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Sammanfattning 

Bakgrund 

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor i Sverige. Det finns olika 

behandlingsalternativ, nämligen medicinsk behandling, strålbehandling och kirurgisk 

behandling. En typ av kirurgisk behandling är mastektomi då hela bröstet opereras bort. I vårt 

samhälle förknippas ofta bröstet med femininitet, moderskap och sexualitet.  

Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelse av sin livssituation efter mastektomi till följd av 

bröstcancer. 

Metod 

Denna studie är en systematisk litteraturstudie med beskrivande design. Författarna gjorde en 

databassökning på databaserna Cinahl, PubMed, PsycINFO och SveMed+. Sökorden som 

användes var Breast neoplasms, Mastecomty, Life change events och Experience. 

Resultat 

Resultatet visar att kvinnor som genomgått mastektomi upplever att deras kroppsbild 

förändras, en förändring av sexualiteten och problem i det sociala samspelet. De upplever 

även psykisk ohälsa och de har lägre livskvalitet.  

Slutsats 

Litteraturstudien visar att kvinnor som genomgått mastektomi upplever en förändring av sin 

livssituation. Den visar också att det är viktigt med information till kvinnorna. Studien kan 

bidra till att öka vårdpersonals kunskap och förståelse för de kvinnor som genomgått 

mastektomi. 

Nyckelord: bröstcancer, mastektomi, upplevelser 
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1. Bakgrund 
Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor i Sverige. Varje dag insjuknar 

15-20 kvinnor i bröstcancer och medianåldern för insjuknande är 64 år. De vanligaste 

symtomen vid bröstcancer är en knöl i bröstet eller armhålan. Andra symtom kan vara 

förstorat och hårt bröst, klar eller blodig vätska från bröstvårtan, indragning av huden, utslag 

eller rodnad på bröstet (Nystrand, 2010). Diagnosen bröstcancer fastställs genom 

trippeldiagnostik, som består av klinisk bedömning, mammografi och ibland ultraljud och 

cytologi (vävnadsprov) (Bergh & Emdin, 2008; Cancerfonden & Socialstyrelsen, 2009; 

Nystrand, 2010) . Incidensen (antal insjuknade) i bröstcancer år 2007 enligt Socialstyrelsen 

(2009) var 7 049 kvinnor, prevalensen (totalt antal sjuka) i Sverige var 84 185 kvinnor. År 

2006 var antalet dödsfall till följd av bröstcancer 1 506 kvinnor. Prognosen för bröstcancer är 

bättre ju tidigare i förloppet den upptäcks och den relativa 10-årsöverlevnaden är 80 % för 

kvinnor (Cancerfonden & Socialstyrelsen, 2009). 

   Tidig menarche (menstruationens debut) och sen menopaus (klimakteriet) kan nämnas som 

kända riskfaktorer. Faktorer som verkar förebyggande är tidig ålder vid den första graviditeten 

samt flera graviditeter före 25 års ålder (Kvinnsland, 2003). 

1.1 Klinisk omvårdnad 

Efter att diagnosen bröstcancer har ställts får patienten information om sin sjukdom och vilka 

behandlingsalternativ som finns, detta görs oftast i samtal mellan patient, läkare och 

sjuksköterska.  Nästa steg är en djupare information om den behandling som föreslås. Det är 

viktigt att patienten får chans att ställa frågor och att sjuksköterskan känner av patientens 

reaktioner och på så sätt skapa tillit och trygghet hos den som ska behandlas. Tilliten gör att 

sjuksköterskan får större möjlighet att upptäcka psykosociala problem på ett tidigt stadium.  

Ofta behövs det flera samtal för att beslut om behandling ska kunna tas. Det är viktigt att 

patienten känner sig delaktig i beslutet, då delaktighet har visat att patienten har mer 

realistiska förväntningar på behandlingen. Patienten känner att hon har större kontroll över 

situationen och i slutändan blir nöjdare med behandlingen (Socialstyrelsen, 2007).  

1.2 Behandling 

Möjligheterna till effektiv behandling av bröstcancer beror på i vilket stadium sjukdomen är 

vid tidpunkten för diagnosen. Det finns olika behandlingsalternativ vid bröstcancer, nämligen 

medicinsk behandling, strålbehandling och kirurgisk behandling. Vid kirurgisk behandling 

avlägsnas all sjuk vävnad från bröstet och eventuellt även vävnad i de axillära lymfkörtlarna, 

om sjukdomen spridit sig dit. Det finns två typer av kirurgisk behandling, bröstbevarande 

kirurgi och modifierad radikal mastektomi. Bröstbevarande kirurgi innebär att endast tumören 

med omkringliggande vävnad avlägsnas, och en lymfkörtelutrymning i armhålan utförs. Vid 

modifierad radikal mastektomi opereras hela bröstet bort samt en del lymfkörtlar i armhålan 

(Kvinnsland, 2003). För majoriteten av patienterna med operabel sjukdom är kirurgisk 

behandling grundläggande och ofta botande (Bergh & Emdin, 2008). Denna litteraturstudie 

berör kvinnor som genomgått modifierad radikal mastektomi, vidare i studien benämns 

ingreppet enbart som mastektomi. 

   Indikationer för mastektomi kan t.ex. vara om patienten själv önskar det framför 

bröstbevarande kirurgi, om risken för lokalrecidiv (tumöråterfall) är hög, vid lokalt recidiv 

efter tidigare bröstbevarande kirurgi eller vid en inflammatorisk tumör (Socialstyrelsen, 

2007). 

   Kirurgisk behandling mot bröstcancer har funnits sedan slutet på 1800-talet. Då var 

uppfattningen att omfattande kirurgi var bäst, därför avlägsnades hela bröstet, 

bröstkorgsmuskulatur och ett stort antal lymfkörtlar, vilket kallas för radikal mastektomi. 
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Modifierad radikal mastektomi ersatte relativt snart den tidigare metoden, då en mer 

begränsad kirurgi visade sig ha samma effekt på sjukdomsförloppet. Under 1950-talet var 

inställningen till bröstcancer att det var i stort sett obotligt och att sjukdomen redan från 

början av förloppet var spridd i hela kroppen. Omkring år 1970 ändrades inställningen och då 

ansågs sjukdomen gå att bota med kirurgi inom en viss tidsram, men att den sedan spred sig i 

kroppen (Bergh & Emdin, 2008). 

   I Sverige har alla kvinnor som genomgått en mastektomi rätt att få bröstprotes kostnadsfritt. 

Det kan även bli aktuellt med en bröstrekonstruktion genom plastikkirurgi om kvinnan så 

önskar (Nystrand, 2010). 

   Yngre kvinnor kan genomgå menopaus på grund av den medicinska behandlingen. Detta 

medför en påverkan på sexualiteten. Kvinnan kan uppleva minskad sexuell lust, smärta vid 

samlag, minskad lubrikation (fuktning av slemhinnorna i slidan), minskad sexuell 

upphetsning samt minskad frekvens eller intensitet av orgasm (Emilee, Ussher & Perz, 2010). 

1.3 Kroppsbild  

I vårt samhälle förknippas ofta bröstet med femininitet, moderskap och sexualitet vilket gör 

att en kvinna med bröstcancer riskerar att drabbas av psykologisk stress på grund av att 

hennes kroppsuppfattning påverkas. Uppfattningen om att kroppen och utseendet är viktigt 

sitter ofta djupt hos kvinnor. Det gör att de som behöver behandlas för bröstcancer riskerar att 

drabbas av psykisk ohälsa på grund av att kroppen förändras (Helms, O`Hea & Corso, 2008). 

Kvinnobröstet ses i vårt samhälle som en symbol för det som är som mest kvinnligt. Därför 

kan en kvinna som genomgått mastektomi förlora sin könsidentitet (Gjertsen, 2003).  

1.4 Teoretiska perspektiv på krishantering 

Att genomgå mastektomi kan för en kvinna ses som en förlust och leda till en kris (Reitan, 

2003). Vad som avgör hur en person kommer att hantera kriser i livet finns det flera olika 

teorier om. I boken Hälsans mysterium (Antonovsky, 2005) beskriver sociologen Antonovsky 

en teori som han kallar den salutogena modellen, som i motsats till det patogena perspektivet 

(att utgå ifrån vad det är som gör att människor blir sjuka) undersöker vad det är som gör att 

människor håller sig friska trots de påfrestningar de möter. Antonovsky menar att vissa 

människor tar beslut som främjar deras hälsa oberoende av vad de drabbas av i livet. Det är 

graden av begreppet KASAM, en känsla av sammanhang, hos en individ som avgör hur 

personen hanterar stressorer, såsom sjukdom eller förlust, i livet. Antonovsky delar upp 

KASAM-begreppet i tre komponenter som tillsammans bildar en känsla av sammanhang. De 

tre begreppen benämns som begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begripligheten 

syftar till en grundläggande upplevelse av att individen upplever situationen som förståelig, 

förväntad och strukturerad. Känner den drabbade hanterbarhet anser hon sig ha resurserna 

som krävs för att ha möjlighet att påverka situationen. Resurserna kan vara en känsla av en 

kontroll hos sig själv eller hos andra så som partner, vänner eller läkare. Vid en hög känsla av 

hanterbarhet känner personen sig inte som ett offer utan som att hon har möjlighet att påverka 

sin situation. Med meningsfullhet menas att personen känner att livet är värt att kämpa för, 

hon har ett sådant liv som hon känner har betydelse och är värt att engagera sig i 

känslomässigt. De tre delarna av KASAM-begreppet står alltid i relation till varandra och 

dessa avgör hur personen hanterar kriser i livet. Den grundläggande tanken är att begreppet 

KASAM inte utgår ifrån olika sätt att hantera problem utan att det är själva inställningen som 

är det viktiga (Antonovsky, 2005).  

   Även Reitan (2003) tar upp vikten av hur inställningen till en kris påverkar förmågan att 

bemöta den och hur den bemästras beror på hur tidigare kriser hanterats av personen. Har en 

person negativa erfarenheter från tidigare kriser kommer hon med stor sannolikhet möta 

krisen med tvivel och ha svårt att se hur den ska bemästras, medan tidigare förmåga att klara 

av en kris stärker personen att även klara av den aktuella krisen. För att hantera en kris 
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används olika copingstrategier för att bemästra situationen. Bolund och Brandberg (2008) 

beskriver copingstrategier som ett sätt för individen att hantera en svår situation och att ta 

kontrollen över sitt eget liv.  

   Exempel på coping kan vara positivt tänkande, önsketänkande, att vända sig till högre 

makter, acceptera sin situation eller att använda sig av familj och socialt stöd. Forskning visar 

att kvinnor med bröstcancer som använder sig av copingstrategier som är inriktade på att vara 

problemlösande och optimistiska har lättare att anpassa sig till sin diagnos vilket även är en 

skyddsfaktor mot att drabbas av psykisk ohälsa (Al-Azri, Al-Awisi & Al-Moundhri, 2009).  

1.5 Problematisering 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), ska vården anpassas till varje persons 

omvårdnadsbehov och sjuksköterskans omvårdnadsarbete måste alltid utgå ifrån den 

enskildes behov och upplevelser. Därför är det viktigt att sjuksköterskor som möter patienter 

med bröstcancer som genomgått mastektomi har kunskap om hur patienten kan uppleva 

livssituationen för att ha möjlighet att kunna ge patienten bästa möjliga vård. 

2. Syfte 
Syftet var att beskriva kvinnors upplevelse av sin livssituation efter mastektomi till följd av 

bröstcancer. 

3. Metod 
Metoden för studien var en strukturerad litteraturstudie med beskrivande design. 

Litteraturstudien utgick från ett tydligt syfte som besvarades strukturerat genom att 

identifiera, välja ut, värdera och analysera relevant forskning inom ämnet (Forsberg & 

Wengström, 2008). Det flödesschema studien följde hämtades från Polit och Beck (2008). 

Enligt flödesschemat formulerades till en början ett syfte. Nästa steg var att välja sökstrategi 

genom att välja relevanta databaser, identifiera sökord och begränsningar. Sedan utfördes 

sökningarna och relevanta artiklar identifierades. Artiklarna lästes sedan och en artikelmatris 

utformades. Artiklarna granskades kritiskt och värderades. Nästa steg i studien var att 

analysera resultaten i artiklarna och söka efter teman. Därefter sammanställdes fynden i 

studiens resultatdel. 

3.1 Sökstrategi 

En databassökning gjordes i Cinahl, PubMed, PsycINFO samt SveMed+. Som sökord 

användes ämnesorden ”Breast neoplasms” och ”Mastectomy”.  I PubMed användes även 

ämnesordet ”Life change events”, men detta ämnesord fanns inte i de andra databaserna, 

därför användes istället fritextsökningen Experience*. Sökorden kombinerades med den 

booleska termen AND.  

Begränsningar var att studiedeltagarna skulle vara kvinnor, artiklar publicerade år 2000-2011, 

skrivna på engelska eller svenska. Artiklarna var peer-reviewed. Databassökningen redovisas 

i Bilaga 1. 

3.2 Urval 

Inklusionskriterier var att studiedeltagarna skulle vara kvinnor som genomgått mastektomi till 

följd av bröstcancer. Artiklarna skulle innehålla kvinnors upplevelser. Artiklar om 

profylaktisk mastektomi, artiklar som enbart berör bröstrekontruktion efter mastektomi samt 

artiklar som endast berörde bröstbevarande kirurgi exkluderades. Även review-artiklar 

exkluderades. Första urvalet innebar att läsa alla titlar och därefter valdes de artiklar ut som 

var relevanta för studiens syfte, vilket resulterade i 32 artiklar. Urval två bestod av att läsa 
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dessa artiklars abstracts, 21 artiklar valdes då ut. Det tredje och sista urvalet innebar att läsa 

hela artiklarna och de som svarade mot syftet valdes ut. Det var 14 artiklar som valdes ut och 

det var de som låg till grund för litteraturstudien. De utvalda artiklarna presenteras i Bilaga 2. 

Två artiklar återfanns i flera av databaserna. De två artiklarna redovisas i sökmatrisen (Bilaga 

1) endast under databasen Cinahl. 

3.3 Värdering 

Artiklarna skulle vara godkända av etisk kommitté eller så skulle det tydligt framgå att etiska 

överväganden gjorts. För att kritiskt värdera artiklarna och kvalitetsbedöma dem användes de 

checklistor som rekommenderas av Forsberg och Wengström (2008). Checklistan för 

kvantitativa artiklar granskade studiens syfte, urval och undersökningsgrupp, mätmetoder, om 

validitet och reliabilitet diskuterats och om det fanns en bortfallsanalys. Checklistan för 

kvalitativa artiklar granskade studiens syfte, design, om det fanns inklusion- och 

exklusionskriterier för undersökningsgruppen, urvalsmetod, metod för datainsamling, 

dataanalys och resultat. Checklistorna berör även forskningsetiska överväganden (Forsberg & 

Wengström, 2008). 

3.4 Bearbetning och analys 

Artiklarnas resultatdel analyserades genom att båda författarna försökte identifiera de centrala 

fynden. Det gjordes genom att båda författarna var för sig läste alla artiklar och plockade ut 

från artiklarnas resultatdel det som svarade på syftet med litteraturstudien. Resultatet av 

bearbetningen av artiklarna sammanställdes i en artikelmatris (Bilaga 2) och likheter och 

skillnader i studiernas resultat analyserades. Från artiklarnas resultat, som sammanställts i 

artikelmatrisen, diskuterade författarna fram övergripande teman, samt underliggande 

kategorier. De teman som skapades var förändrad kroppsbild, förändrad social funktion samt 

psykisk ohälsa. Dessa tre teman utgör rubriker i resultatet. 

4. Resultat 

4.1 Förändrad kroppsbild 

Anagnostopoulos och Myrgianni (2009) har i sin studie funnit att kvinnor som genomgått 

mastektomi har signifikant sämre kroppsbild än friska kvinnor, och att de var mer missnöjda 

med sin kropp och sitt utseende. De har noterat vissa faktorer som påverkar hur kvinnan 

upplever sin kropp och sitt utseende: svårigheter med att se sig själv naken, missnöje med sitt 

utseende även påklädd, självmedvetenhet om utseendet, missnöje med ärret, missnöje över 

kroppen, en del undvek andra människor på grund av sitt utseende och känslan av att kroppen 

inte var hel. Kvinnorna var mer självmedvetna och kände sig mindre attraktiva än de friska 

kvinnorna. De faktorer som visade sig påverka kvinnans känsla av attraktivitet var mindre 

fysiskt och sexuellt attraktiva samt mindre feminina. 

   Även Bakht och Najafi (2010) fann signifikant skillnad mellan kvinnor som genomgått 

mastektomi och friska kvinnor vad gäller kroppsbild. 

Flera studier har funnit att kvinnor som opererat bort bröstet har problem och känner missnöje 

med sitt ärr (Björkman, Arnér & Hydén, 2008; Crouch & McKenzie, 2000; Engel, Kerr, 

Schlesinger-Raab, Sauer & Hölzel, 2004; Manderson & Stirling 2007; Piot-Ziegler, Sassi, 

Raffoul, & Delaloye, 2010; Truelsen, 2003). Kvinnorna var missnöjda med ärrets utseende. 

De tyckte att det kändes tajt (Björkman et al., 2008), hade svårt att titta på ärret, att visa ärret 

för partnern (Crouch & McKenzie, 2000) att röra vid ärret (Manderson & Stirling 2007) och 

att ärret var en konstant påminnelse om cancern (Truelsen, 2003). 

   Flera studier visade att kroppsbilden förändrades och blev sämre efter mastektomi (Crouch 

& McKenzie, 2000; Engel et al., 2004; Khan, Sehgal, Mitra, Agarwal, Lal & Malik, 2000; 
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Manderson & Stirling, 2007; Odigie, Tanaka, Yusufu, Gomna, Odigie, Dawotola  & 

Margaritino, 2010). Crouch och McKenzie (2000) fann att kvinnorna inte längre kände sig 

normala och hade en rädsla för att bli sedda som onormala, de kände också att kroppen 

förlorat dess symmetri. Även kvinnorna i Truelsen (2003) studie talade om känslan av att inte 

vara normal, och att kroppen kändes skev och osymmetrisk. Kvinnorna upplevde att kroppen 

inte längre var deras egen, och att de hade en känsla av att inte vara sig själva. Känslan av att 

vara osymmetrisk nämndes också av Piot-Ziegler et al. (2010), kvinnorna upplevde att 

kroppen var i obalans. De talade om känslan av att vara handikappad och frånvarande sin 

egen kropp. Detta beskrevs som en identitetskris då kropp och sinne upplevdes vara åtskiljda. 

Kvinnorna i studien fick en ökad medvetenhet om kroppen och brösten/bröstet efter 

mastektomi, de upplevde att deras kropp svek dem. 

Engel et al. (2004) och Manderson och Stirling (2007) fann liknande resultat. Kvinnorna 

gillade inte sitt utseende och de kände sig fula. De upplevde att mastektomin medförde att de 

förlorade en del av sig själva samt att de inte kände sig hela. Engel et al. (2004) fann att det 

inte var någon skillnad vad gäller kroppsbilden hos unga respektive äldre kvinnor. 

   Det beskrevs i flera studier hur kvinnor upplevde att de blivit vanställda, könsstympade eller 

amputerade (Khan et al., 2000; Manderson & Stirling, 2007; Piot-Ziegler et al., 2010). 

Kvinnorna i Piot-Ziegler et al. (2010) studie beskrev upplevelsen som en förolämpning mot 

deras femininitet, och den könsbundna identiteten utmanades. Även Khan et al., (2000) fann 

att den kvinnliga identiteten påverkades. Kvinnorna i Manderson och Stirling (2007) och 

Odigie et al. (2010) beskrev mastektomin som en förlust av viktiga markörer för femininitet 

och åtråvärdhet. En oro för att förlora sin kvinnlighet fanns även hos de kvinnor som 

Wronska, Stepien och Kulik (2003) studerade. 

   Kroppsbilden påverkar även kvinnans sexuella lust. Det som, förutom kroppsbilden, 

påverkade den sexuella lusten var behandling, personlighet, femininitet och att vara 

tillfredsställd med sexlivet. De fann att kvinnornas sexuella lust var låg (Karabulut & Erci, 

2009). Björkman et al. (2008) fann liknande resultat. Kvinnorna som genomgått mastektomi 

upplevde en förlust av sexuell lust. 

I Engel et al. (2004) studie framkom det att kvinnor som genomgått mastektomi kände sig 

mindre attraktiva och hade en låg sexuell aktivitet. Yngre kvinnor hade en högre sexuell 

funktion. Även kvinnorna i Khan et al. (2000) beskrev sexuella problem. De kände sig inte 

lika sexuellt attraktiva och var likgiltiga inför sex. Ytterligare ett problem var att de upplevde 

att deras partner inte samarbetade. Begränsning av det intima samspelet återfanns även i Piot-

Ziegler et al. (2010). 

   Wronska et al. (2003) studie visade att kvinnorna var missnöjda med sitt sexliv. Skrzypulec, 

Tobor, Drozdzol och Nowosielski (2008) fann att de kvinnor som var mest nöjda med sitt 

sexliv var de som var skilda eller obundna.  

   Bakht och Najafi (2010) fann ingen signifikant skillnad mellan kvinnor som genomgått 

mastektomi och friska kvinnor vad gäller den totala sexuella funktionen. Den totala sexuella 

funktionen utgjordes av sexuell lust, upphetsning, lubrikation, orgasm, tillfredsställelse och 

smärta vid samlag. Det fanns signifikant skillnad vad gäller sexuell lust, sexuell upphetsning, 

sexuell tillfredsställelse, och problem med smärta. Skillnaden var till det sämre. Ingen 

signifikant skillnad fanns vad gäller lubrikation och orgasm. 

4.2 Förändrad social funktion 

Anagnostopoulos och Myrgianni (2009) fann en korrelation mellan att inte vara tillfreds med 

sin kropp och utseende och nedsatt social funktion. Kvinnor som genomgått mastektomi har 

lägre social funktion än kvinnor generellt. Detta visade sig bl.a. genom att kvinnorna undvek 

kontakt med andra. Även Engel et al. (2004) fann att kvinnorna hade en låg social funktion. 

Kvinnorna i studien kände sig osäkra, undvek kontakt med andra och deras dagliga vanor 

förändrades då deras jobb och fritidsintressen vart begränsade. Fler studier (Crouch & 
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McKenzie, 2000; Khan et al., 2000; Manderson & Stirling, 2007; Piot-Ziegler et al., 2010; 

Wronska et al., 2003) visade att kvinnor efter mastektomi led av social tillbakadragenhet och 

var rädda för att inte bli socialt accepterade. De var rädda för att visa sig för andra människor 

och för vad andra skulle tycka. De fungerade sämre i det vardagliga, familjära och sociala 

livet än friska kvinnor. 

De viktigaste faktorerna för kvinnans sociala välmående var närhet och stöd från vänner, god 

kommunikation i familjen, att familjen pratade om sjukdomen och att de kände närhet till 

partnern (Wronska et al., 2003).  

   Kvinnorna i Crouch och McKenzie (2000) studie uttryckte att det var jobbigt att visa sig för 

män, och en rädsla inför att inleda ett nytt förhållande. Khan et al. (2000) fann att kvinnorna 

upplevde en påverkan på förhållandet till deras partner. Aydin Avci, Okanli, Karabulutlu och 

Bilgili (2009) studie visade att förändringarna i äktenskap var måttligt bland studiedeltagarna. 

Engel et al. (2004) fann att relationen till partnern försämrades medan Odigie et al. (2010) 

fann att 79 % av studiedeltagarna upplevde en försämring och 14 % upplevde en förbättring. 

Även Truelsen (2003) fann att en förbättring av förhållandet kan ske. Samband fanns mellan 

kvinnornas nivå av ångest och hur de mådde i sitt äktenskap (Skrzypulec et al., 2008). 

4.3 Psykisk ohälsa 

Aydin Avci et al. (2009) fann att 44,1 % av kvinnorna i studien var ledsna och att 32,2 % 

upplevde att de var på väg in i en depression. Wronska et al. (2003) fann att 9,8 % av 

deltagarna led av depression, och 36,1% led av oro. Även Khan et al. (2000) fann i sitt 

resultat att kvinnorna upplevde depression och oro samt emotionell ångest. Att kvinnor kände 

sorg till följd av förlusten av bröstet visade även Björkman et al. (2008). Crouch och 

McKenzie (2000) fann att studiedeltagarna hade svårt att finna sinnesfrid, de led av 

skuldkänslor och känslan av att vara i risk för att drabbas av återfall och för tidig död. Många 

kvinnor upplevde en känsla av tomhet och omvärderade existentiella prioriteringar efter 

mastektomin (Piot-Ziegler et al., 2010). 

   Unga kvinnor upplevde ofta sämre psykisk hälsa, trots att de hade bättre fysisk hälsa (Engel 

et al., 2004). Kvinnor som innan bröstcancerdiagnosen tagit hand om sin kropp genom att 

t.ex. äta nyttigt och motionera upplevde en bitterhet och att livet var orättvist. Kvinnor som 

inte brytt sig om sin kropp innan diagnosen upplevde istället skuldkänslor och ånger (Piot-

Ziegler et al., 2010). 

   Wronska et al. (2003) fann att kvinnor som genomgått mastektomi upplevde lägre 

livskvalitet än friska kvinnor. Det som visats påverka livskvaliteten i gruppen var rädsla för 

att dö, tankar som kretsade mycket runt hälsa och ohälsa, sorgsenhet, nervositet och oro. 

Livskvaliteten hos kvinnorna i Engel et al. (2004) studie förbättrades redan inom ett år efter 

operationen. 

   Piot-Ziegler et al. (2010) fann att studiedeltagarna upplevde det sjuka bröstet som en 

symbol för cancern. Det cancerdrabbade bröstet upplevdes som en fiende, och kvinnorna 

kände en lättnad över att bli av med det drabbade bröstet (Truelsen, 2003). 

4.4 Resultatsyntes 

Resultatet visade att kvinnor som genomgått mastektomi hade sämre kroppsbild än friska 

kvinnor. De var missnöjda med sin kropp, sitt utseende och kände sig mindre attraktiva. 

Kvinnorna var ofta missnöjda med sitt ärr efter operationen. Många kvinnor upplevde att 

kroppen kändes skev, osymmetrisk och i obalans. Den kvinnliga identiteten påverkades efter 

mastektomi då en viktig markör för femininitet och åtråvärdhet försvann. 

   Kvinnor som genomgått mastektomi upplevde ofta en minskning av sexuell lust. Faktorer 

som beskrevs påverka sexlusten var att de kände sig mindre attraktiva och kände en 

likgiltighet inför sex. Vissa kvinnor upplevde även dåligt samarbete från sin partner. 
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   Kvinnorna hade en lägre social funktion än friska kvinnor. De kände sig osäkra, de undvek 

kontakt med andra och därmed förändrades deras dagliga vanor. Många kvinnor kände en 

rädsla för att visa sig för andra människor, framförallt män. Kvinnornas äktenskap 

förändrades, vissa till det sämre och vissa till det bättre. 

   Flera av kvinnorna var ledsna och upplevde att de var i en depression, de led av ångest och 

oro. Vissa kvinnor kände en bitterhet och att livet var orättvist, medan andra beskrev en 

känsla av skuld och ånger. 

   En del av kvinnorna som genomgått mastektomi upplevde sämre livskvalitet än friska 

kvinnor. Det sjuka bröstet sågs i vissa fall som en fiende, och en känsla av lättnad infann sig 

då det bröstet opererades bort. 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Datainsamlingen gjordes genom en databassökning i Cinahl, PubMed, PsycINFO samt 

SveMed+. Sökningen i SveMed+ gav inget utfall men författarna till litteraturstudien valde att 

redovisa sökningen för att visa att en sökning gjorts i databasen. Sökorden som användes 

valdes utifrån litteraturstudiens syfte. Författarna valde att inte göra en manuell sökning då 

databassökningen gav ett stort utfall. 

   Författarna har valt att inkludera artiklar som handlar om kvinnor som genomgått 

mastektomi till följd av bröstcancer. Exklusionskriteriet profylaktisk mastektomi valdes för 

att det utförs innan kvinnan har drabbats av bröstcancer i förebyggande syfte, vilket inte 

svarar mot studiens syfte. Författarna har valt att begränsa studien genom att välja bort 

artiklar som enbart berör bröstrekonstruktion och bröstbevarande kirurgi, för att minska 

utfallet. 

   Inklusionskriteriet att artiklarna ska vara peer-rewied valdes då detta betyder att de är 

kritiskt granskade av anonyma forskare. Åren 2000-2011 valdes för att begränsa studien samt 

för att resultatet ska bygga på aktuell forskning. Engelska och svenska valdes för att det är de 

språk författarna kan läsa. Risken är dock att relevanta artiklar på andra språk faller bort. 

   I fem av de artiklar som använt sig av kvantitativ metod diskuterades mätinstrumentens 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. I de resterande fyra artiklarna diskuterades detta 

inte, men de hade använt sig av etablerade formulär vilket talar för att reliabilitet och validitet 

undersökts. Alla artiklar med kvalitativ metod var noga med att beskriva metod och analys 

och hade med många citat vilket gjorde att läsaren kunde följa hela bearbetningen och 

analysen. Detta bidrog till att öka artiklarnas trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 

(Forsberg & Wengström, 2008). 

   Artiklarna i litteraturstudien är från flera länder, både i och utanför Europa. Det kan ses som 

en styrka att flera av artiklarna i resultatet är från Europa då det gör resultatet lättare att 

överföra till det svenska samhället. De studier som är från länder med kultur som skiljer sig 

från den svenska ger en mångfald till resultatet. 

   Resultatet innehåller artiklar som använt sig av kvantitativ eller kvalitativ metod. 

Författarna valde att inkludera artiklar med kvalitativ metod då de är mer utförliga och 

beskrivande av subjektiva upplevelser. Även artiklar med kvantitativ metod inkluderades då 

de kan generaliseras och dessutom stärka de resultat som återfinns i de kvalitativa. 

   Författarna ansåg att det räckte att det fanns en tydlig diskussion i artikeln om etiska 

överväganden då detta visar på en medvetenhet hos artikelförfattarna. 

För att granska om artiklarna var av vetenskaplig kvalitet använde författarna sig av 

granskningsmallar som återfanns hos Forsberg & Wengström (2008). 

   Vid bearbetning och analys av artiklarnas resultatdel läste författarna varje artikel och 

skapade olika teman. Detta gjordes av båda författarna var för sig för att försöka diskutera 
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fram teman. Författarna ansåg att det tydligt framkom vilka teman som återfanns i de olika 

artiklarna. Författarna sammanställde sedan sina resultat och kom gemensamt fram till de 

teman som presenteras i resultatet.  

   Resultatet berör endast kvinnor som genomgått mastektomi och kan därför inte 

generaliseras till alla patienter med bröstcancer. Studien kan inte heller generaliseras till alla 

patienter som genomgått mastektomi då den inte är heltäckande eftersom alla artiklar rörande 

kvinnors upplevelser efter mastektomi inte ingår, endast de artiklar som hittades med hjälp av 

sökorden och svarade mot syftet.  

   Då författarna till litteraturstudien tolkade innehållet i artiklarna kan författarnas 

förförståelse ha påverkat resultatet. Detta motverkades genom att båda författarna läste alla 

artiklar och fann olika teman var för sig.  Dessa teman jämfördes sedan och författarna 

fastställde de teman som ingår i litteraturstudien.  

5.2 Resultatdiskussion 

Huvudfynden i litteraturstudien är att kvinnor som genomgått mastektomi upplever att deras 

kroppsbild förändras till det sämre. Många upplever en försämring i deras sexliv och de 

upplever en förändrad social funktion. Många upplever psykisk ohälsa och de har en lägre 

livskvalitet än friska kvinnor. 

Författarnas resultat överensstämmer med Helms et al. (2008) som visar att mastektomi 

påverkar kvinnans psykosociala funktion, identitet, självförtroende, humör, självkänsla, 

sexualitet, självbelåtenhet och livskvalitet. 

 

Förändrad kroppsbild   

Resultatet i litteraturstudien visar att kvinnor som genomgått mastektomi har en sämre 

kroppsbild och känner sig mindre attraktiva än friska kvinnor. Kvinnornas femininitet och 

kvinnliga identitet utmanas. Detta styrks av Gjertsen (2003) som menar att kvinnan kan 

uppleva en förlust av könsidentiteten.  

   Kvinnorna i resultatet upplever att deras femininitet och sexualitet påverkas av 

mastektomin. De talar också om en oro över att förlora sin kvinnlighet. En förklaring till detta 

kan enligt Helms et al. (2008) vara att bröstet förknippas med femininitet, moderskap och 

sexualitet i det västerländska samhället. Detta kan vara en bidragande orsak till att 

kroppsuppfattningen förändras. 

   Gjertsen (2003) nämner även att förlusten av ett bröst kan betyda mer än att bara förlora en 

kroppsdel. Förlusten av bröstet kan vara så traumatisk att den uppfattas som en svår kris. 

Detta återfinns i resultatet då kvinnorna talar om en känsla av könsstympning, amputation och 

vanställdhet. Resultatet visar även att kvinnan efter mastektomi inte känner sig hel, vilket 

styrks av Emilee et al. (2010). Författarna till litteraturstudien tror att känslorna av 

könsstympning och vanställdhet kan minskas om kvinnan får möjlighet att ventilera sina 

känslor. Det är därför viktigt att vårdpersonal strävar efter att ha en öppen dialog med 

kvinnan. 

   Resultatet i aktuell studie visar att det inte är någon skillnad mellan kvinnor som genomgått 

mastektomi och friska kvinnor vad gäller total sexuell funktion. Flera enskilda variabler 

skiljer sig dock åt t.ex. sexuell lust och upphetsning.  De variabler som inte skiljer sig åt är 

lubrikation och orgasm. Detta resultat motsägs av Barni och Mondin (1997) som finner att 

den sexuella funktionen är nedsatt, och att problem finns vad gäller lubrikation och orgasm. 

Resultatet motsägs även av Emilee et al. (2010) som finner liknande resultat. De finner också 

att kvinnorna har problem med lubrikation och orgasm. 

   Studiens resultat finner att kvinnornas sexuella lust minskar, de känner en likgiltighet inför 

sex samt att de upplever smärta vid samlag vilket styrks av Barni och Mondin (1997) och 
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Emliee et al. (2010). Emliee et al. (2010) finner också att kvinnan känner sig mindre attraktiv, 

vilket stärker resultatet i litteraturstudien. 

Förändrad social funktion 

Enligt resultatet upplever kvinnor efter mastektomi att de har en lägre social funktion än vad 

friska kvinnor har. Ganz et al. (2002) motsäger detta. De finner att det inte är någon skillnad 

angående den sociala funktionen hos kvinnor som genomgått mastektomi i jämförelse med 

friska kvinnor. Resultatet styrks dock av Ahn et al. (2007), som också finner att kvinnor som 

genomgått mastektomi har lägre social funktion än friska kvinnor.  

   I resultatet framkommer det att kvinnorna upplever att det är jobbigt att visa sig för män och 

de är rädda för att inleda nya förhållanden.  Avis, Crawford och Manuel (2004) styrker detta 

då kvinnorna i deras studie beskriver en rädsla för att träffa nya potentiella partners, och även 

en rädsla för att inleda en sexuell relation. 

   Resultatet visar att kvinnor som genomgått en mastektomi ofta upplever att äktenskapet 

påverkas. Flera studier visar att kvinnor upplever att äktenskapet försämras, medan andra 

upplever en förbättring. Resultatet återfinns hos Avis et al. (2004) vars studie visar att 

relationen förändras efter mastektomi, antingen till det sämre eller till det bättre. King, Kenny, 

Shiell, Hall och Boyages (2000) finner att relationen till partnern försämras. Författarna till 

litteraturstudien reflekterar över om det kan vara så att det är andra faktorer som påverkar hur 

äktenskapet påverkas, då olika studier visar olika resultat. Det behöver inte nödvändigtvis 

vara mastektomin som bidrar till att äktenskapet förändras utan att det kan vara att paret 

genomgår en kris på grund av andra skäl. Äktenskapet kanske hade förändrats oavsett vilken 

typ av kris paret genomgått. Författarna tror att hur förändringarna i äktenskapet utvecklar sig 

beror på hur stark relationen var innan krisen. En relation som innan en kris är väldigt stark, 

kan eventuellt utvecklas till det bättre då krisen är över. En relation som innan en kris är svag, 

riskerar istället att försämras under en kris. Hur relationen påverkas kan även ha att göra med 

hur tidigare kriser hanterats. Om personerna har negativa erfarenheter av tidigare kriser kan 

de ha svårt att hantera den. Detta återfinns hos Reitan (2003) som säger att det är beroende på 

vilka erfarenheter av tidigare kriser personerna har, som avgör hur denna kris hanteras.  

 

Psykisk ohälsa 

I resultatet framkommer det att kvinnor som genomgått mastektomi upplever psykisk ohälsa i 

form av depression, orolighet, ledsamhet samt emotionell ångest. Kvinnorna känner även 

sorg. Detta resultat återfinns hos Helms et al., (2008) som skriver att kvinnan riskerar att 

drabbas av psykisk ohälsa på grund av att kroppen förändras. 

   Resultatet visar på vissa åldersskillnader. Yngre kvinnor upplever ofta en sämre psykisk 

hälsa än äldre, trots en bättre fysisk hälsa. Detta styrks av Helms et al. (2008) som finner att 

yngre kvinnor är mer bekymrade över sitt utseende, och upplever mer ångest än äldre. Unga 

kvinnor har svårare att anpassa sig, de upplever lägre livskvalitet till följd av oro över 

kroppsbilden, relationen till partnern och den sexuella funktionen. De unga kvinnorna har 

sämre kroppsbild och upplever mer negativa känslor, t.ex. ilska, skuld, ledsamhet och 

frustration. Helms et al. (2008) anser att yngre kvinnor bör få extra stöd jämfört med äldre 

kvinnor. 

   Författarna tror att en del av förklaringen till dessa åldersskillnader kan vara 

generationsbundet. Deras uppfattning är att äldre kvinnor accepterar sin situation och är 

uppfostrade med att inte klaga. Yngre kvinnor är mer krävande och därför uttrycker de 

eventuellt mer missnöje över sin situation. De är också uppväxta i ett samhälle som fokuserar 

mer på utseende än personlighet. Författarna tror även att äldre kvinnor är starkare i sin 

personlighet och inte påverkas lika mycket av sitt utseende som yngre kvinnor. Yngre kvinnor 

är i högre grad beroende av sitt utseende. En annan del av åldersskillnaderna kan eventuellt 
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förklaras av att äldre kvinnor redan har upplevt hur deras kropp förändras över åren. De yngre 

kvinnorna har ännu inte upplevt detta och därför kan förändringen upplevas som större. 

   Dessa antaganden styrks av Schover (1994) som finner att det är mer ångestfyllt för unga 

kvinnor att förlora ett bröst, eftersom samhället under deras uppväxt lägger stor vikt vid fysisk 

skönhet. 

   Resultatet visar att kvinnornas livskvalitet efter operationen är lägre än hos friska kvinnor. 

Detta motsägs av Helgesson, Lissner, Månsson och Bengtsson (2007) som finner att det inte 

är någon skillnad mellan kvinnor som genomgått mastektomi och friska kvinnor vad gäller 

livskvalitet. Resultatet styrks dock av Lidgren, Wilking, Jönsson och Rehnberg (2007) som 

finner att kvinnor med bröstcancer har lägre livskvalitet än friska kvinnor. Resultatet visar 

också att livskvaliteten förbättras inom ett år vilket styrks av King et al. (2000) och Dorval, 

Maunsell, Deschenes och Brisson (1998). 

   I resultatet framkom det att vissa kvinnor upplevde det sjuka bröstet som en symbol för 

cancern och en fiende. Därför kunde mastektomin innebära en lättnad för dessa kvinnor. 

Antonovsky (2005) och Reitan (2003) menar att det är inställningen till en kris som påverkar 

förmågan att möta den och hur den bemästras. Kvinnor som använder sig av strategier som är 

problemlösande har lättare att anpassa sig till sin diagnos (Al-Azri et al., 2009). Författarna 

tolkar detta som en copingstategi för att hantera situationen. Tankesättet gör att kvinnorna 

upplever operationen som problemlösande istället för att den skapar problem. Tankesättet 

bidrar till att öka upplevelsen av KASAM då det kan öka kvinnans begriplighet. Begriplighet 

bygger på förståelse, förväntan och struktur. Kvinnan som använder sig av denna strategi har 

en förståelse för situationen och har en rimlig förväntan på behandlingen. 

Kvinnan med detta tankesätt tar kontroll över sin egen situation och känner att hon har 

möjlighet att påverka situationen vilket bidrar till en känsla av hanterbarhet och ökar 

KASAM. 

5.3 Konklusion 

Litteraturstudien visar att kvinnor som genomgått mastektomi upplever en förändring av sin 

livssituation. De upplever att deras kroppsbild förändras, deras sexualitet förändras och de 

upplever förändringar i den sociala funktionen. Många kvinnor upplever psykisk ohälsa och 

de upplever lägre livskvalitet än friska kvinnor.   

5.4 Kliniska implikationer för förbättringsarbete 

Författarna till litteraturstudien anser att det är viktigt att vårdpersonal är medvetna om de 

sexuella problem som kvinnor som genomgått mastektomi kan möta. Denna litteraturstudie 

kan bidra till att öka denna kunskapsnivå. 

   Helms et al. (2008) menar att kvinnor måste få tillgång till hjälp och bemötas av lyhördhet 

då de genomgår kroppsliga och psykiska förändringar som mastektomi innebär. Kvinnorna 

har ett behov av att få veta att de reaktioner som de upplever, som till exempel sorg, ångest, 

sexuella problem och en störd kroppsbild, är vanligt att känna efter mastektomi. Detta är 

något som litteraturstudien kan bidra med. Dels för att öka kunskap hos vårdpersonal som 

möter kvinnorna och dels för de kvinnor som genomgår mastektomi. Då litteraturstudien visar 

flera olika aspekter som kvinnan kan känna igen sig i och känna att det hon upplever är 

vanligt bland kvinnor i samma situation. 

   Denna litteraturstudie kan också bidra till att öka vårdpersonalens förståelse för kvinnors 

upplevelser efter mastektomi. 

5.5 Framtida studier 

Ett område som författarna anser vore intressant för vidare forskning är påverkan på relationer 

mellan partners efter kriser. Detta för att beskriva om det är krisen i sig som orsakar 

förändringar i relationen, eller om det är den specifika krisen, t.ex. bröstcancer och 
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mastektomi. Det behövs då studiedeltagare som genomgått olika typer av kriser, för att kunna 

jämföra de olika påverkningarna på relationer. 

   Författarna finner det även intressant att vidare forskning görs för att undersöka 

äktenskapspåverkan i samband med mastektomi t.ex. hur stor del av kvinnorna som skiljer 

sig.   



14 

 

Referenser 

Ahn, S. H., Park, B. W., Noh, D. Y., Nam, S. J., Lee, E. S., Lee, M. K., … Yun, Y. H. (2007). 

Health-realted quality of life in disease-free survivors of breast cancer with the general 

population. Annal of Oncology, 18, 173-182. 

 

Al-Azri, M., Al-Awisi, H., & Al-Moundhri, M. (2009). Coping with a diagnosis of breast 

cancer-literature review and implications for developing countries. Breast Journal, 15(6), 

615-622.  

 

Anagnostopoulos, F. & Myrgianni, S. (2009). Body image of greek breast cancer patients 

treated with mastectomy or breast conserving surgery. Journal of Clinical Psychology in 

Medical Setting, 16(4), 311-321. 

 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur.  

 

Avis, N. E., Crawford, S., & Manuel, J. (2004). Psychosocial problems among younger 

women with breast cancer. Psycho-Oncolog, 13(5), 295-308.  

 

Aydin Avci, I., Okanli, A., Karabulutlu, E., & Bilgili, N. (2009). Women´s marital adjustment 

and hopelessness levels after mastectomy. European Journal of Oncology Nursing, 13, 299-

303. 

 

Bakht, S. & Najafi, S. (2010). Body image and sexual dysfunctions: Comparison between 

breast cancer patients and healthy women. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 1493-

1497. 

 

Barni, S. & Mondin, R. (1997). Sexual dysfunction in treated breast cancer patients. Annals of 

Oncology, 8(2), 149-153. 

 

Bergh, J., Emdin, S. (2008). Bröstcancer. I U. Ringborg, T. Dalianis & R. Henriksson (Red.), 

Onkologi (ss. 265-292). Stockholm: Liber AB. 

 

 



15 

 

Björkman, B., Arnér, S. & Hydén L.-C. (2008). Phantom breast and other syndromes after 

mastectomy: Eight breast cancer patients describe their experiences over time: A 2-year 

follow up study. The Journal of Pain, 9(11), 1018-1025.  

 

Bolund, C., Brandberg, Y. (2008). Psykosocial onkologi. I T. Dalianis, R. Henriksson, & U. 

Ringborg (Red.), Onkologi (s. 586-619). Stockholm: Liber AB. 

 

Cancerfonden, Socialstyrelsen. (2009). Populärvetenskapliga fakta om cancer: Cancer i 

siffror 2009. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Hämtad den 18 januari 2011, från 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-127 

 

Crouch, M. & McKenzie, H. (2000). Social realities of loss and suffering following 

mastectomy. Health, 4(2), 196-215. 

 

Dorval, M., Maunsell, E., Deschenes, L. & Brisson, J. (1998). Type of mastectomy and 

quality of life for long term breast carcinoma survivors. 

Cancer, 83(10), 2130-2138. 

 

Emilee, G., Ussher, J. M. & Perz, J. (2010). Sexuality after breast cancer: A review. 

Maturitas, 66, 397-407. 

 

Engel, J., Kerr, J., Schlesinger-Raab, A., Sauer, H. & Hölzel, D. (2004). Quality of life 

following breast-conserving therapy or mastectomy: Results of a 5-year prospective study. 

The Breast Journal, 10(3), 223-231. 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. 

 

 

Ganz, P. A., Desmond, K. A., Leedham, B., Rowland, J. H., Meyerowitz, B. E & Belin, T. R. 

(2002). Quality of life in long-term, disease-free survivors of breast cancer: A follow-up 

study. Journal of the National Cancer Institute, 94(1), 39-49. 

 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-127


16 

 

Gjertsen, T. (2003). Omvårdnad vid bröstcancer. I A. -M. Reitan & T. -K Schölberg (Red.), 

Onkologisk omvårdnad: Patient – problem – åtgärd (ss. 318-323). Stockholm: Liber AB. 

 

Helgesson, S., Lissner, L., Månsson, J. & Bengtsson, C. (2007) Quality of life in cancer 

survivors as observed in a population study of swedish women. Scandinavian Journal of 

Primary Health Care, 25, 220-225. 

 

Helms, R. L., O´Hea, E. L. & Corso, M. (2008). Body image issues in women with breast 

cancer. Psychology, Health & Medicine, 13(3), 313-325. 

 

Karabulut, N., & Erci, B. (2009). Sexual desire and satisfaction in sexual life affecting factors 

in breast cancer survivors after mastectomy. Journal of Psychosocial Oncology, 27, 332-343. 

 

Khan, M. A., Sehgal, A., Mitra, A. B., Agarwal, P. N., Lal, P. & Malik, V. K. (2000). Psycho-

Behavioural impact of mastectomy. Journal of the Indian Applied Psychology, 26(1-2), 65-

71. 

 

King, M. T., Kenny, P., Shiell, A., Hall, J. & Boyages, J. (2000). Quality of Life Research, 9, 

789-800. 

 

Kvinnsland, S. (2003). Bröstcancer (cancer mammae). I A. -M. Reitan & T. -K Schölberg 

(Red.), Onkologisk omvårdnad: Patient – problem – åtgärd (ss. 310-317). Stockholm: Liber 

AB. 

 

Lidgren, M., Wilking, N., Jönsson, B. & Rehnberg, C. (2007). Health related quality of life in 

different states of breast cancer. Quality of Life Research, 16, 1073-1081. 

 

Manderson, L. & Stirling, L. (2007). The absent breast: Speaking of the mastectomied body. 

Feminism & Psychology, 17(19), 75-92. 

 

Nystrand, A. (2010). Bröstcancer. Stockholm: Cancerfonden. 

Hämtad den 18 januari 2011, från 

http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Cancersjukdomar/Brostcancer/ 

 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Eafh%7C%7Cjdb%7E%7Eafhjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Psychology%2C%20Health%20%26%20Medicine%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Cancersjukdomar/Brostcancer/


17 

 

Odigie, V. I., Tanaka, R., Yusufu, L. M. D., Gomna, A., Odigie, E. C., Dawotola, D. A. & 

Margaritino, M. (2010). Psychosocial effects of mastectomy on married African women in 

Northwestern Nigeria. Psycho-Oncology, 19, 893-897. 

 

Piot-Ziegler, C., Sassi, M. -L., Raffoul, W., & Delaloye, J. -F. (2010). Mastectomy, body 

deconstruction, and impact on identity: A qualitative study. British Journal of Health 

Psychology, 15(3), 479-510. 

 

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2008). Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice (8. ed.). Philadelphia: Lippingcott Williams & Wilkins. 

 

Reitan, A. -M. (2003). Kris och coping. I A-M. Reitan & T. Schölberg (Red.), Onkologisk 

omvårdnad: Patient – problem - åtgärd (ss.45-62). Stockholm: Liber AB.  

 

Schover, L. R. (1994) Sexuality and body image in younger women with breast cancer. 

Journal of the National Cancer Institute, 16, 177-182. 

 

SFS 1982:763. Hälso-och sjukvårdslag. Hämtad 25 januari, 2011, från 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1982:763 

Skrzypulec, V., Tobor, E., Drozdzol, A. & Nowosielski, K. (2008). Biopsychosocial 

functioning of women after mastectomy. Journal of Clinical Nursing, 18, 613-619. 

 

Socialstyrelsen. (2007). Nationella riktlinjer för bröstcancervård: Medicinskt och 

hälsoekonomiskt faktadokument. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Hämtad den 18 januari 2011, från 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-102-2 

 

Truelsen, M. (2003). The meaning of ´reconstruction´ within the lived experience of 

mastectomy for breast cancer. Counselling and Psychotherapy Research, 3(4), 307-314. 

 

Wronska, I., Stepien, R. & Kulik, T. (2003). The quality of women´s life after mastectomy in 

Poland. Health Care for Women International, 24(10), 900-909. 

  

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1982:763
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-102-2


 

 

Sökmatris     Bilaga 1 
Datum: Databas: Sökord: Antal 

träffar: 

Urval 1: Urval 2: Urval 3: 

2011-01-26 

09:03 

Cinahl 1. ”Breast neoplasms” 

(MH)
1 

2. “Mastectomy” (MH)
1 

3.  Experience* 

4. 1 AND 2 

5. 1 AND 3 

6. 1 AND 2 AND 3 

7. #6 med limits: peer 

reviewed, år 2000-2011, 

engelska och svenska, 

kvinna 

 

20 801 

986 

120 554 

550 

1707 

56 

24 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2011-01-26 

09:58 

PubMed 1. ”Breast neoplasms” 

(MeSH)
2 

2. “Mastectomy” (MeSH)
2 

3.  “Life change events” 

(MeSH)
2 

4. 1 AND 2 

5. 1 AND 3 

6. 1 AND 2 AND 3 

7. #6 med limits: år 2000-

2011, engelska och 

svenska, kvinna 

 

177 629 

19 560 

 

16 340 

16 641 

260 

24 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2011-01-26 

10:47 

PsycINFO 1. ”Breast neoplasms” 

(DE)
3 

2. “Mastectomy” (DE)
3 

3.  Experience* 

4. 1 AND 2 

5. 1 AND 3 

6. 1 AND 2 AND 3 

7. #6 med limits: peer 

reviewed, år 2000-2011, 

engelska och svenska, 

kvinna 

 

4 992 

358 

555 511 

214 

2 012 

74 

35 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

11 

2011-01-27 

10:08 

SveMed+ 1. ”Breast neoplasms” 

(MeSH)
2 

2. “Mastectomy” (MeSH)
2 

3.  Experience 

4. 1 AND 2 

5. 1 AND 3 

6. 1 AND 2 AND 3 

 

917 

105 

1 791 

79 

26 

6 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 
1
MH: Majors Headings 

2
MeSH: Medical subject headings 

3
DE: Descripters  

 


