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Sammanfattning

Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos svenska kvinnor. Vid upptäckt av en 
tumör i bröstet startar oftast behandlingen med ett kirurgiskt ingrepp då delar av bröstet eller 
hela bröstet tas bort. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av 
bröstförlust och bröstrekonstruktion i samband med bröstcancer hos kvinnor boende i 
västvärlden. En litteratursökning gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Efter 
urval, granskning och värdering av artiklarna kvarstod 15 studier, vilka utgjorde grunden för 
litteraturstudien. Resultatet visade på att bröstförlust innebar en förändring för kvinnorna, 
fysiskt, psykiskt och psykosocialt. Många kvinnor upplevde att deras egna bröst var 
oersättliga, även om en rekonstruktion/extern protesanvändning i vissa fall kunde minska 
känslan av förändring och ge tillbaka en del av kvinnornas gamla kroppsform. Sociala 
problem, som uppkom i och med en bröstförlust, kvarstod hos några kvinnor även efter en 
rekonstruktion/extern protesanvändning. Sjuksköterskan bör, utifrån ett 
omvårdnadsperspektiv, uppmärksamma kvinnornas omvårdnadsbehov på flera olika plan och 
se helheten vid vård av kvinnor som drabbats av bröstcancer, därför att bröstförlust är 
komplext och upplevs individuellt. 
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1.  Inledning

Bröstcancer innebär i många fall att hela bröstet opereras bort och för många kvinnor är 
bröstet en viktig del i kvinnligheten och identiteten. Författarnas kommande arbete som 
sjuksköterskor medför att i många olika vårdsituationer möta kvinnor som drabbats av 
bröstcancer och därför är det viktigt att ha kunskap om hur kvinnorna upplever en bröstförlust 
och en eventuell följande rekonstruktion/extern protesanvändning.

2.  Bakgrund

• 2.1 Bröstcancer - Prevalens och riskfaktorer 

När cellnybildning sker snabbare än omgivande celler hinner dö, utvecklas en tumör (Ericson 
& Ericson, 2007). Bröstcancer är en malign, metastaserande tumör i bröstkörteln (Martini, 
2006). Av alla cancerdiagnoser hos svenska kvinnor utgjorde år 2007 29,2 % bröstcancer, 
vilket innebar att 7049 kvinnor fick diagnosen. Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen 
bland kvinnor i Sverige (Socialstyrelsen, 2008). Riskfaktorer för att drabbas av bröstcancer är 
kvinnligt kön, hög ålder, bröstcancer i familjen, tidig menstruation och sen menopaus, fetma, 
utsatthet för joniserande radioaktiv strålning och sent barnafödande (efter 30 år). Ytterligare 
faktorer som kan utgöra en risk för att drabbas av bröstcancer är en lång tids användning av 
orala preventivmedel och/eller hormoner, högt fettintag, högt alkoholintag, hög stress och 
högt koffeinintag (Dobson, 2008).

• 2.2 Diagnostik och behandling

Vid diagnostisering av bröstcancer används så kallad trippeldiagnostik. Kvinnan undersöks då 
kliniskt, radiologiskt och ett cellprov tas på den misstänkta tumören (Jeppson m.fl., 2005; 
Socialstyrelsen, 2007). Behandlingen av bröstcancer börjar sedan i de flesta fall med 
avlägsnande av tumören kirurgiskt (Martini, 2006). En operation då hela bröstet opereras bort 
kallas för mastektomi (Ericson & Ericson, 2007). Att vänta på operation upplevs ofta som 
jobbigt för kvinnor med bröstcancer. Ofta tror de att cancern har spridit sig till hela kroppen i 
väntan på operation (Landmark m.fl., 2008) och de är ofta både rädda och oroliga (Landmark 
m.fl., 2008; Saares & Souminen, 2005). Om kirurgi inte är aktuellt eller om cancern har 
spridit sig och kirurgi inte är tillräckligt, kan annan behandling vara aktuell i form av 
cytostatikabehandling, strålbehandling och/eller behandling med antiöstrogener (Reitan & 
Schölberg, 2003).

• 2.3 Rekonstruktion/externa proteser - en följd av bröstförlust

Direkt efter operationen får kvinnan en mjukprotes som hon använder tills svullnaden har 
minskat och såret är läkt, därefter provas en permanent extern protes ut om kvinnan inte ska 
genomgå en rekonstruktion (Reitan & Schölberg, 2003; Socialstyrelsen, 2007). För en kvinna, 
boende i Sverige, är det möjligt att få en rekonstruktion av bröstet. Rekonstruktionen innebär 
att bröstets volym, form och symmetrin mellan de båda brösten återskapas med hjälp av ett 
implantat och/eller kroppsegen vävnad. Detta kan ske direkt i samband med mastektomi eller 
senare (Jeppson m.fl., 2005; Socialstyrelsen, 2007). En viktig faktor, vid en rekonstruktion en 
tid efter mastektomin, är att kvinnan mentalt hinner bearbeta cancerdiagnosen och förstå vad 
bröstförlusten betyder för henne som individ (Jeppsson m.fl., 2005). 
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• 2.4 Kulturella aspekter

Hanssen (1996) beskriver kulturen som en viktig del i en människas liv, den påverkar hur 
bland annat sjukdom uppfattas och förklaras, hur människor bemöter varandra och uttrycker 
sina känslor. Benner och Wrubel (1989) konstaterar att hur en människa reagerar och 
uppfattar en situation till stor del beror på vilken kultur hon lever i. Bröstet är viktigt både för 
kvinnans självbild, kroppsuppfattning och för att hon ska känna sig sexuellt attraktiv, i den 
västerländska kulturen (Jones, 2004). Jones (2004) skriver vidare att bröstet är en del av 
kvinnans feminitet och identitet, då det inverkar på kvinnans pubertet, mammaroll, sexualitet, 
åldrande och hälsa. Vid cancer förändras den förkroppsligande känslan som ett resultat av inre 
och yttre fysiska förändringar (Benner & Wrubel, 1989). Att drabbas av och behandlas för 
cancer gör att patienterna förlorar trovärdigheten för sin egen kropp och förlorar känslan av 
kroppslig integritet (Benner & Wrubel, 1989). Cullberg (2006) konstaterar att identiteten och 
självbilden formas i samspel med andra, i den kultur där uppväxten sker. Ideal i samhället 
påverkar hur människor ser på sig själva och ofta söker människor efterlikna 
identifikationsfigurer som exempelvis artister.   

• 2.5 Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 

Sjuksköterskan ska, enligt Patricia Benner (1993), skapa klimat för helande och upprätta ett 
engagemang för helande. Det innebär att väcka ett hopp hos patienten. Det innebär också att 
sjuksköterskan kommer fram till en, för patienten, tillfredsställande tolkning av sjukdomen, 
smärtan, rädslan eller ångesten. Sjuksköterskan ska kunna hjälpa patienten att använda ett 
socialt, känslomässigt och andligt stöd. Om omvårdanden inte upplevs som meningsfull för 
patienten är den inte effektiv. När sjuksköterskan förstår på vilket sätt patienten uppfattar sin 
situation kan hon/han fungera som patientens talesman. Patienter tolkar ofta sitt tillstånd efter 
”eget huvud” och det är viktigt att sjuksköterskan låter patienten prata om sin upplevelse samt 
bygger vidare på patientens egen tolkning av sjukdomstillståndet, detta kan hjälpa patienten i 
dennes upplevelse av sin sjukdom och sitt tillfrisknande (Benner, 1993).
      

• 2.6 Omvårdnadsåtgärder vid vård av bröstcancerpatienter

Kvinnor, som genomgår behandling av bröstcancer, har ofta många obesvarade frågor och 
kvinnorna behöver detaljerad information från sjukhuspersonal (Vivar & McQueen, 2004). 
Landmark m.fl. (2008) konstaterar att de sjuka kvinnorna ofta känner sig ensamma och 
lämnade åt sitt öde när de fått sin cancerdiagnos. Behovet av socialt stöd är stort, tankarna går 
ofta till framtiden och döden (Landmark m.fl., 2008). Vivar och McQueen (2004) menar att 
kvinnor som överlevt sin bröstcancer är i behov av stöd och information men att behovet av 
information och stöd varierar beroende på ålder. Även Brown m.fl. (2000) konstaterar att 
bröstcancerpatienter behöver information, men sjuksköterskans uppgift tycks i allt högre grad 
vara inriktad på att ge patienterna det psykologiska stöd och den emotionella support som de 
behöver. Emotionell support kan beskrivas som ett vänligt, individuellt bemötande där 
människan ses som en helhet (Saares & Suominen, 2005). Utöver den psykosociala 
omvårdnaden ska även sjuksköterskan tillgodose patientens omvårdnadsbehov gällande 
smärtbehandling, nutrition, vätskeintag, gastrointestinala bekymmer, personlig allmän 
omvårdnad, lungfunktionen, mobilisering, komplikationer kopplade till behandlingen och 
sömn (Holtzmann & Timm, 2005). 
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      2.7      Problemformulering

För att sjuksköterskan i mötet med en kvinna, som har genomgått en bröstförlust, ska kunna 
ge god omvårdnad bör sjuksköterskan ha insikt i de upplevelser, som är kopplade till förlusten 
med eller utan en följande rekonstruktion, alternativt protesutprovning. Sjuksköterskan bör 
kunna informera anhörig och patient på ett förståeligt sätt, samt kunna urskilja de patienter 
som inte muntligt uttrycker att de har frågor men som ändå är i behov av mer information. För 
att kunna göra det är det viktigt att ha kunskap om hur kvinnor, boende i västvärlden, kan 
uppleva en bröstförlust och rekonstruktion/extern protesanvändning.

3. Syfte

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser av bröstförlust och bröstrekonstruktion i 
samband med bröstcancer hos kvinnor boende i västvärlden. 

Frågeställningar: 

• Hur upplever kvinnorna bröstförlusten?
• Hur upplever kvinnorna rekonstruktion/extern protesanvändning efter bröstförlusten?

4. Metod

Denna litteraturstudie gjordes utifrån Forsberg och Wengström (2003) samt Polit och Becks 
(2008) beskrivning av tillvägagångssätt vid litteraturstudier.

• 4.1 Sökstrategier

En elektronisk litteratursökning gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO utifrån 
Forsberg och Wengström (2003) samt Polit och Beck (2008). Artiklarna skulle vara skrivna 
på engelska och för att få den nyaste forskningen inom området valdes årtalen 2000-2008 som 
begränsning.  

Sökorden som användes i databaserna Cinahl och PubMed var breast cancer, women,  
experience och nurse. Funktionerna research, english och år 2000- 2008 användes i 
databasen Cinahl. I databasen PubMed användes funktionen för begränsningar på 
publikationsår till tio år tillbaka samt sökfunktionerna humans och english. I den sista 
databasen PsycINFO krävdes fler sökord för att precisera sökningen ytterligare mot relevanta 
studier för omvårdnadsforskning. Sökorden som adderades till sökningen var surgery och 
body image, dessutom användes sökfunktionen female istället för sökordet women och 
sökfunktionerna journal articles only, english only och år 2000-2008. Sökorden i de olika 
sökningarna kombinerades och trunkerades (se Bilaga 1).
 

• 4.2 Urval 

I litteraturstudien inkluderades studier gjorda på kvinnor som opererat bort ett eller båda 
brösten i samband med bröstcancer. Endast artiklar från västvärlden inkluderades, för att 
mångfalden av upplevelser hos kvinnor boende i denna del av världen skulle synliggöras. I 
studien definieras västvärlden som västra Europa, Nordamerika och Australien. Review 
artiklar, pilotstudier, artiklar som handlade om män och artiklar som var publicerade före år 
2000 exkluderades.
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I sökningen i de tre databaserna framkom totalt 335 artiklar, varav titlar och abstract lästes ur 
samtliga. Utav dessa valdes 291 artiklar bort, eftersom de handlade om exempelvis 
komplikationer vid behandling, familjens perspektiv, upplevelser kopplade till diagnosen 
bröstcancer, olika behandlingsmetoder, graviditet, kulturella perspektiv, coping och/eller 
sjuksköterskans information till patienterna. Dubletter som förekom i fler än en databas, 
räknades bara en gång utifrån den databas där första sökningen gjordes.

Ett andra urval skedde ur de återstående 44 artiklarna. Dessa artiklar lästes i sin helhet, varav 
29 valdes bort eftersom de inte handlade om bröstförlust eller bröstrekonstruktion. De 
exkluderade artiklarna handlade om exempelvis anhöriga, generella upplevelser vid 
bröstcancerdiagnos/bröstcancer behandling, coping, komplikationer kopplade till behandling 
och/eller informationsbehov.

Totalt antal kvarstående artiklar, efter urvalen, med relevans för denna studie blev 15 stycken 
varav samtliga inkluderades i litteraturstudien (se Bilaga 2).   

• 4.3 Värdering

Studierna granskades utifrån syfte, undersökningsgrupp, metod för datainsamling, dataanalys 
och utvärdering, enligt Forsberg och Wengströms (2003) checklista för kvalitativa och 
kvantitativa studier. Pålitligheten, överensstämmelse och noggrannhet granskades (Forsberg 
& Wengström, 2003).  Utifrån detta sammanställdes en värdering av artiklarnas styrkor och 
svagheter. Brister av betydelse för denna studies resultat samt några styrkor diskuteras i 
diskussionen. I varje artikel kontrollerades även om den var vetenskapligt och etiskt granskad. 
Vid den vetenskapliga granskningen kontrollerades om refereebedömning var gjord. Vid de 
tillfällen det inte framkom om artiklarna var etiskt granskade, kontaktades antingen 
tidsskriften eller författaren för ett svar. 

• 4.4 Bearbetning och analys

Artiklarna bearbetades med inspiration utifrån innehållsanalys (Forsberg & Wengström, 
2003). Båda författarna läste samtliga utvalda artiklar i sin helhet. Artiklarna lästes om 
ytterligare minst en gång till och relevant data markerades med hjälp av färgpennor. Alla 
artiklar numrerades i nummerordning. Alla relevanta resultat samlades i områden och skrevs 
därefter upp på papper. En papperslapp per område, där de artikelnummer antecknades som 
indikerade i vilka artiklar resultatet stod att finna. På detta sätt bildades en mängd kategorier 
som sorterades utefter sin innebörd. Vid sorteringen framträdde mönster, som bildade sex 
olika teman. De olika kategorierna bygger upp de teman som bildats och i vissa fall ligger de 
olika kategorierna nära flera olika teman. 

De sex olika temana presenteras i resultatet som underrubriker till de två stora 
huvudrubrikerna, upplevelser vid förlust av bröst och upplevelser vid rekonstruktion/extern 
protesanvändning. 
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5. Resultat 

• 5.1 Upplevelser vid förlust av bröst

• 5.1.1 Upplevelse av fysiska förändringar 

Även om kvinnorna oftast upplevde den fysiska smärtan som liten efter en bröstförlust 
(Bohemke & Dickerson, 2005) förekom såväl problem med utmattning som hudförändringar 
(Landmark & Wahl, 2002), känselbortfall där bröstet varit beläget (Thomas- McLean, 2005) 
och problem med domningar i bröstregionen (Bohemke & Dickerson, 2005). Såväl kroppen i 
sig som känslan, känselreaktionen på olika stimuli, förändrades efter en bröstförlust. Den 
fysiska känslan var svår för en del av kvinnorna att beskriva (Thomas- McLean, 2005):   

”It’s [numbness ] a different feeling. There’s feeling there, but yet, it’s not, ah, it’s... I can’t  
describe it. The sensation is completely different...”

(Thomas- MacLean, 2005, s. 203)

I Thomas- MacLeans (2005) studie framkom att kvinnorna upplevde att symmetrin hade gått 
förlorad efter en bröstförlust. Att förlora ett bröst upplevdes av kvinnorna som en drastisk 
förändring eftersom brösten inte längre var symmetriska (Lackey m.fl., 2001). Några av 
kvinnorna som förlorat ett bröst kände sig sidotunga och sneda, vilket de upplevde som 
jobbigt (Abu-Nab & Grunfeld, 2007; Avis m.fl., 2004; Bohemke & Dickerson, 2005; Crouch 
& McKenzie, 2004). I Abu-Nab och Grunfelds (2007) studie berättade en kvinna, som 
genomgått en bröstoperation med fördröjd rekonstruktion, att hon upplevde sin snedhet som 
fruktansvärd: 

”I was lop-sided for all that time, it was awful...”
(Abu-Nab & Grunfeld, 2007, s.246)

Det framkom i två studier att kvinnorna ofta upplevde att kläderna inte längre passade efter en 
bröstförlust. Något som upplevdes som jobbigt och ett problem (Bohemke & Dickerson, 
2005; Thomas-MacLean, 2005).

• 5.1.2 Psykiska innebörder

I Thomas- MacLeans (2005) studie framkom att termen förlust av bröst upplevdes som 
otillräcklig för att beskriva vad som hände en kvinna när hon förlorat ett bröst rent fysiskt. Att 
förlora ett bröst upplevdes av kvinnorna som något som var svårt att föreställa sig (Manderson 
& Stirling, 2007), oväntat, betydande och ofantligt personligt (Hill & White, 2008). 

I Thomas- MacLeans (2005) studie framkom att kvinnor som mist sitt/sina bröst ofta kände 
sig stympade. Flera kvinnor uttryckte att kroppen aldrig mera skulle bli densamma som den 
en gång varit (Abu-Nab & Grunfeld, 2007; Bohemke & Dickerson, 2005). Många upplevde 
även att det tog tid att vänja sig vid den förändrade kroppen (Thomas- MacLean, 2005). 

Många kvinnor upplevde att de inte längre var normala (Manderson & Stirling, 2007; Hill & 
White, 2008). Några kvinnor kände sig vanställda (Avis m.fl., 2004; Crompvoets, 2006), 
annorlunda samt kroppsligt, sexuellt och känslomässigt inkompletta efter en bröstförlust 
(Crompvoets, 2006). I Lackeys m.fl. (2001) studie framkom att kvinnorna funderade på 
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huruvida de fortfarande var kvinnor. En känsla av förlorad kvinnlighet (Crompvoets, 2006) 
och förändrad kvinnlig identitet var också förekommande bland några av kvinnorna 
(Crompvoets, 2006; Landmark & Wahl, 2002). I Avis m.fl. (2004) studie framkom att 
kvinnorna inte längre kände sig som kvinnor och att bröstförlust var associerat med problem 
med det sexuella intresset. I Manderson och Stirlings (2007) studie uttryckte några kvinnor att 
de kände sig som halva kvinnor efter en bröstförlust:

”me with one breast, I’m half a woman now”
(Manderson & Stirling, 2007, s. 82)

Många kvinnor upplevde en sorg efter förlusten av ett bröst (Crompvoets, 2006; Manderson 
& Stirling, 2007), ville ha tillbaka sina gamla bröst (Manderson & Stirling, 2007), och 
upplevde ett lidande och en känsla av förödmjukelse (Perreault & Fothergill Bourbonnais, 
2005). Den psykiska smärtan efter förlusten var betydligt mycket större än vad den 
ärrbildning som blev kvar efter operationen kunde antyda (Thomas- MacLean, 2004). I Hill 
och Whites (2008) studie upplevde de flesta kvinnorna även någon form av depression i 
samband bröstförlusten. 

Vanligt förekommande bland kvinnorna var låg självkänsla (Crompvoets, 2006; Hill & 
White, 2008) men även ökad självaktning förekom hos vissa kvinnor (Hill & White, 2008).  I 
flertalet studier framkom att flera kvinnor upplevde en förlust av helhet (Crompvoets, 2006; 
Crouch & McKenzie, 2004; Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005). 

Många av kvinnorna upplevde att de inte längre var sig själva efter bröstförlusten 
(Crompvoets, 2006) och kroppsuppfattningen förändrades ofta efter en bröstförlust (Avis 
m.fl., 2004; Landmark & Wahl, 2002; Sheehan m.fl., 2006). Kvinnornas förståelse för sig 
själva och sina upplevelser förändrades ofta efter bröstförlusten (Landmark & Wahl, 2002).

I Avis m.fl. (2004) och Manderson och Stirlings (2007) studier framkom att en del kvinnor 
hade svårigheter att se sig själva i spegeln efter en bröstförlust. Vissa kvinnor gick så långt att 
de försökte gömma sig själva för att slippa se sin förändrade kropp (Manderson & Stirling, 
2007). Ärrbildningen upplevdes som skrämmande (Avis m.fl., 2004) och några kvinnor 
upplevde även att det var svårt att röra vid ärrbildningen som bildats efter operationen 
(Manderson & Stirling, 2007). 

I två studier framkom dock att några kvinnor inte upplevde förlusten av ett bröst som det mest 
psykiskt påfrestande vid bröstcancerbehandling (Avis m.fl., 2004; Thomas MacLean, 2004). 

• 5.1.3 Sociala innebörder

I två studier framkom att kvinnorna ofta upplevde det som svårt att berätta för andra om sin 
förlust (Crouch & McKenzie, 2004; Hill & White, 2008). Några av kvinnorna uttryckte en 
rädsla för att bli uttittade av människor och avvisade av nya bekantskaper om de fick veta att 
de saknade ett bröst (Crouch & McKenzie, 2004):  

”I think the minute they found out I’ve only got one breast I’ll be dumped.”
(Crouch & McKenzie, 2004, s. 205)

Många kvinnor undandrog sig socialt umgänge (Hill & White, 2008) och gömde sig själva 
och sin förlust för andra människor eftersom de upplevde det jobbigt att vistas bland folk 
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(Landmark & Wahl, 2002). En kvinna trodde att om andra visste att hon förlorat ett bröst 
skulle de säkert försöka att se vilket bröst som opererats bort (Crouch & McKenzie, 2004). 
Flera kvinnor upplevde att de förlorat sin förmåga att uppträda sexuellt och att de inte längre 
var sexuellt attraktiva efter bröstförlusten (Lackey m.fl., 2001; Landmark & Wahl, 2002). De 
undandrog sig i många fall intimitet och upplevde ärrbildningen efter operationen som något 
som de inte ville visa. Många hade svårt att bara vara eftersom de var oroliga för att få blickar 
och höra andra viska runtomkring (Crouch & McKenzie, 2004). 

I Hill och Whites (2008) samt Landmark och Wahls (2002) studier framkom att kvinnors 
upplevelse och förståelse av relationer med nära anhöriga ofta ändrades efter en förlust av ett 
bröst. I en del fall blev relationer starkare och i vissa fall mer distanserade, kvinnorna 
upplevde ofta att andra människor hade svårt att förstå dem (Hill & White, 2008).

• 5.2 Upplevelser vid rekonstruktion/extern protesanvändning

• 5.2.1 Fysiska innebörder 

Genom att göra en rekonstruktion efter att ha opererat bort ett bröst kände sig många kvinnor 
mer lika den som de var innan bröstet togs bort, men kroppen blev aldrig densamma som 
innan bröstoperationen (Abu-Nab & Grunfeld, 2007; Crompvoets, 2006; Harcourt & Rumsey, 
2004). Känslan av att kroppen hade förändrats kvarstod hos de flesta kvinnorna (Holtzmann 
& Timm, 2005). Flera kvinnor upplevde dock att de fått en naturlig kroppsform efter en 
rekonstruktion (Harcourt & Rumsey, 2004). 

Många kvinnor upplevde att rekonstruktionen gav dem ett ersättande bröst och även om det 
inte blev perfekt upplevdes det som bättre än ingenting alls. De rekonstruerade brösten fyllde 
ut tröjan och bysthållaren så att kvinnorna såg normala ut (Abu-Nab & Grunfeld, 2007). En 
kvinna beskrev att hon fått två domnade ”ingenting” istället för sina egna bröst efter en förlust 
av båda brösten (Manderson & Stirling, 2007):

”I’ve got two numb nothings” 
(Manderson & Stirling, 2007, s. 82).

Känseln i bröstet förändrades efter en bröstoperation med efterföljande rekonstruktion 
(Crompovets, 2006; Harcourt & Rumsey, 2004; Holtzmann & Timm, 2006; Manderson & 
Stirling, 2007). I vissa fall upplevdes det rekonstruerade bröstet som obekvämt men detta 
obehag ansågs vara värt besväret för att få ha formen av ett bröst (Harcourt & Rumsey, 2004). 
Flera av kvinnorna som genomgått rekonstruktion och vävnadstransplantation i Harcourt och 
Rumseys (2004) studie beskrev en känsla av obehag i det rekonstruerade bröstet som 
smärtade i en slags muskelkramp:

”Some days it feels like a muscle cramp and it is quite painful and you wonder if it will ever 
ease off, it feels like it’s in a vice from your chest to your back all the time” 

(Harcourt & Rumsey, 2004, s. 112).

Flera kvinnor upplevde att brösten inte var lika stora efter en rekonstruktion och därmed 
upplevdes inte brösten längre som ett par (Abu-Nab & Grunfeld, 2007). En del kvinnor 
upplevde det som ett problem att det rekonstruerade bröstet inte hade någon bröstvårta 
(Crompvoets, 2006) medan andra kvinnor inte tyckte det var värt att haka upp sig på den 
saknade bröstvårtan (Holtzmann & Timm, 2006): 
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”I actually feel that I still have my breast. It feels intact and it doesn’t bother me, that the 
nipple is not there”

(Holtzmann & Timm 2006, s. 313)

Ibland upplevde kvinnorna en besvikelse efter en rekonstruktion eftersom den lett till nedsatt 
känsel, olika form på brösten vilket resulterade i att de behövde bära en extern protes för att 
fylla ut bysthållaren och/eller fysisk smärta (Harcourt & Rumsey, 2004). Några kvinnor 
upplevde att hållningen blev bättre efter rekonstruktion och kvinnorna kände sig mera 
komfortabla (Abu-Nab & Grunfeld, 2007). I vissa fall ledde rekonstruktionen till mer skada 
än nytta (Crompovets, 2006).

En del kvinnor ansåg att de externa bröstproteserna var tunga och vissa av kvinnorna 
upplevde dem som obekväma (Abu-Nab & Grunfeld, 2007). Vid extern protesanvändning 
upplevde kvinnorna ofta att det var svårt att få kläderna att sitta bra (Crompovets, 2006). Alla 
kvinnor upplevde dock inte att det var obekvämt att använda en extern protes, utan en del av 
kvinnorna uttryckte uppskattning över de externa proteserna (Landmark & Wahl, 2002; 
Thomas-MacLean 2005). 

Många kvinnor använde sin externa protes för att inte känna sig sidotunga och asymmetriska 
(Thomas-MacLean, 2005) och för att känna sig mer lika dem de varit före bröstoperationen 
(Landmark & Wahl, 2002).  Dessutom upplevde kvinnorna ett minskat obehag vid extern 
protesanvändning (Thomas-MacLean, 2004; 2005) och kvinnorna upplevde att förlusten av 
bröstet doldes (Thomas-MacLeans, 2004). 

Att använda en externprotes eller att genomgå en rekonstruktion upplevdes ofta som ett större 
problem för kvinnor med stora bröst (Landmark & Wahl, 2002).

• 5.2.2 Psykiska innebörder 

Kvinnorna i Holtzmanns och Timms (2005) studie upplevde att genom att göra en 
rekonstruktion blev det lättare för dem att återfå kontrollen över sina liv. Upplevelserna av 
rekonstruktionen var positiv och kom som ett fantastiskt erbjudande mitt i allt det traumatiska. 
Rekonstruktionen hjälpte många kvinnor att känna hopp inför framtiden (Holtzmann & 
Timm, 2005) och hantera förlusten (Harcourt & Rumsey, 2004). Rekonstruktionen upplevdes 
som en hjälp för flera kvinnor till att kunna anpassa sig (Hill & White, 2008). Det 
rekonstruerade bröstet bidrog till att flera kvinnor kände sig mer nöjda med sig själva, men de 
skulle hellre ha behållit sitt eget bröst än genomgått en bröstrekonstruktion (Harcourt & 
Rumsey, 2004).

En känsla av att vara normal uppträdde i de flesta fall för de kvinnor som hade genomgått en 
rekonstruktion (Crompvoets, 2006; Crouch & McKenzie, 2004; Hill & White, 2008; 
Holtzmann & Timm, 2005; Manderson & Stirling, 2007). Detta upplevde kvinnorna som 
något mycket viktigt (Crouch & McKenzie, 2004; Holtzmann & Timm, 2005). I Harcourt och 
Rumseys (2004) studie framkom att kvinnorna inte upplevde det rekonstruerade bröstet som 
normalt (Harcourt & Rumsey, 2004) men genom att genomgå en rekonstruktion upplevde 
många andra kvinnor sig själva som hela igen (Abu-Nab & Grunfeld, 2007; Hill & White, 
2008; Holtzmann & Timm, 2005). Att genomgå en rekonstruktion var det enda alternativet 
för att erhålla en känsla av att vara sig själv igen, enligt flera kvinnor (Crouch & McKenzie, 
2004; Manderson & Stirling, 2007). En rekonstruktion ledde till att flera kvinnor upplevde sig 
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själva som kroppsligt, sexuellt och känslomässigt kompletta (Crompvoets, 2006). Efter 
rekonstruktionen kände sig flera kvinnor i Crompvoets (2006) studie feminina igen.

”...I feel like, yes, I’ll feel really feminine again. And that’s important to me”
(Crompvoets, 2006, s. 80) 

De flesta kvinnorna ville få tillbaka sin tidigare kroppsuppfattning så snabbt och effektivt som 
möjligt och för de flesta kvinnorna innebar det att göra en rekonstruktion eller att använda en 
extern protes (Crouch & McKenzie, 2004). Kvinnorna i Avis m.fl. (2004) studie, som 
genomgått en rekonstruktion, hade lite mindre problem med sin kroppsuppfattning än kvinnor 
som inte gjort någon rekonstruktion. Majoriteten av de kvinnor som genomgått en 
rekonstruktion i Sheehans m.fl. (2008) studie uppfattade inte kroppsbilden som negativ men 
de som upplevde en negativ kroppsbild kände sig mindre sexuellt och fysiskt attraktiva 
(Sheehan m.fl., 2008) och även mindre självsäkra (Abu-Nab & Grunfeld, 2007; Crouch & 
McKenzie, 2004). En kvinna i Abu-Nab och Grunfelds (2007) studie uttryckte det som att hon 
knappt kunde titta på sig själv längre.

”When you’re in the shower, you sort of think oh my god is this my body now? And you feel  
less than you were before because you are not perfect anymore- and you never will be... I feel  

less confident and less attractive” 
(Abu-Nab & Grunfeld, 2007, s. 247).

Vissa kvinnor upplevde problem med kroppsuppfattningen (Abu-Nab & Grunfeld, 2007; 
Holtzmann & Timm, 2005), negativa känslor kopplade till sitt utseende och ett minskat 
självförtroende i samband med rekonstruktion (Abu-Nab & Grunfeld, 2007). Andra kvinnorna 
upplevde att de kände sig säkrare med sin kropp efter rekonstruktionen i samband med att de 
använde underkläder och badkläder. De behövde inte längre vara självmedvetna över sin egen 
kropp (Abu-Nab & Grunfeld, 2007).

I Hill och Whites (2008) studie framkom att det rekonstruerade bröstet inte kunde ersätta 
förlusten av det egna bröstet. Rekonstruktionen ledde dock till att flera av kvinnorna kände 
sig mer som sig själva igen (Crompvoets, 2006; Hill & White, 2008). De kvinnor som var 
nöjda med sin rekonstruktion, förbättrade sin kroppsuppfattning (Abu-Nab & Grunfeld, 2007) 
och självaktning (Hill & White, 2008). 

Om rekonstruktionen gjordes direkt efter bröstoperationen uttryckte flera av kvinnorna att 
hela ingreppet upplevdes som en förlust. Vid fördröjd rekonstruktion upplevde kvinnorna 
däremot sig själva som mer värdefulla och tacksamma över livet (Hill & White, 2008). 

Majoriteten av de kvinnor som genomgått en rekonstruktion i Sheehans m.fl. (2008) studie 
upplevde ingen sorg ett år efter förlusten, medan ett mindre antal kvinnor upplevde stor sorg. 
En kvinna i Holtzmann och Timms (2005) studie utryckte att rekonstruktionen hade gett 
henne ett nytt bröst och hon upplevde att hon inte hade förlorat någonting utan kände sig hel:

”I feel that I still have my breast and I do not sense that I hade lost something- and I guess  
that’s the fine thing with this type of surgery- that you get a sense of wholeness”

 (Holtzmann & Timm, 2006, s. 313).

Upplevelsen av ärrbildningarna som följde en rekonstruktion varierade hos kvinnorna 
(Crouch & McKenzie, 2004; Harcourt & Rumseys, 2004). Vissa kvinnor var besvikna över att 
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ärren fortfarande framträdde visuellt ett år efter rekonstruktionen. Flera kvinnor hade svårt att 
titta på sina ärr och upplevde att de var hemska (Crouch & McKenzie, 2004; Manderson & 
Stirling, 2007). Många kvinnor upplevde ärrbildningen efter en rekonstruktion som värre än 
de andra ärrbildningar, de hade på kroppen (Crouch & McKenzie, 2004). I Abu-Nabs och 
Grunfelds (2007) studie hade de flesta av kvinnorna accepterat sina ärrbildningar som en 
oundviklig konsekvens av operationen. En del av kvinnorna beskrev dock ärren som gräsliga: 

“I’ve got scar from hip to hip and a 6 inch scar down my back.... I’ve got scars everywhere...  
they are hideous”

 (Abu-Nab & Grunfeld, 2006, s. 247)

Många kvinnor upplevde det som bättre att göra en rekonstruktion än att använda en extern 
protes (Crompvoets, 2006; Harcourt & Rumsey, 2004; Holtzmann & Timm, 2005) och ofta 
upplevdes en rekonstruktion som något positivt som kvinnorna var nöjda med att ha 
genomgått (Harcourt & Rumsey, 2004; Sheehan m.fl., 2008). Många av kvinnorna var nöjda 
när de inte längre behövde använda externa proteser efter en rekonstruktion (Abu-Nab & 
Grunfeld, 2007). Landmarks m.fl. (2002) studie visade på att kvinnorna hade olika 
uppfattningar om rekonstruktion. Ibland ledde hoppet om normalitet till besvikelse för 
kvinnorna, som genomgått en rekonstruktion (Crompovets, 2006). För vissa kvinnor 
fungerade det rekonstruerade bröstet som en ständig påminnelse om operationen (Harcourt & 
Rumsey, 2004).   

Att välja en rekonstruktion verkade vara förknippat med en tro att bröstcancern var 
framgångsrikt behandlad (Landmark & Wahl, 2002). Några kvinnor i Harcourt & Rumseys 
(2004) studie trodde dock att en rekonstruktion av bröstet kunde utlösa mera cancer. 

Externa proteser användes för att kvinnorna skulle känna sig mer normala (Crouch & 
McKenzie, 2004) och inte känna sig fula (Crompvoets, 2006). I vissa fall fungerade dock de 
externa proteserna på så sätt att de var en ständig påminnelse om bröstförlusten (Abu-Nab & 
Grunfeld, 2007; Crompvoets, 2006) och det hindrade kvinnorna från att känna sig normala 
igen (Abu-Nab & Grunfeld, 2007). Rädsla för att protesen skulle röra på sig och hamna på fel 
ställe förekom hos några av kvinnorna i Thomas-MacLeans (2005) studie.

Användning av en extern bröstprotes gjorde att många av kvinnorna kunde känna sig mer 
komfortabla (Lackey m.fl., 2001). Vissa kvinnor använde alltid sin externa bröstprotes och 
tyckte att det gick snabbt att vänja sig vid den (Thomas-MacLean, 2005) medan andra 
kvinnor inte alls tyckte om att använda den (Crompvoets, 2006). Många kvinnor försökte att 
vara normala, men kände sig annorlunda när de använde en extern protes (Hill & White, 
2008):

” That [prothesis] actually looked fine, that was okay, but I knew it wasn’t okey. It doesn’t 
matter what anybody else could see, whether they knew me or they didn’t know me or just  

walking the streets, you would have thoucht nothing. But I knew it was all wrong, I knew that  
it was just totally wrong.”
(Hill & White, 2008, s. 84)
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• 5.2.3 Social påverkan

Att berätta för andra att de hade ett rekonstruerat bröst med en ärrbildning upplevdes som 
svårt för några av kvinnorna och de funderade på hur de kunde förbereda andra på att de såg 
annorlunda ut (Crouch & McKenzie, 2004):

”What I had to do was figure out how I was going to let somebody know before-hand so that 
that person didn’t get a chock ... to see one breast with a dot on it and one with a diagonal  

stripe [reconstruction scar] on it”
 (Crouch & McKenzie, 2004, s. 205).

Hur effektivt kvinnorna kunde dölja sina ärr för andra inverkade på hur jobbig de upplevde att 
ärrbildningen var (Harcourt & Rumsey, 2004). Flera kvinnor upplevde att de i många fall fick 
dålig acceptans ifrån andra människor, såväl för sina fysiska som psykiska besvär, i samband 
med rekonstruktion (Hill & White, 2008).
 
En rädsla förekom bland vissa av kvinnorna, som använde en extern protes, över att andra 
skulle se att de bara hade ett riktigt bröst. Flera av kvinnorna försökte gömma den opererade 
sidan (Abu-Nab & Grunfeld, 2007; Crouch & McKenzie, 2004) genom att till exempel hänga 
en handduk över båda brösten eller använda en handväska hängande över axlarna och hålla i 
den med handen för brösten för att andra inte skulle kunna se (Crouch & McKenzie, 2004).

”I sleep in a bra . . . [containing the prothesis]. There is no way that I wouldn’t, beacuse I’m 
frightened if I have to get up and answer the door I’d forget, so I have to sleep in it all the  

time” 
(Crouch & McKenzie, 2004, s. 202).

Protesen gömde inte bara saknaden av symmetri utan också den bristfälliga skönheten, den 
upplevdes också som en förklädnad för flera av kvinnorna, som inte ville att andra skulle se 
henne som potentiellt dödsdömd (Crouch & McKenzie, 2004).

• 5.3 Syntes

En bröstförlust leder till förändringar fysisk, psykiskt och psykosocialt. 
Kvinnorna upplevde att det tog tid att vänja sig vid förändringarna. Bröstförlusten upplevdes 
som något mer än en faktisk fysisk förlust av bröstet och många av kvinnorna uttryckte bland 
annat förlust av kvinnlighet, förändrad självbild och förlust av helhet. Kvinnorna upplevde 
också i många fall en social förändring med rädsla, förändrad sexualitet, undandragande från 
socialt umgänge samt distanserade eller fördjupade relationer. Det rekonstruerade 
bröstet/extern protesanvändning kunde inte ersätta det förlorade bröstet men kunde ofta 
minska känslan av förändring. Ärrbildningen upplevdes av många kvinnor som en negativ 
konsekvens av rekonstruktionen. Fysiska obehag förekom hos vissa kvinnor vid såväl 
rekonstruktion som extern protesanvändning. Ofta kvarstod sociala problem kopplade till 
bröstförlusten efter en rekonstruktion/extern protesanvändning.
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6. Diskussion

• 6.1 Metoddiskussion 

I denna studie gjordes sökningar i tre olika databaser, Cinahl, PubMed och PsyhINFO. 
Databaserna valdes eftersom de innehar relevanta vetenskapliga artiklar lämpliga för denna 
studie. Sökningen begränsades till artiklar skrivna på engelska, vilket kan ha orsakat att 
artiklar skrivna på andra språk har förbisetts. Sökorden valdes utifrån studiens syfte men 
användes i olika kombinationer i de olika databaserna så att relevanta artiklar gällande 
omvårdnad slutligen kunde inkluderas i denna studie. Sökordet nurse valdes inte utifrån syftet 
med studien men ansågs nödvändig för att precisera sökningen ytterligare mot 
omvårdnadsforskning. Trunkeringar användes olika i databaserna utifrån databasernas 
skiftande uppbyggnad och funktioner. I databasen PubMed kunde inga trunkeringar användas. 

I databasen PsycINFO användes sökorden surgery och body image. Sökordet body image, 
kroppsuppfattning, valdes utifrån att kvinnorna torde uppleva en förändrad kropp som en 
direkt konsekvens av bröstförlusten. Varför vi inte använde oss av sökordet loss, förlust, beror 
på att vi anser att surgery är ett mera neutralt ord. Ordet loss, förutsätter att kvinnorna 
upplever avlägsnandet av bröstet/brösten som en förlust. Hade vi använt ordet loss, hade vi 
antagligen missat de artiklar där kvinnor inte uttrycker en mastektomi som en förlust, men där 
upplevelser kopplade till den faktiska fysiska bröstförlusten framkommer. Vi valde surgery 
för att kunna inkludera alla artiklar som tog upp bröstförlust men inte nämnde ordet 
mastektomi. 

Vivar och McQueen (2005) och Sammarco (2001) konstaterar att upplevelserna vid 
bröstförlust ofta skiljer sig åt beroende på kvinnans ålder. I denna studie är kvinnornas 
medelålder mellan 40-50 år i de flesta fall, vilket kan tyckas anmärkningsvärt, eftersom de 
flesta kvinnor som drabbas av bröstcancer är över 50 år (Martini, 2006). I vår studie har ingen 
hänsyn tagits till detta utan kvinnors upplevelser presenterats oavsett ålder, om ett eller båda 
brösten opererats bort, oberoende på hur stora kvinnans egna bröst var och oavsett vilken 
etnicitet kvinnorna hade inom de land de tillhörde, bara de bodde i ett västerländskt land. 
Urvalen som är gjorda i studierna är inte slumpmässiga utan två av studierna är valda ur större 
studier (Crompvoets, 2006; Manderson & Stirling, 2007). I de övriga studierna gjordes 
snöbollsurval och genom information från vänner och stödorganisation (Thomas-MacLean, 
2004, 2005), utifrån inklusionskriterierna från ett mindre antal sjukhus (Abu-Nab & Grunfeld, 
2007; Avis m.fl., 2004; Hill & White, 2008; Lackey m.fl., 2001; Landmark & Wahl, 2002; 
Sheehan m.fl., 2008), tre olika center i England (Harcourt & Rumsey, 2004) eller ett regionalt 
cancer center (Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005). Urvalet var konsekutivt i en studie 
(Holtzmann & Timm, 2005) och strategiskt i två andra studier (Bohemke & Dickerson, 2005; 
Crouch & McKenzie, 2000). De olika urvalen kan vara orsaken till att deltagarna är yngre än 
vad medelåldern är för att drabbas av bröstcancer och det kan ha gett en annorlunda vinkling 
på studiens resultat.

Artiklarna hade olika antal deltagare, vilket för oss inte utgjorde någon grund för exklusion. 
Syftet och valet av metod i de olika studierna avgör antalet inkluderade deltagare (Forsberg & 
Wengström, 2003). En studie var kvantitativ, en studie var både kvalitativ och kvantitativ och 
övriga studier var kvalitativa. Upplevelser beskrivs vanligtvis i kvalitativa studier (Forsberg & 
Wengström, 2003). De kvantitativa resultaten inkluderades eftersom de gav ett tydligt resultat 
direkt kopplat till kvinnors upplevelser.   
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I ett antal artiklar blandades resultat och diskussion (Crompvoets, 2006; Crouch & McKenzie, 
2000; Manderson & Stirling, 2007; Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005; Thomas- 
MacLean, 2004, 2005). Endast det resultat där det tydligt framgått att det utgår ifrån 
primärkällan har inkluderats i studien. I en artikel beskrivs både kvinnors upplevelser vid 
bröstoperation på grund av bröstcancer och operation i förebyggande syfte (Manderson & 
Stirling, 2007). I artikeln framgår det att samtliga exempel som redovisas utgår från kvinnor 
vars mastektomi beror på bröstcancer, varför artikeln inkluderades i vår studie.

I en artikel är det otydligt på vilket sätt forskaren har gjort sin analys. Artikeln inkluderades 
trots detta, eftersom den bidrog med relevant resultat, tydligt presenterat och med många 
original citat. En artikel innehåller kvinnor som genomgått antingen bröstbevarande kirurgi 
eller mastektomi (Bohemke & Dickerson, 2005). Artikeln har inkluderats eftersom det 
framgår att upplevelserna kopplade till förlusten inte skilde sig beroende på vilken typ av 
kirurgi kvinnorna genomgått. Även i Lackeys m.fl. (2001) samt Perreault och Fothergill 
Bourbonnais (2005) studier förekommer en blandad population där vissa kvinnor genomgått 
mastektomi och andra kvinnor genomgått bröstbevarande kirurgi. Endast resultat där det 
tydligt framkom att upplevelserna var kopplade till bröstförlust inkluderades i studien. 

Några av studierna är gjorda långt efter bröstoperationen och upplevelsen kan vara olika för 
kvinnorna beroende på hur lång tid efter bröstförlusten studien gjordes. Studierna har 
inkluderats oberoende tidpunkt för intervju eftersom studiens syfte inte var att jämföra hur 
upplevelser av bröstförlust förändras över tid. Att några studier var gjorda lång tid efter 
bröstförlusten och att kvinnorna fortfarande upplevde en stark känsla av förlust, är tecken på 
att cancer har existentiella innebörder och att cancern lever kvar i människans medvetande 
långt efter att den kirurgiskt avlägsnats (Benner & Wrubel, 1989). 

Två artiklar var skrivna av samma författare och gjorda med samma deltagare (Thomas- 
MacLean, 2004, 2005). Dessa inkluderades eftersom de belyste olika aspekter av kvinnors 
upplevelser i samband med bröstcancer. 

I alla artiklar utom den kvantitativa framgår original citat vilket kan ses som en styrka av 
studierna (Forsberg & Wengström, 2003). Samtliga citat som återges i litteraturstudien är 
original citat ifrån artiklarna. Som ett led i värderingen av artiklarna kontrollerades om de var 
etiskt granskade och refeerebedömda. Det framgick att det var både etiskt granskade och 
refeerebedömda i samtliga fall.  

• 6.2 Resultatdiskussion 

I denna studie framkommer att en förlust av bröst och en rekonstruktion/extern 
protesanvändning påverkar kvinnors upplevelser såväl fysiskt som psykiskt och psykosocialt, 
vilket även Reitan och Schölberg (2003) samt Vivar och McQueen (2005) konstaterar.

Att det i resultatet framkom att det tar tid att vänja sig vid den förändrade kroppen var inte 
förvånande då kroppen faktiskt har blivit förändrad. Den faktiska bröstförlusten orsakar 
fysiska förändringar som kan upplevas som problem (Benner & Wrubel, 1989). Vid den 
medicinska behandlingen av en sjukdom är det vanligt att behandlarna bara ser kroppen som 
en del för sig och den individuella kvinnans behov kommer inte fram, vilket leder till att 
kvinnans relation till den förändrade kroppen blir plågsam och främmande (Benner & 
Wrubel, 1989).  
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Vivar och McQueen (2005) beskriver att just kroppsbilden, men även känslan av femininitet 
är betydelsefullt för medelålders kvinnor. Kroppsbilden utgör en betydelsefull del i kvinnans 
känsla av välbefinnande (Reitan & Schölberg, 2003). Kvinnor som ser brösten som en viktig 
grund för femininitet och kroppsbild upplever förlusten som mer negativ i och med att deras 
självbild därigenom blir kraftigt förändrad (Reitan & Schölberg, 2003; Sammarco 2001; 
Vivar & McQueen, 2005). En bröstförlust innebär så mycket mer än enbart en faktisk fysisk 
förlust, vilket kan förklaras med att det kvinnliga bröstet är förknippat med ett flertal aspekter. 
Det kvinnliga bröstet framhävs mycket i media, musikvideor och konst. På gamla skulpturer 
är kvinnans kroppsform mycket viktig. Ett bröst är också viktigt i samband med fortplantning 
eftersom bröstet är det som ger spädbarnen mat. 

Kvinnornas reaktioner och upplevelser i samband med en bröstförlust utgör ett brett spektra 
av olikartade upplevelser enligt denna studies resultat. Cullberg (2006) konstaterar att den 
akuta kris, som i många fall följer en bröstförlust, följs av en mängd skiftande reaktioner som 
exempelvis sorg, depression, självförakt och undandragande ifrån andra, vilka utgör 
upplevelser som framkom i denna studie. Även Reitan och Schölberg (2003) konstaterar att 
en bröstförlust kan leda till en krisreaktion och sorg. Bröstförlust är känslomässigt stressande 
för kvinnor (Schover, 1991). Sjukvårdspersonal behöver ha kännedom om att de här 
patienterna behöver likväl information som en chans att dela med sig av sina känslor genom 
att ha någon att prata med (Rustøen & Begnum, 2000) då varje sjukdom har en egen historia 
och är unik (Benner & Wrubel, 1989).

I denna studies resultat framkommer att kvinnorna i många fall upplevde en rädsla och 
osäkerhet vid kontakt med andra och att relationer hade förändrats. Patienter, som genomgått 
en bröstförlust, upplever en motvilja för att gå ut bland folkmassor av rädsla för att krocka 
med andra eller bli skadade (Benner & Wrubel, 1989). Sammarco (2001) konstaterar att 
relationer i många fall förändras vid bröstcancer. Eftersom bröst i många fall är associerat 
med kvinnlighet och sexualitet (Schover, 1991) förvånades vi inte då resultatet visade på att 
kvinnorna undandrog sig intimitet och socialt umgänge. Att förlora en del av kvinnligheten 
torde vara svårt att berätta om för andra, speciellt om kvinnan inte lever i en stadig parrelation 
som hon förväntar sig ska vara livslång. Även Reitan och Schölberg (2003) konstaterar att en 
bröstförlust ofta innebär förändringar i sociala roller. Kanske är kvinnorna rädda för att andra 
ska dra sig undan deras umgänge, av rädsla för cancersjukdom och död. En bröstförlust tycks 
vara kopplad till en existentiell dimension, där såväl kvinnorna som anhöriga påminns om sin 
dödlighet. Därför är det viktigt att se människan som en helhet där även andlighet ryms.

I denna studie framkommer det att genom att göra en rekonstruktion känner de flesta av 
kvinnorna sig hela igen, de slipper använda sin externa protes och de kan använda ett större 
urval av kläder. Detta menar även Schover (1991), som konstaterar att kvinnorna även känner 
sig mera komfortabla med sig själva igen efter en rekonstruktion. Rekonstruktion leder i de 
flesta fall till att kvinnorna upplever en förhöjd livskvalitet (Socialstyrelsen, 2007). Vi kan 
förstå kvinnornas känslor då det även framkommer i resultatet att en del kvinnor upplever 
externa proteser som en ständig påminnelse om bröstförlusten. Genom att göra en 
rekonstruktion sitter bröstet alltid på plats och under kläder ser det rekonstruerade bröstet i 
många fall ut som ett helt naturligt bröst. 

Vi förvånades över att ärrbildningen togs upp i ett flertal artiklar som något som av kvinnorna 
upplevdes som mycket besvärande. En ärrbildning kan tyckas vara ett litet bekymmer, men då 
det av många kvinnor upplevdes som ett problem bör sjuksköterskan ägna det tid och värna 
om patientens integritet i samband med omvårdnadsåtgärder som vidrör kvinnans opererade 
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bröst. Kanske kan det vara så att kvinnorna ser ärret som en symbol för bröstcancer och hela 
tiden blir påmind om cancern när de ser sitt ärr. 

Kvinnan måste tillåtas att visa sina känslor, tala om sina upplevelser av en förändrad kropp 
och få hjälp att förstå att hennes reaktioner är naturliga (Reitan & Schölberg, 2003). Studiens 
resultat visar på en förändring av kroppsuppfattning och självbild hos kvinnorna som 
genomgått en rekonstruktion. Benner och Wrubel (1989) menar att en förståelse för kroppen 
som en grund för kunskap i samband med vård av personer med kroppsliga förändringar, är 
nödvändig att ha, då människan både är och har sin kropp. Sjuksköterskeyrket ger 
erfarenheter av att jobba med dessa patienter och redan från början behöver sjuksköterskan ha 
en förståelse för individen. 

En rekonstruktion upplevdes i de flesta fall som något positivt enligt denna studies resultat. 
En rekonstruktion fick flera av kvinnorna att känna sig mer normala igen. Vad som utgör det 
normala för kvinnorna är till stor del beroende på i vilken kulturell miljö kvinnorna lever och 
är uppfostrade i (Benner & Wrubel, 1989; Hanssen, 1996). Den kulturella miljö som påverkat 
kvinnorna grundlägger hur de uppfattar den nya situationen (Benner & Wrubel, 1989). 
Thomas-MacLean (2005) påpekar att kulturen inverkar på synen på kroppen, vilket leder till 
att det är viktigt att uppmärksamma i vilket socialt sammanhang bröstcancer uppträder. 
Mycket av livserfarenheterna är individuella och upplevs individuellt, och hur människan 
reagerar och hur hon tar in nya erfarenheter beror på vilken kultur hon lever i (Benner & 
Wrubel, 1989). Vi valde därför redan i inledningen av denna studie att begränsa studien till att 
gälla kvinnor boende i västerlandet, som i alla fall till viss del, lever i kulturellt likartade 
miljöer. Dessutom utgör dessa kvinnor den patientgrupp, som för svenska sjuksköterskor, är 
den troligaste att vårda. En del i denna studie behandlar rekonstruktion, vilket är en reell 
möjlighet för kvinnor i de länder varifrån de inkluderade artiklarna kommer. Vi, som 
författare, har använt vår förförståelse för att begränsa studien genom att urskilja länder, i 
vilka sättet att se på kroppen och möjligheterna till att behandla sjukdom är relativt likartade. 
Det skulle vara intressant att genom ytterligare en litteraturstudie jämföra kvinnornas 
upplevelser i de exkluderade kulturerna och de västerländska kvinnornas upplevelser, för att 
kunna konstatera om det förhåller sig så att kvinnors upplevelser skiljer sig åt på grund av den 
kulturella miljö som de lever i. 

Vidare studier behövs för att fler aspekter på hur den individuella kvinnan upplever sin förlust 
och på vilket sätt sjuksköterskan och annan vårdpersonal, på bästa sätt, kan hjälpa kvinnan att 
hantera sin situation, ska synliggöras. 

• 6.3 Konklusion 

Kvinnorna upplevde en förändring av sin kropp rent fysikt med bland annat domningar och 
snedhet efter en bröstförlust. Kvinnornas psykiska hälsa förändrades och de upplevde ofta en 
förändrad självbild. I vissa fall försökte de gömma sig själva för såväl sig själv som andra 
människor. Relationerna till andra människor förändrades till viss del efter bröstförlusten. Vid 
rekonstruktion och/eller extern protesanvändning förändrades de flesta av kvinnornas 
upplevelser, såväl fysiskt som psykiskt, i en positiv riktning. De psykosociala problemen 
kvarstod dock i många fall även efter en rekonstruktion/extern protesanvändning. Eftersom 
kvinnans upplevelse är unik är det viktigt att bemöta kvinnan individuellt efter hennes egen 
personliga upplevelse både på ett psykiskt, psykosocialt och fysiskt plan. 
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Viktigt är att komma ihåg att denna studie endast visar på upplevelser kopplade till en 
bröstförlust samt rekonstruktion/extern protes användning och inte på upplevelser i stort vid 
bröstcancer. Den bröstcancersjuka kvinnan måste ses som en helhet där själva bröstförlusten 
samt rekonstruktion/extern protes användning utgör några av orsakerna till kvinnans 
upplevelser och omvårdnadsbehov.

• 6.4 Implikationer för omvårdnad

Sjuksköterskan ska tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov gällande 
såväl fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga behov. Sjuksköterskan ska kunna 
se och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande så långt det är möjligt och lindra detta 
genom adekvata åtgärder (Socialstyrelsen, 2005). Genom att fånga upp individens upplevelser 
och behov av omvårdnad kan sjuksköterskan vårda, stödja, informera och fungera som en 
talesman för kvinnan för att hennes omvårdnadsbehov ska kunna tillgodoses (Benner, 1993). 
Viktigt är att sjuksköterskan utifrån kvinnans personliga upplevelse värnar om hennes 
integritet. Kvinnornas fysiska upplevelser kräver en god omvårdnad där kvinnorna kan få 
hjälp att acceptera förändringen och hantera problemen som uppkommer, med exempelvis 
domningar och olust, över att betrakta sin förändrade kropp. Sjuksköterskan bör också se till 
kvinnans psykiska hälsa och hjälpa henne att känna sig bekväm med sin förändrade 
kroppsbild och våga se sig själv som värdefull även i den förändrade kvinna som hon 
upplever sig ha blivit. Att känna sig hel och återhämtad måste inkludera en känsla av att 
känna sig hemma i sin egen kropp igen (Benner & Wrubel, 1989). Sjuksköterskan bör även 
noggrant kunna uppmärksamma hur en eventuell rekonstruktion alternativt extern 
protesanvändning i samband med bröstförlust påverkar den individuella kvinnans upplevelse 
av situationen och stödja kvinnan såväl fysiskt, psykiskt som psykosocialt. 

Referenser

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(2), 243-249.

Avis, N., Crawford, S., & Manuel, J. (2004). Psychosocial problems among younger women 
with breast cancer. Psycho-Oncology, 13(5), 295-308.

Benner, P. (1993). Från novis till expert- mästerskap och talang i omvårdnadsarbete. Lund: 
Studentlitteratur.

Benner, P.E., & Wrubel, J. (1989). The Primacy of caring, stress and coping in health and 
illness. California: Addison-Wesley Publishing Company.

Boehmke, M.M., & Dickerson, S.S. (2005). Symptom, symptom experiences, symptom 
distress encountered by women with breast cancer undergoing current treatment modalities. 
Cancer Nursing, 28(5), 382–389.

Brown, M., Koch, T., & Webb, C. (2000). Information needs of women with non-invasive 
breast cancer. Journal of Clinical Nursing, 9(5), 13-722.  

Crompvoets, S. (2006). Comfort, control, or confirmity: women who choose breast 
reconstruction following mastectomy. Health Care for Women International, 27(1), 75-93.

18



Crouch, M., & McKenzie, H. (2004). Social realities of loss and suffering following 
mastectomy. Health, 4(2), 196-215.

Cullberg, J. (2006). Kris och utveckling. Stockholm: Natur och Kultur. 

Dobson, H.M. (2008). Screening for breast cancer: an overview. Scottis Medical Journal, 
53(3), 36-41.

Ericson, E., & Ericson, T. (2007). Medicinska sjukdomar, Specifik omvårdnad –Medicinsk  
behandling - Patofysiologi. Poland: Studentlitteratur. 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 
Natur och Kultur.

Hanssen, I. (1996). Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle. Lund: Studentlitteratur.

Harcourt, D., & Rumsey, N. (2004). Mastectomy patients’ decision-making for or against 
immediate breast reconstruction. Psycho-Oncology, 13(2), 106–115.

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.

Holtzmann, J. S, & Timm, H. (2005). The experience of and the nursing care for breast cancer 
patients undergoing immediate breast reconstruction. European Journal of Cancer Care,  
14(4), ss. 310-318.

Jeppson, B., Naredi, P., Peterson, H-I., & Risberg, B. (2005). Kirurgi. Lund: Studentlitteratur.

Jones, D. P. (2004). Cultural views of the female breast. ABNF Journal, 15(1), 15-21.

Lackey, N.R., Gates, M.F., & Brown, G. (2001). African american women’s experiences with 
the initial discovery, diagnosis, and treatment of breast cancer. ONF, 28(3), 519–527.

Landmark, B.T., Bohler, A., Loberg, K., Wahl, A.K. (2008). Women with newly diagnosed 
breast cancer and their perceptions of needs in a health-care context. Journal of Nursing and 
Healthcare of Chronic Illness in association with Journal of Clinical Nursing, 17(7), 192-200.

Landmark, B. T., & Wahl, A. (2002). Living with newly diagnosed breast cancer: a 
qualitative study of 10 women with newly diagnosed breast cancer. Journal of Advanced 
Nursing, 40(1), 112-121.

Manderson, L., & Stirling L. (2007). The absent breast: Speaking of the mastectomied body. 
Feminism & Psychology, 17(1), 75-92.  

Martini, F. H. (2006). Fundamentals of anatomy and physiology. San Francisco: Benjamin 
Cummings.

Perreault, A., & Fothergill Bourbonnais, F. (2005). The experience of suffering as lived by 
women with breast cancer. International Journal of Palliative Nursing, 11(10), 510–519.

19



Polit, D. F., & Beck, C. T. (2008). Nursing research principles and methods. United States of 
America: Lippincott Williams & Wilkins.

Reitan, A.M., & Schölberg, T.Kr. (2003). Onkologisk omvårdnad Patient- problem- åtgärd. 
Stockholm: Liber. 

Rustøen, T.R.N., Begnum, S. (2000). Quality of life in women with breast cancer: a review of 
the literatur and implications for nursing practise. Cancer Nursing, 23(6), 416-421.

Saares, P., & Suominen, T. (2005). Experiences and resources of breast cancer patients in 
short- stay surgery. European Journal of Cancer Care, 14(1), 43-52.

Sammarco, A. (2001). Psychosocial stages and quality of life of women with breast cancer. 
Cancer Nursing, 24(4), 272-277.

Schover, L.R. (1991). The impact of breast cancer on sexuality, body image, and intimate. CA 
Cancer J Clin, 41(2), 112-120.

Sheehan, J., Sherman, K.A., Lam, T., & Boyages, J. (2008). Regret associated with the 
decision for breast reconstruction: The association of negative body image, distress and 
surgery characteristics with decision regret. Psychology & Health, 23(2), 207–219.

Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Retrieved 
November 10, 2008, från http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/33C8D178-0CDC-
420A-B8B4-2AAF01FCDFD9/3113/20051052.pdf

Socialstyrelsen (2007). Nationella riktlinjer för bröstcancersjukvård. Retrieved October 10, 
2008, från http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/4831AD0B-6DB3-4B92-89E3-
989BDE5351E5/7429/20071022_rev1.pdf

Socialstyrelsen (2008). Cancer Incidens in Sweden 2007. Retriewed November 27, 2008, från 
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/64AD2A81-FF9F-459F-B0CF-
CA955B7E8513/12738/200812516_rev1.pdf

Thomas-MacLean, R. (2004). Memories of treatment: The immediacy of breast cancer. 
Qualitative Health Research, 14(5), 628-643.

Thomas-MacLean, R. (2005). Beyond dichotomies of health and illnes: life after breast 
cancer. Nursing Inquiry, 12(3), 200-209.

Vivar, C.G, McQueen, A. (2005). Informational and emotional needs of long-term survivors 
of breast cancer. Journal of Advanced Nursing, 51(5), 520-528.

20



21


	1.  Inledning
	2.  Bakgrund
	2.1	Bröstcancer - Prevalens och riskfaktorer 
	2.2	Diagnostik och behandling
	2.3	Rekonstruktion/externa proteser - en följd av bröstförlust
	2.4	Kulturella aspekter
	2.5	Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 
	2.6	Omvårdnadsåtgärder vid vård av bröstcancerpatienter
	      2.7      Problemformulering
	3. Syfte
	4. Metod
	4.1	Sökstrategier
	4.2	Urval 
	4.3	Värdering
	4.4	Bearbetning och analys
	5. Resultat 
	5.1 	Upplevelser vid förlust av bröst
	5.1.1 Upplevelse av fysiska förändringar 
	5.1.2 Psykiska innebörder
	5.1.3 Sociala innebörder
	5.2 	Upplevelser vid rekonstruktion/extern protesanvändning
	5.2.1 Fysiska innebörder 
	5.2.2 Psykiska innebörder 
	5.2.3 Social påverkan
	5.3	Syntes
	6. Diskussion
	6.1	Metoddiskussion 
	6.2	Resultatdiskussion 
	6.3	Konklusion 
	6.4	Implikationer för omvårdnad
	Referenser

