004).  

 

Mastectomy patients' decision-

making for or against immediate 

breast reconstruction.  

 

Psycho-Oncology, 13, 106-115.  

 

England. 

Att förklara beslutsprocessen som 

kvinnorna går igenom i samband 

med beslut om omedelbar 

bröstrekonstruktion. Och vilken 

påverkan vald kirurgi hade under 

det första postoperativa året. 

Explorativ design 

Datainsamling: Intervju, 

semistrukturerade frågor. 

Analys: Kvalitativ analys 

Population: Kvinnor som var 

godkända att genomgå en 

mastektomi.  

Inklusionskriterie: Ska genomgå 

mastektomi med eller utan 

omedelbar bröstrekonstruktion.  

Möjliga deltagare till studien: 

Alla kvinnor från 5 sjukhus som 

ska genomgå en mastektomi. 

Externt bortfall: 4 kvinnor ville ej 

delta i studien. 

Urval:  
Inkluderade till studien: 93 

kvinnor 

Internt bortfall: 4 dog under 

studiens gång, 3 fick metastaser, 2 

flyttade, 19 valde att inte fullfölja.  

Deltagare som fullföljde hela 

studien: 65 kvinnor. Ålder: 29-78 

Kvinnorna upplevde 

tillfredsställelse och missnöje av 

resultatet efter 

bröstrekonstruktionen. 
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Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift, år, mm 

Land 

Syfte Design 

Metod=Datainsamlings- och 

analysmetod. 

Population/studiegrupp och 

urval 

Resultat 

Hill, O., & White, K. (2008)  

 

Exploring women's experiences 

of TRAM flap breast 

reconstruction after mastectomy 

for breast cancer. 

 

Oncology Nursing Forum, 35(1), 

81-88.  

 

Australien. 

Förklara och beskriva kvinnors 

upplevelser av TRAM flap 

bröstrekonstruktion efter 

mastektomi. 

Explorativ & deskriptiv design 

Datainsamling: Intervjuer 

semistrukturerade frågor. 

Analys: Kvalitativ analys 

Population: Kvinnor som 

genomgått TRAM flap kirurgi 

efter mastektomi. 

Inklusionskriterier: Ha genomgått 

TRAM flap kirurgi 6-24 mån 

innan studien, prata engelska, 

vara 18 år eller äldre. 

Möjliga deltagare för studien: 83 

kvinnor från ett privatsjukhus i 

Perth. Externt bortfall: 18 svarade 

inte, 55 kvinnor valdes bort pga 

tid- och storleksrestriktioner. 

Urval:  
10 kvinnor valdes ut att 

representera populationen. Ålder: 

39-59 år. 

Kvinnorna upplevde förändrad 

kroppsbild och symmetri efter 

mastektomin. Kvinnorna upplevde 

förändrad sexualitet. Anpassningen 

till den nya kroppen var en stor del 

av kvinnornas upplevelse efter 

mastektomin.  
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Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift, år, mm 

Land 

Syfte Design 

Metod=Datainsamlings- och 

analysmetod. 

Population/studiegrupp och 

urval 

Resultat 

Holtzmann, J.S, & Timm, H. 

(2005).  

 

The experiences of and the 

nursing care for breast cancer 

undergoing immediate breast 

reconstruction. 

 

European Journal of Cancer 

Care, 14, 310-318.  

 

Danmark. 

Att undersöka kvinnors 

upplevelser av och omvårdnaden 

vid omedelbar bröstrekonstruktiv 

kirurgi utifrån patientens och 

sjuksköterskans perspektiv. 

Explorativ design 

Datainsamling: Kombinerar 

intervjuer med frågeformulär och 

journaler. 

Analys: Kvalitativ analys 

Population: Kvinnor som ska 

genomgå en omedelbar 

bröstrekonstruktion pga 

bröstcancer. 

Inklusionskriterier: 

Diagnostiserad bröstcancer med 

operabel tumör <5cm. Förstå och 

prata danska. 

Möjliga deltagare för studien: 

Kvinnor på ett sjukhus i 

Köpenhamn som ska genomgå 

omedelbar bröstrekonstruktion. 

Urval:  
Inkluderade till studien: 11 

kvinnor 

Internt bortfall: 2 kvinnor, en pga 

flytt och en pga inställd operation. 

Kvar till studien: 9 kvinnor då 

man därefter uppnådde mättnad. 

Ålder: 36-59 år. 

Kvinnorna upplevde att 

bröstrekosntruktionen hjälpte dem 

att känna sig hela och normala. En 

del upplevde störd kroppsbild efter 

bröstrekonstruktionen. Kvinnorna 

upplevde informationen i samband 

med bröstrekonstruktionen som 

bristfällig. 
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Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift, år, mm 

Land 

Syfte Design 

Metod=Datainsamlings- och 

analysmetod. 

Population/studiegrupp och 

urval 

Resultat 

Manderson, L., & Stirling, L., 

(2007).  

 

The absent breast: Speaking of 

the mastectomied body.  

 

Feminisms & Psychology, 17(1), 

75-92.  

 

Australien. 

To explore the nature of 

embodiment. 

Deskriptiv design 

Datainsamling: Intervjuer och 

frågeformulär, öppna frågor. 

Analys: Kvalitativ analys 

Population: Kvinnor som 

genomgått en mastektomi pga 

bröstcancer. 

Inklusionskriterier: Ha genomgått 

mastektomi. 

Möjliga deltagare till studien: 

Kvinnor rekryterade genom 

”snowballing” och genom 

personlig rekommendation. 

Urval:  

Inkluderade till studien: 38 

kvinnor 

Ålder:35-78 år. 

 

Kvinnorna kände sig fula, generade 

och hade dåligt självförtroende 

efter mastektomin.  Kvinnorna 

upplevde det svårt att referera till 

vad som fanns kvar (bortopade 

bröstet). 
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Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift, år, mm 

Land 

Syfte Design 

Metod=Datainsamlings- och 

analysmetod. 

Population/studiegrupp och 

urval 

Resultat 

Nissen, M. J., Swenson, K. K., & 

Kind, E., (2002)  

 

Quality of life after 

postmastectomy breast 

reconstruction.  

 

ONF, 29, 547-553.  

 

USA. 

Att undersöka kvinnors 

förväntningar om rekonstruktion 

efter mastektomi, och faktorer 

som påverkar deras livskvalité 

efter rekonstruktionen. 

Explorativ design 

Datainsamling: Öppna frågor i 

diskussionsgrupp som spelades in 

på band.  

Analys: Kvalitativ analys 

Population: Kvinnor som 

genomgått mastektomi pga 

bröstcancer.  

Inklusionskriterier: 21 år eller 

äldre, diagnostiserad bröstcancer.  

Möjliga deltagare till studien: 50 

kvinnor från en större studie gjord 

tidigare. 

Externt bortfall: 28 kvinnor 

svarade inte. 5 kvinnor passade 

inte datumen för. 

Urval:  

Inkluderade till studien: 17 

kvinnor 

Ålder: 40-65 år 

Kvinnor upplevde förlusten av ett 

bröst olika beroende på vad bröstet 

hade för betydelse för de. 

Kvinnorna upplevde stor 

tillfredsställelse med 

bröstrekonstruktionen. Kvinnorna 

hade delade uppfattningar om 

information i samband med 

bröstrekonstruktionen.  
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Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift, år, mm 

Land 

Syfte Design 

Metod=Datainsamlings- och 

analysmetod. 

Population/studiegrupp och 

urval 

Resultat 

Roberts, S., Livingstone, P., 

White, V., & Gibbs, A., (2003).  

 

External breast prosthesis use; 

experiences and views of women 

with breast cancer, breast cancer 

nurses and prosthesis fitters.  

 

Cancer Nursing, 26(3), 179-186.  

 

Australien. 

Utvärdera kvinnors upplevelser 

av deras första eller efterföljande 

protes efter att ha genomgått 

mastektomi.  

Deskriptiv design 

Datainsamling: 

Diskussionsgrupper som spelades 

in på band. 

Analys: Kvalitativ analys 

Population: kvinnor som 

genomgått mastektomi pga 

bröstcancer. Inklusionskriterie: 

Genomgått mastektomi. 

Möjliga deltagare för studien: 

Kvinnor som genomgått 

mastektomi från 2 kliniker 

rekryterades genom 

bröstcancersköterskor. 

Urval:  

Inkluderade till studien: 12 

kvinnor. Ålder: 44-71 år 

Protesanvändandet hjälpte en del 

kvinnor att behålla sin kvinnlighet. 
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Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift, år, mm 

Land 

Syfte Design 

Metod=Datainsamlings- och 

analysmetod. 

Population/studiegrupp och 

urval 

Resultat 

Taylor, K. L., Lamdan, R.M., 

Siegel, J. E., Shelby R, Hrywna, 

M., & Moran-Klimi, K. (2002).  

 

Treatment regimen, sexual 

attractivness concerns and 

psychological adjustment among 

african american breast cancer 

patients.  

 

Psycho-Oncology, 11, 505-517.  

 

USA. 

Att uppskatta konsekvenserna av 

olika behandlingsregimers 

effekter hos afro-amerikanska 

kvinnor, och oron över vilken 

effekt det har på deras sexuella 

attraktivitet, och hur det påverkar 

nuvarande och kommande 

psykologisk anpassning. 

Deskriptiv design 

Datainsamling: Olika 

mätinstrument. 

Analys: Statisktisk analys 

Population: Kvinnor som 

genomgått kirurgisk behandling 

pga bröstcancer. 

Inklusionskriterie: afro-

amerikanska kvinnor med 

bröstcancer, kirurgi inom 10 mån.  

Exklusionskriterie: Obehandlat 

drog- och alkoholmissbruk, 

förståndshandikapp, tidigare 

cancer diagnos.  

Möjliga deltagare för studien: 148 

kvinnor från en tidigare studie. 

Externt bortfall: 57 kvinnor kunde 

inte delta pga personliga skäl.  

Urval:  

Inkluderade till studien: 91 

kvinnor. Ålder: 26-85 år 

Mastektomerade kvinnor upplevde 

stor oro över att ha förlorat sin 

sexuella attraktionsförmåga. 



Artikelmatris      Bilaga 2 

11 
 

Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift, år, mm 

Land 

Syfte Design 

Metod=Datainsamlings- och 

analysmetod. 

Population/studiegrupp och 

urval 

Resultat 

Thijs-Boer, F.M., Thijs, J.T., & 

van de Wiel, H.B.M. (2001).  

 

Conventional or adhesive external 

breast prosthesis?  

 

Cancer Nursing, 24(3), 227-230.  

 

Holland. 

Att undersöka vilken typ av 

proteser kvinnorna föredrog och 

för vilka anledningar de gjorde 

det. 

Komparativ design 

Datainsamling: Frågeformulär 

Analys: Statistisk analys av 

skillnader  

Population: Kvinnor som 

genomgått ensidig mastektomi 

pga bröstcancer. 

Exklusionskriterier: 

Strålbehandling, aggressiv 

cytbehandling, sårinfektioner. 

Inklusionskriterier: Genomgått 

ensidig mastektomi. 

Möjliga deltagare för studien: 

Kvinnor från 5 sjukhus i området. 

Urval: 

Inkluderade till studien: 101 

kvinnor. Internt bortfall: 10 

kvinnor föll bort pga dödsfall, 

sjukdomsprogression och 

protesproblem.  

Kvar i studien 91 kvinnor.  

Ålder: 26-81 år. 

Kvinnorna upplevde den 

självhäftande protesen som mer 

bekväm och en del av deras kropp 

än en traditionell protes. 
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Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift, år, mm 

Land 

Syfte Design 

Metod=Datainsamlings- och 

analysmetod. 

Population/studiegrupp och 

urval 

Resultat 

Thomas-MacLean, R. (2004).  

 

Beyond dichotomies of health and 

illness: Life after breast cancer. 

 

Nursing Inquiry, 12(3), 200-209.  

 

Kanada. 

Att undersöka kvinnors 

upplevelser av embodiment efter 

bröstcancer.  

Fenomenologisk design 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Fenomenologisk metod. 

Population: Kvinnor med 

diagnostiserad bröstcancer. 

Inklusionskriterier: 

Diagnostiserad bröstcancer. 

Möjliga deltagare: Kvinnor 

rekryterade genom ”snow-ball” 

teknik. 

Urval:  
Inkluderade till studien: 12 

kvinnor 

Ålder 42-77 år. 

Att bära protes fick kvinnorna att 

känna sig bekväma. En del kvinnor 

upplevde rädsla över att protesen 

skulle synas. 
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Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift, år, mm 

Land 

Syfte Design 

Metod=Datainsamlings- och 

analysmetod. 

Population/studiegrupp och 

urval 

Resultat 

Wolf, L. (2004).  

 

The information needs of women 

who have undergone breast 

reconstruction. Part II: 

Information giving and content of 

information.  

 

European Journal of Oncology 

Nursing, 8, 315-324.  

 

England. 

Att undersöka behovet av 

information bland kvinnor som 

har genomgått 

bröstrekonstruktion. 

Explorativ design 

Datainsamling: Fokusgrupper 

Analys: Kvalitativ analys 

Population: Kvinnor som 

genomgått brösrekonstruktion. 

Inklusionskriterie: Max 14 

månader sen operationen. 

Möjliga deltagare för studien: 28 

kvinnor från en tidigare studie. 

Externt bortfall: 16 kvinnor pga 

oklar anledning, 2 kvinnor pga 

personliga skäl, 1 kvinna pga 

sjukdom, 1 kvinna pga 

transportproblem. 

Urval:  

Inkluderade till studien: 8 kvinnor 

Ålder: 41-61 år. 

Kvinnrna upplevde att 

informationen kring 

bröstrekonstruktionen borde varit 

individuellt anpassad. Kvinnorna 

upplevde informationen om 

bröstrekonstruktionen som viktig 

för att få en realistisk förväntning 

på resultatet. 

 


