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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. 

 

Grekland. 

Studiens syfte var 

att bedöma och 

jämföra 

kroppsbilden hos 

bröstcancerpatienter 

som genomgått 

bröstbevarande 

kirurgi eller 

mastektomi, samt 

att jämföra dessa 

patienters 

kroppsbild med 

friska kvinnors 

kroppsbild. 

Design: 

Kvantitativ design. 

 

Population: 

Inklusionskriterier: kvinnor som genomgått 

kirurgi för primär bröstcancer, förstod 

grekiska, äldre än 18 år och inte hade någon 

tidigare cancerdiagnos. 

Exklusionskriterier: patienter som var mentalt 

oförmögna att slutföra enkäterna, hade en 

psykiatrisk diagnos samt de som behandlades 

med kemoterapi under studiens gång. 

 

Urval: 

Konsekutivt urval. 

Bortfall: 29,6 % av bröstcancerpatienterna, 11 

% av de friska kvinnorna. 

Studiegrupp: 70 kvinnor med bröstcancer, samt 

70 friska kvinnor, i åldrarna 20- >60 år. 

 

Datainsamling: 

Standardiserat frågeformulär för att bedöma 

kroppsbilden hos bröstcancerpatienter. 

 

Analysmetod: 

Statistisk analys. 

Styrkor: 

- En pilot-studie 

genomfördes. 

- Validitet och 

reliabilitet av 

enkäterna 

diskuterades. 

- Bortfallsanalys 

finns. 

 

Svagheter: 

- Deltagarnas ålder 

redovisas inte 

annat än i tabell. 

Upplevelser efter 

mastektomi: 

- Missnöje med 

kroppens 

utseende och 

deras 

helhetsintryck. 

- Kvinnorna 

kände sig 

mindre 

attraktiva. 

- De kände sig 

mer 

självmedvetna. 

- Missnöje över 

sitt ärr. 

- Låg social 

funktion. 

- Undviker 

kontakt med 

andra 

människor. 
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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. 

 

Turkiet. 

Syftet var att 

undersöka de 

portoperativa, 

äktenskapliga 

anpassningar, och nivå 

av hopplöshet hos 

kvinnor som 

genomgått 

mastektomi. 

Design: 

Kvantitativ metod. 

 

Population: 

Inklusionskriterier: kvinnor som 

genomgått mastektomi, minimum 3 

månader och maximum 2 år sedan 

mastektomin, som levde i ett 

förhållande, utan psykiatrisk sjukdom, 

som var tillgängliga och hade förmågan 

att kommunicera, utan annan 

cancerdiagnos, kvinnor som frivilligt 

ställde upp i studien. 

 

Urval: 

Bortfall: ej redovisat: 

Studiegrupp: 59 st kvinnor i åldrarna 

32-68 år. 

Urvalsmetoden är ej redovisad. 

 

Datainsamling: 

Enkäter. 

 

Analysmetod: 

Statistisk analys. 

Styrkor: 

- Realibiliteten för de 

skalor som ingår i 

studien är beräknad 

och redovisad. 

 

Svagheter: 

- Eventuellt bortfall är 

ej redovisat, ej heller 

urvalsförfarandet. 

Upplevelser av 

mastektomi: 

- 44,1 % av 

kvinnorna kände 

sig ledsna, 32,3 % 

kände det som att 

de var på väg in i 

en depression och 

23,7 % ignorerade 

sin kroppsbild. 

- Den äktenskapliga 

anpassningen var 

måttlig. 
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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. 

 

Iran. 

Syftet med studien 

var att hitta 

signifikanta 

skillnader mellan 

bröstcancer-

patienter och friska 

kontrollpersoner. 

Design: 

Kvantitativ design. 

 

Population: 

Inklusionskriterier: kvinnor yngre än 50 

år, gift och sexuellt aktiv, har genomgått 

bröstkirurgi och slutfört 

kemoterapibehandling. 

Exklusionskriterier: genomgått 

klimakteriet, har en historia med bäcken-

kirurgi. 

För kontrollgruppen valdes 20 st friska 

kvinnor med samma demografiska data. 

 

Urval: 

Bortfall: ej något bortfall. 

Studiegrupp: 20 kvinnor diagnosticerade 

med bröstcancer, samt 20 friska kvinnor. 

 

Datainsamling: 

2 olika enkäter, en som mäter attityder 

till sin kroppsbild, och en som mäter 

kvinnlig sexuell funktion. 

 

Analysmetod: 

Statistiska analyser. 

Styrkor: 

- Författarna var med 

då varje kvinna skrev 

i sin enkät, vilket ger 

deltagarna en chans 

att fråga om det är 

något de inte förstår. 

 

Svagheter: 
- Det framgår inte 

tydligt vilken design 

författarna använt sig 

av. 

- Urvalsförfarandet är 

ej redovisat. 

- Analysmetod är ej 

beskrivet. 

Upplevelser av mastektomi: 

- Det fanns en 

signikikant skillnad 

mellan 

bröstancerpatienter och 

friska kvinnor vad 

gäller sexuell önskan, 

sexuell upphetsning, 

sexuell tillfredsställelse 

och smärta. 

- Det var signifikant 

skillnad mellan 

gruppernas uppfattning 

av deras totala 

kroppsbild. 

- Ingen signifikant 

skillnad vad gäller total 

sexuell funktion. 

- Ingen signifikant 

skillnad vad gäller 

lubrikation och 

orgasm. 
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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.  

 

Sverige.  

Studiens 

syfte framgår 

inte tydligt. 

Design:  
Kvaltitativ studie.   

 

Population:  

Inklusionskriterier: Kvinnor som opererat bort det ena 

eller båda brösten till följd av bröstcancer.  

Exklusionskriterier: Patienter som var medicinskt eller 

mentalt instabila uteslöts. Kvinnor som deltog i andra 

studier exkluderades.  

 

Urval:  

Studiegrupp: 8 kvinnor som genomgått mastektomi till 

följd av bröstcancer. Kvinnorna var svensktalande och 

mellan åldrarna 25-80 år. 

Bortfall: 1 deltagare var enbart med på den första 

intervjun. 1 annan hade bara möjlighet att delta i två av 

intervjuerna på grund av sjukdom.   

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade  intervjuer vid fyra tillfällen(1 månad, 

6 månader, 1 år och 2 år efter mastektomin). Kvinnorna 

fick vissa teman att utgå ifrån och tala fritt utifrån dessa.  

 

Analysmetod:  
En kombination av diskurs och narrativ analysmetod. 

Styrkor:  

- Tydlig och 

utförlig metoddel.  

- Kvinnorna fick 

prata fritt om sina 

upplevelser.  

 

Svagheter: 

- Otydligt syfte.  

- Få deltagare, 

ingen information 

om hur många 

som nekade till 

att vara med i 

studien.  

Upplevelser efter 

mastektomi: 

- Sorg på grund 

av förlust av 

bröst.  

- Förlust av 

sexlust.  

- Problem med 

ärret. 
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Crouch, M. &  

McKenzie, H.  

(2000).  

 

Social 

realities of 

loss  

and suffering 

following  

mastectomy.  

 

Health, 4(2), 

196-215.   

 

Australien.  

Syftar till att 

utforska 

kvinnors  

personliga 

tankar  

och känslor 

efter  

mastektomi.  

Design:  

Kvalitativ studie 

 

Population:  

Inklusionskriterier: Framgår ej. 

Exklusionskriterier: Framgår ej.  

 

Urval:  

Studiegrupp: 7 kvinnor som genomgått 

mastektomi, tid efter ingreppet var mellan 

2-20 år.  

 

Datainsamling:  

Varje kvinna intervjuades två gånger med 

sex till åtta veckors mellanrum. Den 

första intervjun var mycket öppen, med 

fri konversation.  Den andra var lite mer 

strukturerad, kvinnorna fick prata utifrån 

vissa specifika ämnen.  

 

Analysmetod: 

Induktiv analys. 

Styrkor: 

- Kvinnorna fick prata fritt 

vid intervjuerna. 

- Resultatet innehåller många 

citat och är fylligt.  

 

Svagheter: 

- Det framkommer i 

resultatdelen att flera av 

kvinnorna genomgått en 

bröstrekonstruktion efter 

mastektomin, men inte hur 

många.  

- Inklusions- och 

exklusionskriterier 

framkommer inte.  

- Det framkommer inte hur 

urvalet gjordes.  

- Otydligt syfte 

Upplevelse efter  

mastektomi:  

-  Förlust av kroppslig 

symmetri. 

- Förändrad kroppsbild. 

- Rädsla för att 

omgivningen ska 

upptäcka att bröstet är 

borta. 

- Vilja att återfå den 

ursprungliga 

kroppsformen, att bli 

normal.  

- Rädsla för återfall av 

cancer och rädsla för 

att dö.  

- Användning av 

copingstategier för att 

förhindra att cancern 

återkommer.  

- Missnöje över 

operationsärret.  

- Rädsla inför att skaffa 

ett förhållande. 
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Tidskrift, 

Land 
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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. 

 

Tyskland 

Syftet var att 

jämföra 

långsiktig 

livskvalitet 

mellan 

bröstcancerpatienter 

behandlade med 

bröstbevarande 

kirurgi 

eller mastektomi 

i tre åldersgrupper. 

Design: 
Kvantitativ metod. 

 

Population: 

Inklusionskriterier framkommer inte. 

Det fanns inga exklusionskriterier 

förutom att de skulle ha förmågan 

att läsa tyska. 

 

Urval: 

Bortfall: Redovisas inte 

Studiegrupp: Frågeformulär sändes 

ut till 1131 kvinnor med 

bröstcancer, svarade gjorde 

då 990 kvinnor. För varje år som gick 

minskade antalet deltagare. 

Ålder på deltagarna var 27-91 år. 

 

Datainsamling: 
Frågeformulär skickades ut till 

kvinnorna med jämna intervaller 

från 6 månader efter diagnos till 

5 år efter diagnos. 

 

Analysmetod: 

Statistisk analys 

Styrkor: 

- Studien har ett 

stort 

antal deltagare 

- Resultatet kan 

generaliseras. 

 

Svagheter: 

- Det finns inga 

tydliga 

inklusionskrite

rier. 

- Bortfallet 

redovisas 

inte tydligt. 

- Det finns 

ingen 

frågeställning. 

Upplevelser efter mastektomi: 
- Dålig kroppsbild 

- Mindre sexuellt 

attraktiva 

- Minskad sexuell 

aktivitet 

- Kände sig mindre 

attraktiva. 

- Känsla av osäkerhet 

- Undviker kontakt med 

andra människor 

- Minskning av 

livskvalitet 

- Känslan av att inte vara 

hel och att vara missnöjd 

över sitt bröst samt ärr 

- Långsiktigt förbättrades 

känslomässig och social 

funktion. 

- Yngre patienter upplever 

lägre psykisk hälsa, men 

har bättre fysisk hälsa 
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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. 

 

Turkiet. 

Syftet var att 

undersöka 

behandlingens 

påverkan och 

personliga 

egenskaper, och 

behov av stöd för 

femininitet och 

kroppsuppfattning 

vad gäller sexuell 

lust och sexuell 

tillfredsställelse 

hos kvinnor med 

bröstcancer.  

Design: 

Kvantitativ forskningsansats. 

 

Population: 

Inklusionskriterier: kvinnor äldre än 18 år, 

gifta, ha genomgått kirurgisk behandling, 

kunna läsa och förstå turkiska samt inte ha 

någon form av metastas. 

 

Urval: 

Bekvämlighetsurval. 

Bortfall: alla deltagare slutförde enkäterna. 

Studiegrupp: 123 gifta kvinnor med 

bröstcancer, som nyligen genomgått 

mastektomi, i åldrarna 20-45 år. 

 

Datainsamling: 

Enkäter som behandlar behandlingens och 

de personliga egenskaperna, behovet av 

stöd för känslan av femininitet och 

kroppsuppfattning, sexuell lust och sexuell 

tillfredsställelse. 

 

Analysmetod: 

Statistisk analys. 

Styrkor: 

- Reliabilitet och 

validitet av skalorna 

är diskuterad. 

 

Svagheter: 

- Studiens äldsta 

deltagare var 45 år, 

det går alltså inte att 

dra slutsatser från 

studien till äldre 

patienter. 

Upplevelser efter 

mastektomi: 

- Låg sexuell lust. 

- Behovet av stöd för 

femininitet och 

kroppsuppfattning 

var högt. 

- Bröstcancer och dess 

behandling kan 

resultera i 

signifikanta 

svårigheter med den 

sexuella funktionen 

och sexuallivet. 
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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.  

 

Indien.  

Syftet med studien 

var att bedöma de 

psykosociala 

problem som 

kvinnor kan 

drabbas av efter 

mastektomi på 

grund av 

bröstcancer och att 

ta reda på 

orsakerna till de 

psykosociala 

problemen. 

 

Design: 

Kvantitativ forskningsansats 

 

Population: 

Inklusionskriterier: kvinnor som genomgått 

mastektomi till följd av bröstcancer. 

Exklusionskriterier: patienter med cancer 

även i andra delar av kroppen, eller svikt i 

andra organ. 

 

Urval: 

Konsekutivt urval på två sjukhus under en 1-

årsperiod. 

Bortfall: framgår ej. 

Studiegrupp: studiedeltagarna var 66 

kvinnor i åldern 21-65 år.  

 

Datainsamling: Intervjufrågor angående 

bland annat attityd före och efter operation, 

hälsa och känslor, huvudsakliga 

orosmoment efter operation. Tid gavs även 

till diskussion där kvinnan fick prata fritt om 

de problem hon ville.  

 

Analysmetod: 

Statistisk analys. 

Styrkor: 

- Kvinnorna fick 

tid att prata fritt 

om det de tyckte 

var viktigt att ta 

upp.  

- Samma person 

pratade med alla 

kvinnorna.  

 

Svagheter: 

- Det framgår inte 

något bortfall. 

- Författarna 

utvecklade ett 

eget instrument 

som är otydligt 

beskrivet. 

Upplevelser av 

mastektomi: 

- Oro, ångest och 

depression efter 

operationen. 

- Känsla av 

vanställdhet. 

- Sexuella problem. 

- Social 

tillbakadragenhet. 

- Förändrad 

kroppsbild. 

- Kände sig mindre 

attraktiva. 

- Påverkan på den 

kvinnliga identiteten. 

- Påverkan på 

förhållande till 

partner. 
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Manderson, L. & 

Stirling, L. 

(2007). 

 

The absent 

breast: Speaking 

of the 

mastectomied 

body.  

 

Feminism & 

Psychology, 

17(19), 75-92. 

 

Australien. 

Syftet med studien var 

att undersöka hur 

kvinnor pratar om sin 

kropp och sina bröst 

efter en mastektomi 

på grund av cancer 

eller profylaktiskt. 

Design: 

Kvalitativ forskningsansats 

 

Population: 

Inklusionskriterier: kvinnorna skulle 

vara engelsktalande. De skulle ha 

genomgått en mastektomi på grund 

av bröstcancer eller profylaktiskt. 

 

Urval:  
Snöbollseffekt. 

Studiegrupp: Studiedeltagarna var 

alla australienfödda kvinnor med en 

ålder på 35-78 år, medelåldern var 

58 år. Sammanlagt 38 kvinnor 

deltog i studien.  

 

Datainsamling: 

Intervju- och frågeformulär med 

kvalitativ ansats. Både intervju- och 

enkätfrågor hade narrativ design.  

 

Analysmetod: 

Innehållsanalys. 

Styrkor: 

- Resultatet innehåller 

många citat och är 

utförligt. 

 

Svagheter: 

- Det framkommer inte 

hur information 

angående studien gavs 

till deltagarna. 

- Bara 20 av deltagarna 

blev intervjuade, 

övriga 18 fick istället 

svara på frågeformulär 

och skriva sina 

berättelser.  

Upplevelser av 

mastektomi: 

- Kvinnorna kände 

sig mindre 

kvinnliga efter 

mastektomin. 

- Kvinnorna sa att de 

kände sig fula, 

osäkra och 

generade. 

- Kvinnorna hade 

svårt att acceptera 

sina ärr. 

- Förändrad 

kroppsbild. 

- Upplevelsen av 

förlust att ha blivit 

könsstympad. 

- Rädsla för andras 

blickar och tankar. 
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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.  

 

Nigeria.  

Syftet med studien 

var  

att beskriva de 

specifika 

psykosociala 

effekter av 

bröstcancer och 

dess behandling 

(inklusive 

förändringar i 

kroppsuppfattning, 

sexuell funktion 

och socialt stöd) 

för gifta kvinnor 

 i Afrika.  

Design:  

Kvantitativ studie 

 

Population:  

Inklusionskriterier: Framgår inte.  

Exklusionskriterier: Framgår inte.  

 

Urval: 

Konsekutivtsurval. 

Bortfall: 5 kvinnor fullföljde inte studien.  

Studiegrupp: 81 samtyckande, gifta, 

afrikanska kvinnor som behandlades med 

unilateral, total mastektomi till följd av 

bröstcancer.  

 

Datainsamling:  

Två halvstrukturerade frågeformulär. Det 

första formuläret fylldes vid tidpunkt för 

diagnos. Det andra fylldes i 6 månader efter 

mastektomi. Formuläret innehöll frågor 

angående demografi, hur äktenskapet 

påverkades och hur känslan av kvinnlighet 

förändrades av mastektomin.  

 

Analysmetod:  

Statistisk analys.  

Styrkor:  

- Författarna tar upp 

skillnaden i kulturen 

jämfört med 

västvärlden, vilket är 

ett viktigt perspektiv.  

- Frågeformulären 

översattes till 

kvinnornas egna 

språk. I de fall som 

kvinnan inte kunde 

läsa åkte intervjuare 

hem till dem och läste 

upp frågorna.  

 

Svagheter: 

- Det är otydligt hur 

analysen av resultatet 

gått till.  

- Inklusions- och 

exklusionskriterier 

framgår ej.  

 

Upplevelse efter 

mastektomi:  

- Känsla av att vara 

mindre kvinnlig.  

- Förändring av 

äktenskapliga 

relationer. 

- Förändrad 

kroppsbild. 
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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. 

 

Schweiz 

Studien syftar till att 

förstå konsekvenserna 

av kroppsförändringen 

till följd av mastektomi 

vad gäller kroppslighet 

kroppsuppfattning 

och identitet hos 

kvinnor 

med bröstcancer. 

Design: 

Kvalitativ design 

 

Population: 

Inklusionskriterier 

och exklusionskriterier 

är ej dokumenterade. 

 

Urval: 

Studiegrupp: 19 kvinnor 

i åldrarna 37-62 år 

diagnostiserade med 

bröstcancer. 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Analysmetod: 

Innehållsanalys 

Styrkor: 

- Semistrukturerade 

intervjuer som gav 

kvinnorna möjlighet att 

fritt tala om sin situation. 

- Författarna läste den 

transkriberade texten var 

för sig. 

- Beskrivningen av 

analysmetoden var 

utförlig och lätt att följa. 

 

Svagheter: 

- Det finns inga tydligt 

beskrivna inklusions- 

eller exklusionskriterier. 

- Urvalsförfarande 

redovisas inte. 

 

Upplevelser efter mastektomi: 

- Känslan av en svikande 

kropp 

- Ångest över det 

bortopererade bröstet och 

ärret 

- En känsla av att vara 

amputerad 

- Upplevelsen av att vara 

osymmetrisk och i obalans 

- Upplevelsen av handikapp 

- Identitetskris 

- Upplevelsen av en förändrad 

könsidentitet 

- Socialt utanförskap 

- Känslan av åtskillnad mellan 

kropp och identitet 

- Existentiella omvärderingar 

- Känsla av bitterhet och 

orättvisa, eller skuldkänslor 

och ånger. 

- Känsla av tomhet. 

- Begränsningar i det intima 

samspelet. 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, 

Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Skrzypulec, V., 

Tobor, E., 

Drozdzol, A. & 

Nowosielski, K. 

(2008).  

 

Biopsychosocial 

functioning of 

women after 

mastectomy.  

 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 18, 

613-619. 

 

Polen.  

 

Att identifiera 

vilka problem 

som kvinnor kan 

drabbas av efter 

radikal och 

partiell 

mastektomi med 

avseende på 

vilka faktorerna 

är och hur de 

påverkar 

livskvaliteten. 

Design: 

Kvantitativ forskningsansats 

 

Population: 

Inklusionskriterier: Kvinnor som genomgått total 

mastektomi till följd av bröstcancer.  

Exklusionskriterier: Kvinnor som tog mediciner 

som kan påverka deras sexuella funktion och 

patienter som var diagnostiserade med organiska 

orsaker till sexuella stöningar exkluderades.  

 

Urval: 
Urvalsgruppen var slumpmässig. 

Studiegrupp: 403 kvinnor i åldern 28-84 år som 

genomgått en radikal mastektomi var med i 

studiegruppen. 91 kvinnor som genomgått en 

partiell mastektomi var med i kontrollgruppen.  

 

Datainsamling: 

Enkäter med frågor angående livskvalitet, post-

traumatiskstress, ångest och depression och 

sexualitet efter genomgången mastektomi.  

 

Analysmetod: 

Statistisk analys. 

Styrkor: 

- Omfattande och 

genomarbetad 

undersökning med 

många deltagare 

som visar många 

olika aspekter av 

vad kvinnor kan 

uppleva efter en 

mastektomi. 

- En kontrollgrupp 

finns.  

- Metoden är tydligt 

beskriven. 

 

Svagheter: 

- Det framgår inte 

hur information om 

studien gavs till 

eventuella 

studiedeltagare, 

inte heller vart 

deltagarna befann 

sig då de besvarade 

enkäterna.  

Upplevelser efter 

mastektomi: 

- Behov av stöd  

- Samband mellan 

ångestnivå och 

äktenskaps-status. 

- Nöjdast med sitt 

sexliv är skilda 

och obundna 

kvinnor. 

 



Bilaga 2 

Artikelmatris        Sid 13 (14) 

Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, 

Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Truelsen, M. 

(2003). 

 

The Meaning 

of 

´reconstruction

´ 

within the 

lived 

experience of 

mastectomy for 

breast cancer. 

 

Counselling 

and 

Psychotherapy 

Research, 3(4), 

307-314.  

 

Skottland 

Studiens 

syfte 

framgår ej 

tydligt. 

Design: 
Kvalitativ design. 

 

Population: 
Inklusions- samt exklusionskriterier 

framgår inte. 

 

Urval: 
Urvalsförfarande framgår ej. 

Studiegrupp: 8 kvinnor som genomgått 

mastektomi, åldrarna 40-58 år. Fyra 

deltagare hade genomgått direkt 

bröstrekonstruktion, två deltagare hade 

gjort bröstrekonstruktion senare, och två 

hade valt bort bröstrekonstruktion. 7 

kvinnor var från Skottland, en från 

Irland. 

 

Datainsamling: 
Öppen intervjuer. 

Analysmetod: 
Transkriberande av intervjuer, sedan 

identifikation av teman. 

Styrkor: 
- Vid intervjuerna närvarade en 

sjuksköterska specialicerad 

inom området för att finnas 

som stöd för studiedeltagarna. 

- Författaren hade låtit en 

handledare läsa igenom den 

transkriberade texten, för att se 

om skillnad i tolkning fanns. 

- Det finns med många citat från 

deltagarna. 

- Tydliga frågeställningar. 

 

Svagheter: 
- Författaren har egen erfarenhet 

av bröstcancer, vilket kan 

påverka studieresultatet. 

- Urvalsförfarandet är ej 

redovisat. 

- Tydligt syfte saknas. 

- Inklusion- och 

exklusionskriterier är ej 

redovisade. 

- Författaren skriver i jag-form 

Upplevelser av 

mastektomi: 
- Rädsla för att inte 

ses som normal, 

och viljan att vara 

normal. 

- Känslan av att din 

kropp inte tillhör 

dig. 

- Känslan av att 

vara skev, ojämn. 

- Känslan av att inte 

vara sig själv. 

- Ärret var en 

påminnelse om 

cancern. 

- Oro över hur en 

partner ska se på 

kvinnans kropp. 

- Förbättrad relation 

till sin partner. 

- Lättnad av att vara 

av med det sjuka 

bröstet. 
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Författare 

Artikelns 

titel, 

tidskrift, 

Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

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.   

 

Polen.  

Syftet med 

studien var att 

utvärdera 

livskvaliteten för 

polska kvinnor 

efter mastektomi.  

Design:  

Kvantitativ studie.  

 

Population:  

Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

framgår ej.  

 

Urval:  

Slumpmässigt urval 

Bortfall: Redovisas inte.  

Studiegrupp: 61 kvinnor som tillhörde en 

grupp på 480 kvinnor som genomgått en 

mastektomi. Medelåldern på kvinnorna var 

58 år. I kontrollgruppen var det 50 friska 

kvinnor som aldrig haft cancer, kronisk 

sjukdom eller fysiska/psykiska 

funktionshinder.  

 

Datainsamling:  

Två olika frågeformulär med olika skalor 

angående psykiskt, känslomässigt, socialt 

och funktionellt välmående. 

 

Analysmetod:   

Statistisk analys.  

Styrkor:  

- Urvalet var 

slumpmässigt.  

- Det fanns en 

kontrollgrupp. 

- Generaliserbart 

 

Svagheter:  

- Varken inklusions- 

eller 

exklusionskriterier 

framkommer.  

- Det framkommer 

ingen information om 

vart kvinnorna var då 

de svarade på 

enkäterna.  

- Det framkommer 

inget bortfall.  

- Det finns inga 

betänkligheter 

angående det egna 

tillvägagångssättet.  

Upplevelse efter 

mastekomi:  

- Upplever oro, sorg, 

nervositet, rädsla och 

depression.  

- 36 % av kvinnorna 

hade en hög nivå av 

ångest, 9,8% hade en 

hög nivå av 

depression. En hög 

nivå av ångest och 

depression återspeglar 

en sämre livskvalitet.  

- Missnöje med 

sexlivet. 

- Oro över att förlora 

sin kvinnlighet. 

- Sämre funktion vad 

gäller det dagliga 

livet. 

- Lägre livskvalitet än 

kontrollgruppen. 


