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Sammanfattning: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor i Sverige. 

Den viktigaste behandlingsmetoden är kirurgi där mastektomi är en metod. Bröstet är en del 

av den kvinnliga identiteten och därför kan förlusten av ett bröst påverka kroppsbilden. Syftet 

med studien var att beskriva kvinnors upplevelser efter en mastektomi till följd av 

bröstcancer. Metod som använts var en allmän litteraturstudie med en systematisk sökning 

och beskrivande design. Resultatet visade att det fanns upplevelser av att känna sig mindre 

kvinnlig och negativa känslor om kroppen kunde upplevas. Den sexuella lusten kunde 

påverkas och känselbortfall förändrade hos vissa kvinnor den sexuella känslan. Det fanns 

känslor av sorg över det förlorade bröstet och sinnesstämningen kunde vara låg. 

Fantombröstkänslor och andra förnimmelser existerade hos kvinnorna som genomgått en 

mastektomi. Hos kvinnorna förekom ett behov av stöd för femininitet och kroppsbild. Det kan 

vara av vikt att sjuksköterskan låter kvinnor få prata fritt om sina känslor och tankar efter 

operationen för att underlätta anpassningen till den förändrade kroppsbilden.  

 

Nyckelord: bröstcancer, kroppsbild, mastektomi, upplevelser 
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1. BAKGRUND  

Bröstcancer innebär att en malign, det vill säga en elakartad tumör finns belägen i 

bröstkörteln. Omkring 7000 nya bröstcancerdiagnoser ställs varje år i Sverige och omkring 

1500 kvinnor dör årligen i sjukdomen (Socialstyrelsen, 2007).  Styrgruppen för nationella 

bröstcancerregistret (2012) anger att 8141 kvinnor nydiagnostiserades med bröstcancer år 

2011. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen och diagnosen utgör omkring 30 % av all 

cancer hos den kvinnliga befolkningen i Sverige . Var tionde kvinna drabbas någon gång 

under sitt liv av sjukdomen (Socialstyrelsen, 2007). Sedan registrering i ett cancerregister 

påbörjades i slutet av 50-talet visar siffror att sjukdomen har ökat, däremot har dödligheten 

sedan slutet av 80-talet minskat på grund av förbättrad samt utvecklad diagnostik och 

behandling. Femårsöverlevnaden hos patienter med bröstcancer i Sverige var mellan åren 

2005-2009 87 % med viss variation mellan landstingen. Medelåldern vid en 

bröstcancerdiagnos var under 2011 63,3 år (Styrgruppen för nationella bröstcancerregistret, 

2012). 

 

Orsaken till bröstcancer är inte alltid känd. Att vara kvinna, få sen menopause, stigande ålder, 

hormonbehandling hos kvinnor i klimakteriet, sen eller ingen graviditet alls och övervikt är 

faktorer som kan leda till att en bröstcancer utvecklas (Myklebust Sorensen & Almås, 2011). 

Svenska bröstcancergruppen (2012) skriver att joniserande strålning är en säkert fastställd 

faktor som kan orsaka bröstcancer, dock är få av fallen orsakade av detta.  Det finns också en 

högre risk när bröstcancer finns i släkten. Nome (2003) skriver att det finns två gener, BRCA-

1 och BRCA-2, som vid mutation kan leda till bröstcancer. En eller flera fasta knölar i ett 

bröst är ett tidigt symtom på bröstcancer. Detta kan kvinnan själv upptäcka genom 

självundersökning när hon palperar sina bröst. Senare symtom kan vara svårläkta sår på 

bröstet, indragen bröstvårta, vätska från bröstvårtan, asymmetri (förändringar i bröstets 

utseende) och/eller förändringar i huden på bröstet (Myklebust Sorensen & Almås, 2011). 

 

1.1 Diagnostiska metoder och behandling 

För att ställa diagnos används flera olika metoder. Mammografi är en metod där röntgenbilder 

tas på bröstkörtlarna för att upptäcka eventuell tumör. Idag erbjuds kvinnor i Sverige mellan 

ca 40 och 74 år mammografiscreening som sker i syfte att tidigt kunna upptäcka bröstcancer 

hos den kvinnliga befolkningen. Ultraljud kan vara ett komplement till mammografin.  

Trippeldiagnostik är en metod där mammografi, ultraljud samt biopsi (cellprov) kombineras 

för att undersöka en eventuell tumör i bröstet (Myklebust Sorensen & Almås, 2011).  

 

Val av behandling sker utifrån vilket stadium bröstcancern befinner sig i. Det finns fyra olika 

stadieindelningar som beskriver hur pass utvecklad sjukdomen är. Stadium ett och två innebär 

att tumören är belägen i bröstet och cancern kan även vara spridd till närliggande lymfkörtlar. 

Befinner sig kvinnan i stadium tre eller fyra finns en risk för spridning eller en konstaterad 

spridning av cancern. Den viktigaste behandlingsmetoden inom bröstcancersjukvård är kirurgi 

(Kvinnsland, 2003). År 2011 opererades 91,7 % av alla patienter med nydiagnostiserad 

bröstcancer (Styrgruppen för nationella bröstcancerregistret, 2012). Bröstbevarande kirurgi är 

den mest förekommande kirurgin. Vid denna behandling avlägsnas endast tumören och nära 

intilliggande vävnad. En annan kirurgisk metod är när hela bröstet där tumören finns opereras 

bort, detta kallas mastektomi. Om även lymfkörtlarna i armhålan avlägsnas, kallas det 



      

4 
 

modifierad radikal mastektomi (Kvinnsland, 2003). Indikationer för en mastektomi kan vara 

tumörens typ, storlek och placering (Svenska bröstcancergruppen, 2012). Myklebust Sorensen 

och Almås (2011) skriver att en indikation för bröstbevarande kirurgi är om tumören är 

mindre än 3-4 centimeter. Enligt Gjertsen (2003) kan kvinnan själv avgöra vilken typ av 

kirurgi hon vill genomgå utifrån information och rekommendation från läkaren, vilket kan 

vara ett svårt beslut att fatta. För att sjuksköterskan ska kunna säkerställa att kvinnan förstått 

informationen och om kvinnan vill ha rådgivning är det till fördel om sjuksköterskan deltagit i 

informationssamtalet med läkaren. Oavsett vilket beslut kvinnan fattar blir sjuksköterskans 

roll att stötta patienten för hon ska känna att valet av operationsmetod var hennes eget (a.a.).  

Efter kirurgiskt ingrepp kan strålbehandling, cytostatika och endokrin (hormonell) behandling 

behövas som kompletterande behandlingar (Kvinnsland, 2003). Det finns bröstproteser som 

kvinnan kan använda för fylla ut det område som opererats. Dessa läggs i bh:n eller fästs 

direkt på huden. Bröstrekonstruktion finns också som alternativ för att ersätta det 

bortopererade bröstet (Myklebust Sorensen & Almås, 2011).  

 

1.2 Att leva med en förändrad kropp   

Cancer är en sjukdom som kan påverka en individ på flera sätt och kan vara förknippat med 

smärta, lidande och död.  Den drabbade personen kan uppleva existentiell ensamhet och ha 

tankar om döden och livets mening (Saetern, 2003).  Att som kvinna drabbas av bröstcancer 

innebär inte bara att drabbas av något livshotande utan också av något som hotar 

kvinnligheten (Myklebust Sorensen & Almås, 2011). Bröstet är förknippat med den feminina 

identiteten och en operation som innebär att bröstet avlägsnas leder till en fysisk förändring 

(Schjølberg, 2003). 

 

Price (1990) skriver om kroppsbild och problem som kan följa med en förändrad sådan riktat 

mot sjuksköterskans omvårdnad. Price beskriver att hur en person tänker och känner kring sin 

kropp och hur den framställs benämns som kroppsbild. Kroppsbilden består av tre delar: 

kroppsrealitet som handlar om hur kroppen är byggd men också om hur den uppfattas samt 

upplevs av oss själva, kroppsideal innefattar hur kroppen borde se ut utifrån idealet och 

kroppspresentation som innebär hur vi visar vår kropp för allmänheten. Normalt förändras 

kroppsbilden konstant genom livet och det är en livslång utmaning att anpassa sig efter denna 

förändring. Att dessutom drabbas av sjukdom eller skada kan tänkas göra anpassningen ännu 

svårare (a.a.). Duesund (1996) skriver att vi upptäcker den egna kroppen när den inte fungerar 

som den ska, till exempel vid skada eller sjukdom. Kroppsbilden är också en del av 

självbilden. Självbilden handlar om synen på sig själv som person och synen på den egna 

kroppen (Schjølberg, 2003).    

 

1.3 Problemformulering 

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos den kvinnliga befolkningen och är en 

livshotande sjukdom. Upplevelsen av kroppen och anpassningen till en förändrad kroppsbild 

kan av sjukdomen och dess behandling påverkas. Därför är det av intresse för sjuksköterskan 

att ha kunskap om vilka upplevelser som kan förekomma efter en mastektomi för att patienten 

ska kunna få god omvårdnad och stöd i denna anpassning. 
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2. SYFTE  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser efter att ha genomgått en 

mastektomi till följd av bröstcancer.  

 

3. METOD  

Metod som har använts var allmän litteraturstudie med en systematisk sökning och en 

beskrivande design. En allmän litteraturstudie kan ha som syfte att beskriva aktuell kunskap 

och innebär att vetenskaplig fakta inom ett bestämt område analyseras men oftast inte på ett 

systematiskt sätt (Forsberg och Wengström, 2008).   

 

3.1 Sökstrategi    

Medline, Psycinfo och Cinahl var de databaser som användes i sökningen.  I alla databaserna 

togs sökord fram genom respektive ämnesordsguide. Sökorden blev mastectomy och breast 

neoplasms. I Medline var det tredje sökordet emotions och i Psycinfo användes psychosocial 

factors, i Cinahl användes endast de två första sökorden.  Sökorden kombinerades med den 

booleska operatorn ”AND”.  Begränsningar i sökningarna var kvinnor, vuxna och artiklar 

skrivna på engelska. I Cinahl begränsades årtalen till 5 år (januari 2008- januari 2013), i 

Medline och Psycinfo begränsades årtalen till tio år (januari 2003-januari 2013). I Cinahl och 

Psycinfo var även vetenskaplig granskning (peer reviewed) en begränsning. Utifrån en 

vetenskaplig artikel som fanns i Cinahl gjordes en manuell sökning via artikelns referenslista.  

 

3.2 Urval      

Inklusionskriterierna för denna litteraturstudie var kvalitativa och kvantitativa artiklar som 

berörde kvinnors upplevelser efter en mastektomi som genomförts på grund utav bröstcancer. 

Exklusionskriterierna var bröstcancer hos män, utförd mastektomi på grund av annan orsak än 

bröstcancer samt artiklar som endast handlade om känslor innan mastektomin. Studier där 

interventioner utförts och dubbletter exkluderades även i urvalet.  Samtliga träffars titlar lästes 

(urval 1) och utifrån relevanta titlar lästes även sammanfattning (urval 2). Artiklar som hade 

resultat relevant för denna studies syfte valdes sedan ut för noggrann genomläsning (urval 3).  

Efter genomläsning bedömdes artiklarnas vetenskapliga kvalité enligt ett 

granskningsprotokoll av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Det slutliga urvalet 

resulterade i åtta stycken artiklar (urval 4, se bilaga 1) samt ytterligare en artikel via manuell 

sökning. Dessa artiklar hade ett relevant resultat, god vetenskaplig kvalité samt var etiskt 

godkända eller hade ett etiskt resonemang. Vetenskapliga artiklar som är etiskt godkända 

skyddar studiedeltagarna och visar på att deltagarna har behandlats etiskt korrekt bland annat 

genom sekretess (Polit och Beck, 2008).   

  

3.3 Dataanalys  

En modifierad innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2003) användes för 

analys av de valda artiklarnas resultat. Graneheims och Lundmans innehållsanalys är avsedd 

för kvalitativ analys och därför genomfördes en modifierad innehållsanalys för att även kunna 

analysera kvantitativ forskningsresultat. Skriven text i de vetenskapliga artiklarna bearbetades 

genom noggrann läsning för att finna en helhet. För att förstå resultatet och finna en helhet i 

de kvantitativa artiklarna studerades även tabellerna noggrant. Därefter identifierades 
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meningsbärande enheter relevanta för denna studies syfte. Dessa kodades till subkategorier 

med liknande innehåll som slutligen bildade kategorier.  

 

4. RESULTAT 

Resultatet av denna allmänna litteraturstudie presenteras under fyra kategorier; Förändrad 

kroppsbild, Reaktioner på förlusten av ett bröst, Fysiologisk påverkan och Stöd.  

 

4.1 Förändrad kroppsbild  

 

4.1.1 Kvinnlighet 

Flera studier visade att det fanns upplevelser av att känna sig mindre kvinnlig efter 

operationen (Freysteinson et al., 2012; Odigie et al., 2010; Yeo et al., 2004). Odigie et al. 

(2010) anger att majoriteten av studiedeltagarna kände sig ofullständiga som kvinnor och att 

känslan av att vara mindre kvinnlig kunde bero på en minskad ömhet från deras partner, 

svårigheter med amning med endast ett bröst samt förändrad kroppsbild (a.a.). Det förekom 

att kvinnorna kände sig mindre attraktiva och upplevde ett stort behov av stöd när det gällde 

femininitet och kroppsbild (Karabulut & Erci, 2009).   

 

4.1.2 Kroppsrealitet   

Efter operationen fanns det kvinnor som kämpade med att se sitt bröstområde i en spegel men 

för vissa blev mötet med spegelbilden lättare med tiden (Freysteinson et al., 2012). Langellier 

och Sullivan (1998) skriver att det fanns kvinnor som undvek speglar, för en kvinna gällde 

detta speciellt när hon var naken. När kvinnorna såg sitt bröstområde resulterade det bland 

annat i lidande. Att vara vanställd, skallig eller ful var uppfattningar som kunde förekomma 

när kvinnor såg delar av sin kropp. Vanställdheten följdes av känslor som chock, förvåning, 

ovärdighet, avsky, frustration, ilska, rädsla, sårbarhet, ledsenhet, lättnad och glädje. En kvinna 

upplevde en helhetskänsla över hur hon såg ut när hon såg sitt bröstområde i spegeln, det blev 

då på riktigt (Freysteinson et al., 2012). 

 

Avci, Okanli, Karabulutlu och Bilgili (2009) skriver att när kvinnorna fick kommentera sin 

kroppsbild angav en del att de kände sig ledsna, en del att de var på väg i en depression 

medan vissa ignorerade sin kroppsbild. Det förekom i flera studier en distansering från 

kroppen hos kvinnorna (Freysteinson et al., 2012; Yeo et al., 2004). Enligt Freysteinson et al. 

(2012) visades distanseringen genom att kvinnorna ofta refererade till sitt bröstområde som 

”det” och Yeo et al. (2004) skriver att det förekom känslor av att kroppen inte längre tillhörde 

kvinnan själv. Yeo et al. (2004) anger att nästan hälften av kvinnorna kände att de inte fullt ut 

tyckte om sig själva och det fanns de som kände skam över sin kropp. Det fanns kvinnor som 

inte skulle välja samma operationsmetod igen om de fick chansen att göra ett nytt val och att 

det förekom negativa känslor om kroppen. (a.a.). Enligt Metcalfe et al. (2012) hade 

bekymmer över kroppen ökat efter mastektomi. Langellier och Sullivan (1998) skriver att det 

fanns känslor av att inte tycka om sin kropp. En kvinna uttryckte att hon hatade att bara ha ett 

bröst, det kvarvarande bröstet kändes för henne som ett kojuver (a.a.).  
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Vissa kvinnor var nöjda med sig själva och var inte påverkade av det förändrade utseendet 

(Freysteinson et al., 2012; Langellier & Sullivan, 1998; Yeo et al., 2004). En kvinna 

definierade sitt utseende som en ny person (Langellier & Sullivan, 1998) och för en annan 

spelade inte resterande utseendet någon roll om hon fick sminka sig (Freysteinson et al., 

2012). Ett bröst kunde betraktas som en extremitet och en kvinna upplevde att bröstet var den 

extremitet hon i första hand skulle välja bort om hon var tvungen att välja. Det fanns även 

upplevelser av att brösten endast varit klumpiga och ömmande vid menstruation och därför 

ansågs operationen varit till en fördel (Langellier & Sullivan, 1998).  

 

4.1.3 Kroppspresentation   

Alla kvinnorna kände att operationsområdet behövde döljas, rekonstrueras eller förklädas och 

vissa valde att genomföra en rekonstruktion eller bära protes. En kvinna beskrev att hon inte 

tänkte se ut så här resten av livet (Freysteinson et al., 2012). Även Metcalfe et al. (2012) 

anger att det fanns känslor av att behöva dölja kroppen efter operationen. Mastektomin kunde 

upplevas som något privat och officiellt på samma gång (Langellier & Sullivan, 1998) och 

flera upplevde en oro över om och hur omgivningen skulle märka att de gjort en mastektomi, 

även fast protes användes (Freysteinson et al., 2012). Det kunde upplevas utmanande att som 

kvinna vistas bland allmänheten med endast ett bröst (Langellier & Sullivan, 1998). Enligt 

Yeo et al. (2004) upplevde vissa kvinnor en ökad medvetenhet om hur de framstod både 

nakna och klädda och denna ökade medvetenhet gällde även om hur de framstod inför deras 

partner. En kvinna som genomgått två mastektomier och cytostatika behandling, hade varken 

bröst eller hår och som använde keps, upplevde att hon kunde bli stirrad på och antagen för att 

vara man (Langellier & Sullivan, 1998).  

 

Langellier och Sullivan (1998) anger att kroppsbild handlade mycket om helhet, matchning 

och balans, speciellt för de kvinnor som förlorat ett bröst. Att bröstområdet såg symmetriskt 

ut var viktigt (Freysteinson et al., 2012) och att bara ha ett bröst kunde upplevas som en 

obalans (Langellier & Sullivan, 1998).  Symmetrin kontrollerades noga i spegeln samt 

anpassades med kläder (Freysteinson et al., 2012). På grund av en upplevd obalans valde en 

kvinna att göra ytterligare en mastektomi för att sedan göra bröstimplantat. En annan kvinna 

som genomgått två mastektomier valde att inte göra rekonstruktion, balans var för henne att 

ha två eller inga bröst alls. För många upplevdes en bröstprotes som något som ersatte det 

förlorade bröstet och gjorde att två bröst framträdde. Men det fanns även känslor av oärlighet 

vid användning av protes, som om kvinnan dolde sin bröstförlust och att protesen inte var en 

kroppslig del av henne (Langellier & Sullivan, 1998). Det förekom känslor av att inte längre 

kunna använda samma kläder som tidigare (Langellier & Sullivan, 1998; Yeo et al., 2004).  

Att klä sig i en t-shirt utan att bära sin protes kunde upplevas som modigt och en kvinna 

brydde sig inte om sitt ojämna dekolletage, därför använde hon kläder som inte dolde brösten 

(Langellier & Sullivan, 1998). Det fanns upplevelser av missnöje och en estetisk besvikelse 

över operationsärret (Björkman, Arnér & Hydén, 2008;  Langellier & Sullivan, 1998). En 

kvinna valde att dölja sitt ärr genom att tatuera över det med blommor och beskrev detta som 

ett svar på bröstcancern som varit hennes största strid (Langellier & Sullivan 1998). 
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 4.1.4 Sexualitet 

Den sexuella lusten hos kvinnorna var låg och de var måttligt tillfredställda med sexuallivet. 

Kvinnornas sexuella lust påverkades av behandling, personliga egenskaper, femininitet, 

kroppsbild och tillfredställelse med sexuallivet (Karabulut & Erci, 2009).  

Den sexuella lusten som ett bröst annars kan stimulera stördes av de känselförändringar som 

uppstått efter operationen (Björkman et al., 2008). Även Langellier och Sullivan (1998) anger 

att den sexuella känslan påverkades av känselbortfall och en kvinna beskrev att hon på grund 

av detta var tvungen att anstränga sig mer mentalt för att uppleva samma sexuella lust. 

 

Det fanns känslor av att behöva undvika fysisk intimitet efter operationen (Metcalfe et al., 

2012) och Odigie et al. (2010) anger att den intima relationen i äktenskapet hos majoriteten 

hade minskat och hos en del även upphört helt. Yeo et al. (2004) skriver att det hos kvinnorna 

förekom känslor av att vara mindre sexuellt åtråvärd.  En kvinna kände sig obekväm med sin 

nakna kropp i samband med den sexuella relationen. Hon kände sig blyg och hade slutat träffa 

män, trots detta upplevde hon en frihet och var tillfreds med sitt nya liv (Langellier & 

Sullivan, 1998). Även den äktenskapliga relationen hade förändrats, vissa hade skiljt sig eller 

separerat. I några tidigare monogama förhållanden hade partnern skaffat nya fruar. Trots detta 

fanns hos vissa en ökning av den intima relationen (Odigie et al., 2010) och enligt Yeo et al. 

(2004) kände de flesta kvinnor att det inte fanns problem i varken den sexuella relationen eller 

i den äktenskapliga relationen.  

  

 

4.2 Reaktioner på förlusten av ett bröst   

 

4.2.1  Känslor av sorg  

Alla kvinnor som deltog i studien av Björkman et al. (2008) upplevde någon grad av sorg 

över det förlorade bröstet. Langellier och Sullivan (1998) skriver att flera kvinnor var starkt 

påverkade av att de behövt ge upp sina bröst och flera sörjde denna förlust. En studiedeltagare 

beskrev att hon verkligen var fäst vid sina bröst och hatade att ge upp ett utav dem. Det 

beskrevs av en kvinna att det kändes som en del av henne hade dött och att hon sörjde den 

döda delen. En kvinna som genomgått två mastektomier kände ingen saknad av brösten, men 

hon uttryckte att hon kanske kommer att göra det (a.a.).  

 

4.2.2 Påverkat känsloläge  

Det förekom ett lågt känsloläge och låg livskvalité hos kvinnorna som genomgått en 

mastektomi. Ångest, depression, fatigue och förvirring var några av de upplevelser som 

påverkade känsloläget och det i sig påverkade livskvalitén (Tirgari, Iranmanesh, Fazel & 

Kalantarri, 2012). Enligt Metcalfe et al. (2012) hade livskvalitén blivit bättre och den 

cancerrelaterade ångesten hade minskat ett år efter operationen. De kvinnor som genomgått en 

mastektomi var jämfört med de som genomgått bröstbevarande kirurgi mer påverkade av sin 

operation. De visade en ökad instabilitet i att hantera händelser, ett ökat stört känsloläge, 

sömnproblematik samt reducerad libido. Denna grupp kvinnor var också mer känslomässigt 

påverkad med svårare symtom (Yeo et al., 2004) och Avci et al. (2009) beskriver att det fanns 

de som upplevde en hopplöshet vid enstaka tillfällen efter mastektomin.  
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4.2.3 Tankar om förlusten  

Den oplanerade medicinska resan var för många frustrerande och tankarna efter mastektomin 

var energigivande eller nedslående. Det som gjorde att kvinnorna kunde tänka positivt var att 

de satte perspektiv på livet, ibland genom att tänka att de skulle bekämpa cancern. Andra 

tankar var att ha hopp och tänka ut sätt för att hjälpa andra. Dessa energigivande tankar 

hjälpte kvinnorna att fortsätta med sina liv. De nedslående tankarna handlade om 

mastektomiområdet och en oro över om närstående skulle acceptera detta utseende 

(Freysteinson et al., 2012). 

 

Efter mastektomin var en del bekymrade över eventuellt återfall av cancern och var mer 

uppmärksamma på sin hälsa (Yeo et al., 2004). Langellier och Sullivan (1998) skriver att 

förlusten av ett bröst var underordnat hälsa och överlevnad. Två kvinnor med en spridning av 

cancern nämnde nästan aldrig brösten och en annan kvinna poängterade att hon valde säkerhet 

framför sitt bröst (a.a.). För en del kvinnor innebar mastektomin ett sätt att bekämpa cancern 

på medan några beskrev operationen som någonting dåligt (Avci et al., 2009). 

 

Kvinnorna uttryckte olika mening och förståelse av sin spegelbild efter operationen och de 

hade olika uppfattningar om orsaken till varför deras operationsområde såg ut som det gjorde. 

De flesta uppfattningar var att det fanns en medicinsk orsak men det fanns de som trodde på 

en teologisk eller social orsak. För att klara av att se sitt bröstområde i spegeln var hopp och 

styrka från en religiös tro till hjälp för flera kvinnor. Att se sitt bröstområde efter mastektomin 

kunde leda till samtycke eller ett driv mot framtiden. En kvinna upplevde att det inte fanns 

något annat val än att samtycka eller acceptera spegelbilden. Strävan mot framtiden kunde 

yttra sig genom att föreställa sig hur ärret kommer se ut när det bleknar (Freysteinson et al., 

2012). 

 

4.3 Fysiologisk påverkan 

 

4.3.1 Sensorisk påverkan 

Björkman et al. (2008) anger att hälften av kvinnorna i studien upplevde någon slags 

fantombröstkänsla eller smärta. Dessa känslor och smärta kunde upplevas olika. Det förekom 

fantombröstkänslor i ”bröstvårtan”. En kvinna upplevde ett tryck någonstans i bröstet, som ett 

störande element. Det kunde också upplevas en smärta i hela bröstet som en kvinna beskrev 

kändes som elektriska stötar eller ett konstant stickande i bröstet. Samma kvinna beskrev även 

att hon upplevde en klåda på ”bröstvårtan” (a.a.). Langellier och Sullivan (1998) skriver att 

stickande, kliande, domnad, kittlande och skållad med varmt vatten var känselupplevelser 

som beskrevs hos kvinnor som genomgått en mastektomi och bröstrekonstruktion. Kläder 

kunde irritera operationssåret och spasmer i bröstet kunde upplevas. Det förekom också 

känslor av att armen var tung och trött (a.a.) och Björkman et al. (2008) skriver att känslan av 

att bära något under armen kunde uppstå på grund av ödem i överarmen. Känslorna och 

känselstörningarna som fanns upplevdes vara mer eller mindre obehagliga. 

Känselstörningarna var värderade på olika sätt vid olika tidpunkter och blev under studiens 

gång för de flesta bättre, men för några försämrades detta. Vid de senare intervjuerna 

framkom det att de känselstörningar som funnits i början av studien var mer problematiska 

och obehagliga än vad kvinnorna tidigare beskrivit, det var mer smärtsamt och ångestladdat 
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än vad som tidigare framgått (a.a.).  Den fysiska smärtan reducerades med läkning och tid, 

men den emotionella smärtan efter förlusten kunde kvarstå (Langellier och Sullivan, 1998). 

Smärtan verkade inte vara en isolerad enhet utan en upplevelse som utvärderades i relation 

med andra samverkande obehag och till senare händelser. Känselstörningarna och dess 

obehag uppfattades vara en konsekvens av operationen som kvinnorna hoppades skulle 

försvinna men det fanns de som uppfattade problemet som kroniskt (Björkman et al., 2008).   

 

4.3.2 Fysisk aktivitet  

Efter mastektomin kunde den fysiska aktiviteten påverkas. Ryggproblem förekom på grund av 

ojämnvikten som blivit, detta resulterade för en kvinna i en lägre aktivitetsnivå. Det 

kvarvarande bröstet kunde trycka på operationsärret vilket tvingade en kvinna till att huka sig 

och begränsade henne fysiskt. På grund av att denna kvinna upplevde det kvarvarande bröstet 

som ett problem valde hon att genomgå ytterligare en mastektomi (Langellier & Sullivan, 

1998). Björkman et al. (2008) skriver att en begränsning av rörlighet i arm och axel kunde 

uppstå som följd av att operationsärret stramade och snörpte åt vid rörelse.  

 

4.4 Stöd 

 

4.4.1 Närstående  

Närstående kunde uppfattas som ett stöd och alla kvinnor hade familj eller vänner som ansågs 

vara till hjälp. Dock kunde vissa av de närstående upplevas vara oförskämda, överkänsliga, 

ohjälpsamma eller sårande (Freysteinson et al., 2012). En kvinna upplevde sin partners stöd 

när han sagt att han nu kunde känna sin frus hjärta, detta signalerade för kvinnan liv och 

sexualitet. En annan partner hade sagt till sin fru att när hon nu bara hade ett bröst så slapp 

han välja och när kvinnan uttryckt en önskan om att göra en bröstrekonstruktion påpekade han 

att han bara ville ha henne vid liv, att hon inte hade några bröst spelade ingen roll (Langellier 

& Sullivan, 1998).  

 

4.4.2 Vårdpersonal  

Vårdpersonal ansågs vara medkännande och enligt kvinnorna gav de god vård men flera 

kvinnor uttryckte att det endast var en onkologisk sjuksköterska som verkligen brydde sig. Av 

vissa upplevdes sjukvårdspersonalen uppträda otrevligt och vara otillräckliga i 

kommunikationen. En kvinna påpekade att sjuksköterskan borde låta kvinnor prata fritt om 

sin upplevelse av att se mastektomin i spegeln och inte bara ställa formella frågor. Hon 

menade att kvinnan behöver en chans att få tala fritt om vad som rör sig i hennes tankar 

(Freysteinson et al., 2012). En kvinna med en mindre byst upplevde sig förolämpad av 

sjukvårdspersonalen då de uttryckt att de inte kunde få en protes att passa henne på grund utav 

att hon var för liten (Langellier & Sullivan, 1998). 

 

4.5 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultatet att de som genomgått en mastektomi kan känna sig 

mindre attraktiva och ofullständiga som kvinnor. Att vara vanställd och ful var negativa 

känslor som förekom om kvinnornas kroppar. Det fanns de som kände att kroppen inte längre 

tillhörde dem och en distansering från kroppen kunde ske. Flera kvinnor ville dölja sitt 

bröstområde och att uppnå symmetri i utseendet var viktigt. Sexuella förändringar kunde ske 
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efter operationen bland annat på grund av känselförändringar och kroppsbilden. Förlusten av 

ett bröst kunde resultera i sorg och annan känslomässig påverkan. Känselproblematik och 

begränsad fysisk aktivitet förekom efter operationen. Närstående till kvinnorna kunde 

upplevas som ett stöd men även som ohjälpsamma och sårande.  

 

5. DISKUSSION 

 

5.1 Metoddiskussion  

Sökorden som användes vid den systematiska sökningen anser författarna vara lämpliga för 

syftet med studien. Dock var ”upplevelser” svårt att hitta ett passande ämnesord för och 

därför användes sökorden ”psychosocial factors” samt ”emotions” som var närmast 

betydelsen av upplevelser i respektive databas.  Vid sökningen i databasen Cinahl användes 

endast två sökord då det inte fanns något optimalt sökord för upplevelser i databasens 

ämnesordsguide Cinahl Headings. Årtalsbegränsningarna varierade i de olika sökningarna. 

När sökningen i Cinahl begränsades till tio år blev antalet träffar svårthanterligt, 736 träffar, 

inom tidsramen för studien och därför begränsades årtalen istället till fem år och antalet träffar 

bedömdes rimligt. Forsberg och Wengström (2008) skriver att aktuell forskning bör vara tre-

fem år gammal. I Medline och Psycinfo blev årtalen tio år som begränsning. Eftersom antalet 

träffar i Psycinfo och Medline var relativt få begränsades inte årtalen ytterligare. Den 

manuella sökningen gjordes via referenslistan i artikeln skriven av Freysteinson et al. (2012). 

Denna sökning resulterade i en kvalitativ artikel av författarna Langellier och Sullivan (1998) 

och trots det sena årtalet inkluderades artikeln på grund av att kvinnorna i studien talade fritt 

om sina upplevelser vilket var av stor relevans för syftet med detta arbete.  

 

Artikeln skriven av författarna Odigie et al. (2010) var av mindre god vetenskaplig kvalité 

och hade ett tunt resultat men för att få ett bredare perspektiv på upplevelser inkluderades 

artikeln då övriga artiklar var från höginkomstländer. Författarna till denna litteraturstudie 

anser att det är viktigt att få ett bredare kulturellt perspektiv då världen idag är globaliserad. 

Studien av Yeo et al (2004) var en pilotstudie och enligt Olsson och Sörensen (2007) är 

pilotstudier en föregående undersökning till en större studie. Det framgår heller inte något 

tydligt etiskt godkännande i artikeln eller tidsskriften den publicerats i. Däremot antyder Yeo 

et al (2004) ett etiskt resonemang bland annat då de anger att studiedeltagarna fått möjligheten 

att dra sig ur studien.  Artikeln bedömdes därför följa etiska principer och vara av god 

vetenskaplig kvalité bland annat då frågeenkäten som använts var testad för reliabilitet. Därför 

inkluderades studien på grund av relevant resultat för denna studies syfte. 

 

Majoriteten av artiklarna till denna studies resultat var av kvantitativ forskningsansats. 

Författarna till denna studie valde att inte begränsa urvalet till endast kvalitativ forskning då 

även kvantitativa studier kan beskriva upplevelser, men i form av kvantiteter. Olsson och 

Sörensen (2007) skriver att kvalitativ forskningsmetod fokuserar på att beskriva en individs 

livsvärld och uttalade eller nedskrivna ord medans kvantitativ forskningsmetod karaktäriseras 

av kvantiteter, det vill säga hur något förekommer. Det som mäts i kvantitativa studier är 

redan förutbestämt i till exempel frågeenkäter (a.a). Författarna till denna litteraturstudie anser 

av denna anledning att det kan finnas upplevelser som inte är representerade i detta resultat. 

Det kan tänkas att det finns kvalitativ forskning inom området längre bak i tiden och därför 
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har ny forskning fokuserat på kvantitativ ansats.  Om sökning i Cinahl begränsats med tio år 

istället för fem finns möjligheten att fler kvalitativa artiklar hade påträffats. 

 

Studier som genomfört interventioner exkluderades för att resultatet skulle spegla kvinnor 

som genomgått en mastektomi utan speciellt utformad behandling. Övriga artiklar som 

exkluderades inför sista urvalet valdes på grund utav att det inte gick att urskilja upplevelser 

från de som genomgått en mastektomi från annan kirurgi samt på grund utav att det inte gick 

att tyda några upplevelser ur resultatet.  

 

Under analysarbetet växte subkategorier med liknande innehåll fram och efter detta bildades 

kategorier. Subkategorierna och dess innehåll flyttades runt under de olika kategorierna för att 

upptäcka var de lämpligast passade in.  Författarna till denna studie beslutade sig för 

kategoriindelningen som går att finna i resultatet. Under metod beskrivs det att en allmän 

litteraturstudie syftar till att ge en överblick på aktuell kunskap inom ett särskilt område 

(Forsberg & Wengström, 2008). Av denna anledning anser författarna att denna studie svarar 

på syftet med en allmän litteraturstudie.  

 

5.2 Resultatdiskussion och slutsatser  

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska framgår det att sjuksköterskan ska 

arbeta hälsofrämjande och förebygga ohälsa (Socialstyrelsen, 2005). Willman (2009) anger att 

hälsa som begrepp inom omvårdnad innebär mer än att bara vara fri från sjukdom, det handlar 

även om att uppleva ett välbefinnande. Sjuksköterskan ska i sin omvårdnad se patienten ur ett 

holistiskt synsätt (a.a). Många kvinnor överlever bröstcancersjukdom bland annat på grund av 

förbättrad behandling (Styrgruppen för nationella bröstcancerregistret, 2012) men författarna 

av denna allmänna litteraturstudie studie anser att utifrån resultatet kan annan ohälsa uppstå 

efter behandlingen. Till exempel kände sig vissa kvinnor ledsna och att de var på väg in i en 

depression när de fick kommentera sin kroppsbild, vilket kan tänkas påverka välbefinnandet 

negativt och därmed också hälsan.  

 

Synen på den egna kroppen kunde påverkas av mastektomin. Det kan antas att många av de 

upplevelser som visar sig i resultatet är relaterade till den förändrade kroppsbilden. Att ha en 

förändrad syn på sin kropp kan också antas göra att kvinnan känner sig osäker och mindre 

attraktiv vilken i sin tur kan tänkas påverka sexualiteten. Schjølberg (2003) anger att det är 

komplext att leva med en förändrad kroppsbild och många drabbas av depression efter 

förlusten av en kroppsdel. Schjølberg (2003) skriver också att kroppsbilden påverkar förutom 

självbilden också självförtroendet, och när kroppsbilden förändras är det oftast på ett negativt 

sätt. Förändringen kan också ha verkan på relationer till närstående (a.a.). I denna studies 

resultat visade det sig att vissa kvinnor upplevde närstående som sårande eller oförskämda. 

Av dessa anledningar dras slutsatsen att den påverkade kroppsbilden kan tänkas vara en 

bakomliggande orsak till andra upplevelser som förekom i resultatet.  

 

Resultatet visar att sexualiteten hos kvinnorna kunde påverkas och att den sexuella lusten 

kunde vara låg. Karabulut och Erci (2009) anger flera faktorer som påverkade den sexuella 

lusten varav kroppsbild var en faktor. Det framkommer även i resultatet känslor av att vara 
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obekväm med sin nakna kropp, känslor av att vara mindre sexuellt åtråvärd samt känslor av 

att behöva undvika fysisk intimitet. Gjertsen (2003) skriver att om kvinnan känner att hon är 

mindre attraktiv kan det skapa sexuella problem och att partnerns roll i detta fall är viktig. 

Partnerns accepterande av kvinnans nya utseende kan hjälpa kvinnan att själv kunna acceptera 

sin förändrade kropp (a.a.). I resultatet framgår det att partnern till en kvinna ansåg att 

förlusten av bröstet inte spelade någon roll, att hon levde var det viktigaste. Detta visar att den 

kroppsliga förändringen inte behöver ha någon betydelse för partnern vilket alltså kan tolkas 

som ett stöd för kvinnan. Borg (2003) anger att sjuksköterskans mål med den sexuella 

rådgivningen bör vara att få kvinnan och hennes partner att prata med varandra om 

sexualiteten eftersom sexualitet ofta delas med någon annan.  För vissa kvinnor hade 

förhållandet till partnern förändrats bland annat genom skilsmässa eller att partnern hade 

skaffat nya fruar trots att förhållandet tidigare var monogamt (Odigie et al., 2010).  Det är 

rimligt att anta att dessa kvinnor jämfört med de som hade ett oförändrat förhållande upplevde 

ett sämre stöd från sin partner.   

 

Symmetri och balans var viktigt för den kroppsliga presentationen och det fanns upplevelser 

av att behöva dölja sitt bröstområde efter operationen. Det framgår uppfattningar om att det 

var modigt att vara klädd i en t-shirt utan att använda en bröstprotes och att vistas bland 

allmänheten med ett bröst kunde upplevas som en utmaning. Det kan antas att även fast 

kvinnorna kunde ha en förändrad syn på sin kropp så ville de inte att omgivningen skulle 

anamma den synen. Som beskrivs i bakgrunden så är brösten förknippade med den kvinnliga 

identiteten (Myklebust Sorensen & Almås, 2011) och Price (1990) anger att kroppsidealet är 

en del av kroppsbilden. Lindwall (2012) anger att idealet som finns i samhället påverkar 

synen på den egna kroppen och när kroppen fysiskt förändrats hotas idealet. Den förändrade 

kroppen kan upplevas vara i behov av att återställas (a.a.).  Författarna till föregående studie 

förmodar att detta kan vara orsaker till varför symmetriskt bröstområde kan vara viktigt för 

kvinnor att uppnå. Price (1990) skriver att om partnern inbjuds av kvinnan till att vara 

delaktig i klädval ger det partnern en chans att visa stöd och kärlek för kvinnan. En slutsats 

som är rimlig att anta utifrån detta är att sjuksköterskan kan behöva uppmuntra kvinnan till att 

involvera sin partner vid klädval.  

 

Den cancerrelaterade ångesten sjönk efter mastektomin och livskvalitén blev bättre, samtidigt 

visar resultatet att kvinnorna som genomgått en mastektomi var mer påverkade av sin 

operation än de kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi. Kvinnorna som genomgått en 

mastektomi var mer känslomässigt påverkade med svårare symtom. Denna känslomässiga 

påverkan kan förmodligen bero på förlusten av bröstet eftersom den cancerrelaterade ångesten 

tenderade att minska efter mastektomin. Myklebust Sorensen och Almås (2011) skriver att för 

många är hälsan viktigare än bröstet men att förlora ett bröst är traumatiskt för en kvinna. 

Därför dras slutsatsen att den fysiska förlusten kan påverka känsloläget, trots att kvinnan kan 

ha blivit frisk från cancersjukdomen.   

 

I resultatet framkommer ett behov av stöd för femininitet och kroppsbild. Det framgår att 

kvinnor som genomgått en mastektomi till följd av bröstcancer behöver få möjlighet att tala 

fritt om sitt nya utseende. Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning ska legitimerad 



      

14 
 

sjuksköterska sörja för patientens omvårdnadsbehov, både fysiska och psykiska. Hon ska 

även vara observant på patientens upplevelser av sjukdom och lidande samt lindra lidandet i 

den mån det är möjligt (Socialstyrelsen, 2005). Schjølberg (2003) anger att en patients 

förändrade kroppsbild ska betraktas som en del av det välbefinnandet.  Price (1990) skriver att 

sjuksköterskan bör ge någon form av stöd för kroppsbilden och att stödet även kan behövas 

efter att kvinnan lämnat sjukhuset. Det är viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam på 

patienten och observerar dennes attityd, frågor och kroppsspråk. När sjuksköterskan fått en 

uppfattning om patienten kan hon anpassa omvårdnaden utifrån vad bröstet och dess förlust 

betyder för kvinnan (a.a.). Sjuksköterskan bör efter operationen finnas tillgänglig, lyssna och 

informera på ett för kvinnan begripligt sätt (Gjertsen, 2003) och redan innan operationen bör 

kvinnan förberedas på innebörden av eventuella fysiska förändringar (Schjølberg, 2003). I 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete är det viktigt att förebygga komplikationer till exempel vid 

sårvården då det kan göra att anpassningen till en förändrad kroppsbild tar längre tid (Price, 

1990). Carpenito-Moyet (2010) anger omvårdnadsåtgärder som kan utföras när en patient har 

en påverkad kroppsbild som följd av förlusten av en kroppsdel. Sjuksköterskan bör ta reda på 

vad förlusten betyder för patienten och patienten ska uppmuntras till att observera sitt 

operationsområde (a.a.). Gjertsen (2003) skriver att det kan vara lämpligt att låta kvinnan 

observera sitt bröstområde vid vård av såret, om kvinnan känner sig redo. En kvinna som 

genomgått en mastektomi behöver få ta den tid hon behöver i anpassningen till det förändrade 

utseendet (a.a).   

 

I en studie av författarna Hsu, Wang, Chu och Yen (2010) utfördes en intervention där en 

grupp kvinnor som genomgått en mastektomi fick individuellt utformat stöd både före och 

efter operationen. Stödet var bland annat fokuserat på kroppsbilden. Kvinnorna fick 

information om hur proteser kunde användas och hur ett självsäkert kroppsligt framträdande 

kunde stärkas. Interventionen var uppskattad av kvinnorna och stödet hade haft en god effekt 

en tid efter operationen utförts (a.a). Med stöd av forskningen genomförd av författarna Hsu 

et al. (2010) kan relevansen av individuellt stöd betonas för att förbättra kvinnors upplevelser 

en mastektomi.  

 

En slutsats rimlig att anta är att om sjuksköterskan kan stötta dessa kvinnor med att anpassa 

sig till den förändrade kroppen så kan förmodligen även andra upplevelser underlättas.  

Utifrån resultatet antar författarna också att det kan vara en emotionell komplicerad process 

att leva med förlusten av ett bröst och det är viktigt att sjuksköterskan kan stötta dessa kvinnor 

i att känna trygghet sin kropp. Lindwall (2012) beskriver att en persons hela existens kan 

påverkas av en förändrad kropp och att känna otrygghet med kroppen kan skapa rädslor (a.a). 

Det kan därför tänkas att om kvinnan känner sig trygg med sin kropp kan det resultera i att 

hon också känner sig mer attraktiv och sexuellt åtråvärd vilket kan tänkas främja sexualiteten. 

Tryggheten med den egna kroppen kan också tänkas minska känslor av skam och behovet av 

att dölja kroppen samt ha en positiv inverkan på känsloläget.  

 

5.3 Kliniska implikationer och förslag på fortsatt forskning   

Med stöd utifrån studiens resultat kan vikten betonas i att sjuksköterskan i sitt 

omvårdnadsarbete bör ge stöd och utrymme att låta kvinnor berätta om sina känslor och 

tankar kring det nya utseendet. Detta för att underlätta i anpassningen till den förändrade 
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kroppsbilden. Eftersom att förekomsten av kvalitativ forskning var relativt låg vid den 

systematiska sökningen och att världen idag är globaliserad, föreslås att mer kvalitativ 

forskning med en kulturell variation genomförs på kvinnors upplevelser av att ha genomgått 

en mastektomi till följd av bröstcancer. Vid sökning av forskning på ämnet kroppsbild i 

samband med mastektomi var antalet träffar få.  Möjligen är det ont om ny forskning på detta 

område då det kan vara svårt för kvinnor att prata om synen på den egna kroppen. Av denna 

anledning föreslås även vidare forskning på ämnet kroppsbild efter en mastektomi för att 

främja omvårdnaden för kvinnor i denna situation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

16 
 

REFERENSER  

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

hopelessness levels after mastectomy. European Journal Of Oncology Nursing, 13(4), 299-

303. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2009.03.011 

 

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

mastectomy: eight breast cancer patients describe their experiences over time: a 2-year 

follow-up study. Journal Of Pain, 9(11), 1018-1025. Hämtad från databasen CINAHL with 

Full Text. 

 

Borg, T. (2003). Sexualitet I A.M. Reitan & T.K Schølberg (Red.), Onkologisk omvårdnad: 

Patient, problem, åtgärder (1. uppl., s. 81-87). Stockholm: Liber.   

 

Bruun Lorentsen, V. & Grov, E K. (2011). Allmän omvårdnad vid cancersjukdomar. I H. 

Almås, D-G. Stubberud & R. Grønseth (Red.), Klinisk omvårdnad. 2. (2. uppl., s.401-237). 

Stockholm: Liber. 

 

Carpenito-Moyet, L.J. (2010). Handbook of nursing diagnosis. (13. ed.) Philadelphia, Pa.: 

Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Duesund, L. (1996). Kropp, kunskap och självuppfattning. Stockholm: Liber utbildning. 

 

Freysteinson, W. M., Deutsch, A. S., Lewis, C., Sisk, A., Wuest, L., & Cesario, S. K. (2012). 

The Experience of Viewing Oneself in the Mirror After a Mastectomy. Oncology Nursing 

Forum, 39(4), 361-369.  Hämtad från databasen CINAHL with Full Text. 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier (2. Uppl.). 

Stockholm: Natur & Kultur.  

 

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

Onkologisk omvårdnad: Patient, problem, åtgärder (1. uppl., s. 318-323). Stockholm: Liber.   

 

Graneheim, U., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 

105-112. Hämtad från databasen CINAHL with Full Text. 

 

Hsu, S., Wang, H., Chu, S., & Yen, H. (2010). Effectiveness of informational and emotional 

consultation on the psychological impact on women with breast cancer who underwent 

modified radical mastectomy. Journal Of Nursing Research (Lippincott Williams & Wilkins), 

18(3), 215-226. doi:http://dx.doi.org/10.1097/JNR.0b013e3181ed57d0 

 

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(3), 332-

343. doi:10.1080/07347330902979101 

 



      

17 
 

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

(Red.), Onkologisk omvårdnad: Patient, problem, åtgärder (1. uppl., s. 310-317). Stockholm: 

Liber.  

 

Langellier, K., & Sullivan, C. (1998). Breast talk in breast cancer narratives. Qualitative 

Health Research, 8(1), 76-94. Hämtad från databasen CINAHL with Full Text. 

 

Lindwall, L. (2012). Kroppen. I L. Wiklund Gustin & I. Bergbom (Red.), Vårdvetenskapliga 

begrepp i teori och praktik. (1. uppl., s. 129-139). Lund: Studentlitteratur. 

 

Metcalfe, K., Semple, J., Quan, M., Vadaparampil, S., Holloway, C., Brown, M., & ... Narod, 

S. (2012). Changes in psychosocial functioning 1 year after mastectomy alone, delayed breast 

reconstruction, or immediate breast reconstruction. Annals Of Surgical Oncology, 19(1), 233-

241. doi:10.1245/s10434-011-1828-7 

 

Myklebust Sorensen, E. & Almås, H. (2011). Omvårdnad vid bröstcancer. I H. Almås, D-G. 

Stubberud & R. Grønseth (Red.), Klinisk omvårdnad. 2. (2. uppl., s.439- 453). Stockholm: 

Liber. 

 

Nome,O. (2003). Allmän onkologi. I A.M. Reitan & T.K Schølberg (Red.), Onkologisk 

omvårdnad: Patient, problem, åtgärder (1. uppl., s. 267-292). Stockholm: Liber.  

 

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

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

Northwestern Nigeria. Psycho-Oncology, 19(8), 893-897. doi:10.1002/pon.1675 

 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2007). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. (2. uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Polit, D F. & Beck, C T. (2008). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. (8th. ed) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 

Wilkins. 

 

Price, B. (1990). Body image: nursing concepts and care. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice 

Hall. 

Rustoen , T. (2003). Livskvalitet. I A.M. Reitan & T.K Schølberg (Red.), Onkologisk 

omvårdnad: Patient, problem, åtgärder (1. uppl., s. 37-44) Stockholm: Liber. 

 

Saetern, B. (2003). Andlig omvårdnad. . I A.M. Reitan & T.K Schølberg (Red.), Onkologisk 

omvårdnad: Patient, problem, åtgärder (1. uppl., s. 227-237). Stockholm: Liber.  

 

Schjølberg, T KR. (2003).  Förändrad kroppsbild. I A.M. Reitan & T.K Schølberg (Red.), 

Onkologisk omvårdnad: Patient, problem, åtgärder (1. uppl., s. 88-97). Stockholm: Liber.  



      

18 
 

Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: 

Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen (2007). Nationella riktlinjer för bröstcancersjukvård: medicinskt och 

hälsoekonomiskt faktadokument. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Svenska bröstcancergruppen. (2012). Nationella riktlinjer för behandling av bröstcancer. Från 

http://www.swebcg.se/Files/Docs/Nationella_riktlinjer120904.pdf 

 

Styrgruppen för nationella bröstcancerregistret (2012). Bröstcancer: nationell rapport 

diagnos år 2011. Solna: Onkologiskt Centrum, Karolinska universitetssjukhuset. Från 

http://cancercentrum.se/Global/Diagnoser/br%c3%b6stcancer/rapporter/%c3%85rsrapport_br

%c3%b6st_2011.pdf 

 

Tirgari, B., Iranmanesh, S., Fazel, A., & Kalantarri, B. (2012). Quality of Life and Mood 

State in Iranian Women Post Mastectomy. Clinical Journal Of Oncology Nursing, 16(3), 

E118-22. Hämtad från databasen CINAHL with Full Text. 

 

Willman, A. (2009). Hälsa och välbefinnande. I A. Edberg & H. Wijk (Red.), Omvårdnadens 

grunder. Hälsa och ohälsa. (1. Uppl., s. 27-42). Lund: Studentlitteratur. 

 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan 

forskning och klinisk verksamhet (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur.  

 

Yeo, W., Kwan, W., Teo, P., Nip, S., Wong, E., Hin, L., & Johnson, P. (2004). Psychosocial 

impact of breast cancer surgeries in Chinese patients and their spouses. Psycho-Oncology, 

13(2), 132-139. Hämtad från databasen MEDLINE with Full Text. 

 

 

 

 

 



SÖKMATRIS    BILAGA 1 

 
 

      

Databas Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

Cinahl  

130206 

Kl 11.00 

 

 

 

 

 

 

S1.Mastectomy 

S2.Breast neoplasms 

S1 AND S2 

 

S1 AND S2 med 

begränsningar: 

- engelska 

- jan 2008- jan 2013 

- alla vuxna 

- kvinnor 

- peer reviewed 

 

2749 

33572 

2064 

 

 

376 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

376 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Medline 

130207 

Kl 10.00 

S1. Mastectomy  

S2. Breast neoplasms 

S3. Emotions 

S1 AND S2 AND S3 

 

S1 AND S2 AND S3 med 

begränsningar: 

- engelska 

- jan 2003- jan 2013 

- alla vuxna 19+ 

- kvinnor 

 

26517 

225701 

45924 

72 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

PsycInfo 

130124 

Kl 11.00 

S1. Mastectomy 

S2. Breast neoplasms 

S3. Psychosocial factors 

S1 AND S2 AND S3 

 

S1 AND S2 AND S3 med 

begränsningar: 

- engelska 

- jan 2003- jan 2013 

- alla vuxna 18+ 

- kvinnor 

- peer reviewed 

620 

7263 

51271 

36 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 



ARTIKELMATRIS   BILAGA 2 

 
 

Författare, titel, tidskrift, 

land 

Syfte Design & metod  Värdering  Resultat 

Avci, I., Okanli, A., 

Karabulutlu, E., & Bilgili, N. 

(2009). 

 

 Women's marital adjustment 

and hopelessness levels after 

mastectomy.  

 

European Journal Of 

Oncology Nursing, 13(4), 

299-303.  

 

Turkiet  

 

Syftet med studien var att 

undersöka post-operativa 

äktenskapliga anpassningen 

och nivåer av hopplöshet hos 

kvinnor som genomgått en 

mastektomi 

- Kvantitativ forskningsansats med 

beskrivande design. Etiskt godkänd.  

 

- Inklusionskriterier: Kvinnor som  

genomgått mastektomi minst tre månader efter 

och max två år efter operationen. Gifta 

alternativt levde med en partner. Utan 

psykiatrisk historia.  Tillgängliga och ha 

förmåga att kommunicera. Ingen annan 

cancer. Villiga att delta.  

 

- Exklusionskriterier:  

Ej angett.  

 

- Urvalsförfarande:  

Kvinnor uppfyllde studiens kriterier och 

svarade ja till studien samt tillhörde något av 

de tre sjukhusen som studien genomfördes vid 

valdes ut under perioden 071101- 080701.  

 

- Slutlig studiegrupp: 

59 kvinnor mellan 32 och 68 år.  

 

- Datainsamlingsmetod:  

Frågeenkät användes varav en av frågorna var 

kvalitativ. Olika mätinstrument användes i 

frågeenkäten.  

 

 - Analysmetod:   

Deskriptiv statistik. Sambandsanalys och  

analys av skillnader genom Mann- Whitney 

U-test och Kruska-Wallis test användes.  

- Svagheter:  

I Turkiet skiljer det sig 

traditionellt, socialt, kulturellt och 

ekonomiskt mellan regionerna 

samt litet antal studiedeltagare, 

vilket författarna anger som en 

begränsning när det gäller 

generalisering.  

Inget beskrivet om hur stort antal 

som tackade nej. Från början var 

det tänkt att kvinnors respektive 

skulle inkluderas, dock var det för 

litet antal som tackade ja.  

 

- Styrkor:  

Tydligt beskriven dataanalys, 

metod och inklusionskriterier.  

Mätinstrumenten var testade för 

reliabilitet och validitet. 

Datainsamlingsformulär testades i 

en pilotgrupp. Inget bortfall, alla 

deltagare svarade på enkäten 

Man fann inget samband mellan 

äktenskaplig anpassning och 

hopplöshet. Däremot visade det sig 

att nivå av hopplöshet innan 

operationen påverkade äktenskapet. 

Kvinnor som inte kände hopplöshet 

visade sig ha en bättre äktenskaplig 

anpassning än de som kände 

hopplöshet. Kvinnorna tillfrågades 

om deras kroppsbild i den 

postoperativa perioden; 26 st av 

kvinnorna rapporterade att de kände 

sig ledsna, 19 st rapporterade att de 

kändes som att de skulle gå in i en 

depression och 14 st rapporterade 

att de ignorerade sin kroppsbild. 



ARTIKELMATRIS   BILAGA 2 

 
 

Författare, titel, tidskrift, 

land 

Syfte Design & metod  Värdering  Resultat 

Björkman, B., Arnér, S., & 

Hydén, L. (2008).  

 

Phantom breast and other 

syndromes after mastectomy: 

eight breast cancer patients 

describe their experiences 

over time: a 2-year follow-up 

study.  

 

Journal Of Pain, 9(11), 1018-

1025.  

 

Sverige  

 

Att undersöka kvinnors 

personliga beskrivningar om 

och hur fantombröstfenomenet 

förekommer när det gäller 

smärtfulla sensationer och 

andra symtom efter 

bröstamputation (mastektomi).  

 

 

 

 

 

 

- Kvalitativ forskningsansats med förklarande 

design.  Etiskt godkänd.  

 

- Inklusionskriterier: Svensktalande kvinnliga 

bröstcancerpatienter som genomgått sin första 

mastektomi.  

 

- Exklusionskriterier: Patienter som var 

medicinskt eller mentalt instabila 

exkluderades.  

 

- Urvalsförfarande: Strategiskt urval. 

En erfaren sjuksköterska tillfrågade 

patienterna 10 dagar efter genomgången 

mastektomi.  

11 patienter tackade ja till deltagande. Tre föll 

sedan bort vid första kontakten med 

författaren.  

- Slutlig studiegrupp: 

 Totalt 8 kvinnor mellan 25-80 år.  

 

 Datainsamlingsmetod: 

Inspelade Intervjuer med öppna frågor där 

kvinnorna fick välja utifrån förutbestämda 

teman vad de förklara. Följdfrågor ställdes av 

intervjuarna om beskrivningar inte vara 

tydliga nog.  

 

- Analysmetod:  

Dataanalys utfördes med inspiration av 

diskurs och narrativ analys.  

 

- Svagheter: 

Ingen angiven data om hur många 

som tackade nej vid förfrågan av 

deltagande i studien. Litet urval, 

dock accepterat i den valda 

metoden.  

 

-Styrkor:  

Studien blir klinisk relevant pga 

att kvinnor fick tala öppet om 

deras erfarenheter.Citat anges 

vilket stärker trovärdighet.  

Tydligt beskriven datanalys.  

 

-Allmänt: 

Studiedeltagarna ingick i en större 

studie där syftet var att undersöka 

hur patienter förstod och beskrev 

individuella (personliga) 

fantomfenomen och andra 

relationer med fenomenet i 

dagliga livet. Studiedeltagarna var 

indelade i tre grupper som hade 

genomgått en amputation pga: (1) 

diabetes & kärlsjuksjukdom. (2) 

cancer, (3) trauma. Denna mindre 

studie handlade om bara den 

grupp som genomgått amputation 

pga cancer.  

 

Studien visar att det kan vara svårt 

att beskriva vart känslan av 

fantombröstet och dess symtom är 

lokaliserat. Vissa symtom liknade 

de symtom som finns beskrivet vid 

amputation av extremiteter och dess 

fantomsymtom. Alla deltagarna 

upplevde någon grad av sorg över 

förlusten av bröstet. I alla 

beskrivningar av upplevelser 

spelade cancern en stor roll.  

 



ARTIKELMATRIS   BILAGA 2 

 
 

Författare, titel, tidskrift, 

land 

Syfte Design & metod  Värdering  Resultat 

Freysteinson, W. M., 

Deutsch, A. S., Lewis, C., 

Sisk, A., Wuest, L., & 

Cesario, S. K. (2012).  

 

The Experience of Viewing 

Oneself in the Mirror After a 

Mastectomy. 

 

 Oncology Nursing Forum, 

39(4), 361-369.  

 

USA 

 

 Att beskriva upplevelsen av 

att se sig själv i spegeln efter 

en mastektomi 

- Kvalitativ forskningsansats med   

beskrivande design. Etisk godkänd 

 

- Inklusionskriterier: 

Kvinnor, 18 år och äldre, engelskt 

språkkunniga, genomfört en mastektomi med 

eller utan rekonstruktion inom 3-12 månader  

 

- Exklusionskriterier:Kvinnor som var i behov 

av en förmyndare vid medicinska beslut. 

Kvinnor som led av känslomässig ångest samt 

dysmorfofobi.  

 

- Urvalsförfarande: Strategiskt urval. 

Deltagare rekryterades från 3 sjukhus som 

ingick i ett ideellt sjukvårdssystem. Av 20 

tillfrågade tackade två nej och 6 stycken föll 

bort under studiens gång.  

 

- Slutlig studiegrupp: 

12 kvinnor i åldrarna 32- 76 år gamla.  

 

- Datainsamlingsmetod:  Bandinspelade 

intervjuer. Ångestmätning gjordes innan 

intervjuerna för att utesluta de med hög grad 

av ångest.  

 

 - Analysmetod:   

Strukturell analys och fenomenologisk 

tolkning av bandinspelade intervjuer.   

- Svagheter:  Litet urval begränsar 

studien. Endast 3 kvinnor var 

yngre än 50 år och 8 av 12 var 

kaukasier. Alla kvinnorna bodde i 

sydvästra USA. Dessa faktorer 

gör att resultatet ej går att 

överföra på en större population.  

Studiedeltagarna reflekterade över 

 tankar och känslor, minnet av 

detta kan påverkas av tiden och 

andra faktorer.  

 

- Styrkor: 

Datamättnad anges ha uppnåtts.  

Trovärdighet, pålitlighet, 

neutralitet och överförbarhet 

stärktes genom triangulering av 

analysen. Beskrivningar delades 

med deltagare vid slutet av varje 

intervju. Formell validering hölls 

med två av deltagarna. Alla 

forskare som deltog i slutgiltiga 

analysen.  

 

Fyra fenomenologiska teman växte 

fram i analysen: jag ser, jag är, jag 

bestämmer och jag samtycker. Att 

se eller att inte se sig själv i spegeln 

kunde ge energigivande eller 

nedlåtande tankar. Stöd från 

personer i kvinnans omgivning var 

av betydelse för upplevelsen av 

mastektomin.  

 

 

 



ARTIKELMATRIS   BILAGA 2 

 
 

Författare, titel, tidskrift, 

land 

Syfte Design & metod  Värdering  Resultat 

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(3), 332-343.  

 

Turkiet 

Syftet med studien var att 

undersöka påverkan av 

behandling, personliga 

egenskaper, behov av stöd för 

femininitet och kroppsbild på 

sexuell lust och sexuell 

tillfredställelse hos kvinnor 

med bröstcancer.  

 

- Kvantitativ forskningsansats med 

beskrivande design. Etiskt godkänd  

 

- Inklusionskriterier:  

Kvinnor som registrerats överlevt en primär 

bröstcancerdiagnos efter mastektomi, minst 18 

år, gifta, har genomgått en kirurgisk 

behandling, kunde läsa och förstå Turkiskt 

språk, ingen metastasering.    

 

- Exklusionskriterier:  

Ej angett.  

 

- Urvalsförfarande:  

Bekvämlighetsurval.  Studiedeltagarna som 

tillfrågades var kopplade till en onkologisk 

klinik på ett universitetssjukhus. 

 

- Slutlig studiegrupp: 

123 kvinnor, i åldrarna 20-54+.  

 

- Datainsamlingsmetod:  

Forskarna anger att de intervjuade patienterna 

samt att de fick svara på frågeenkäter.  

 

- Analysmetod:   

Sambandsanalys-  Pearsons korrelations 

koefficient  användes för analysering av data.   

- Svagheter:  

Inget angett om hur många som 

tackade nej till studien. 

Författarna har ej angett några 

svagheter med studien.  

 

 

- Styrkor:  

Inget bortfall, alla svarade på 

frågeenkäten. De olika 

mätinstrument var testade. 

Sexuell lust hos kvinnorna i studien 

var låg. De var något tillfredställda 

med sitt sexualliv. Följaktligen 

efterfrågade kvinnorna stöd för 

femininitet och kroppsbild. Ålder, 

tillfredställelse i sexuallivet och 

rökning påverkade individuellt 

sexuella lusten hos kvinnorna. 



ARTIKELMATRIS   BILAGA 2 

 
 

Författare, titel, tidskrift, 

land 

Syfte Design & metod  Värdering  Resultat 

Langellier, K., & Sullivan, C. 

(1998). 

 

 Breast talk in breast cancer 

narratives. 

 

 Qualitative Health Research, 

8(1), 76-94. 

 

USA 

Studien undersöker hur bröstet 

är i fråga för 17 

bröstcanceröverlevare. 

- Kvalitativ forskningsansats med beskrivande 

design. Etiskt godkänd.  

 

- Inklusionkriterier: 17 kvinnor, 16 från 

bosatta i Maine och 1 bosatt i Nova Scotia, 

alla diagnostiserade med bröstcancer deltog i 

studien.  

 

- Exklusionskriterier:  ej angett.  

 

- Urvalsförfarande:  En variant av 

snöbollsurval användes för att lokalisera 

deltagare. De tog kontakt med lokala 

bröstcancerstödgrupper, de fick information 

från intervjuer och vänner till personer 

diagnostiserade med bröstcancer. Annonser 

sattes också upp i högskolor. Potentiella 

deltagare kontaktades för en intervju.  

 

- Slutlig studiegrupp: 17 kvinnor 

diagnostiserade med bröstcancer. 7 hade gjort 

en lumpektomi, 10 hade gjort en mastektomi. 

5 fick även strålbehandling , 6 fick cytostatika 

och 4 fick tamoxifen.   

 

- Datainsamlingsmetod:  Fenomenologisk 

metod. Narrativa intervjuer som spelades in.   

 

- Analysmetod:  Intervjuerna transkriberade 

för tematisk analys. 

. - Svagheter:  

En homogen grupp begränsas 

studiens överfarbarhet, alla 

kvinnor var vita och tillhörde 

medelklassen. De hade intervjuat 

fler kvinnor som gjort en 

bröstrekonstruktion vilket kan 

påverka upplevelserna av bröstet.  

 

- Styrkor:  

Kvinnorna fick prata fritt om 

deras upplevelser. Det finns 

angivna citat. Använt 

pseudonymer för studiedeltagarna 

för att skydda identiteter. 

Fyra fenomenologiska kluster växte 

fram; det medicinska bröstet, det 

funktionella bröstet, det 

könsbundna bröstet och det 

sexualiserade bröstet 



ARTIKELMATRIS   BILAGA 2 

 
 

Författare, titel, tidskrift, 

land 

Syfte Design & metod  Värdering  Resultat 

Metcalfe, K., Semple, J., 

Quan, M., Vadaparampil, S., 

Holloway, C., Brown, M., & 

... Narod, S. (2012). 

 

 Changes in psychosocial 

functioning 1 year after 

mastectomy alone, delayed 

breast reconstruction, or 

immediate breast 

reconstruction.  

 

Annals Of Surgical Oncology, 

19(1) 

 

Kanada 

 

Syftet är att rapportera 

förändringar i psykosocial 

funktion under 1 års 

uppföljning efter 

bröstcancerkirurgi i tre olika 

grupper av kvinnor 

inkluderande dom som gjort 

mastektomi enbart, de som 

gjort mastektomi och 

omedelbar bröstrekonstruktion 

och de med fördröjd 

rekonstruktion efter en 

mastektomi. 

- Kvantitativ forskningsansats med 

beskrivande design. Prospektiv longitudinell 

enkät studie.  

Etiskt godkänd.   

 

- Inklusionskriterier: Kvinnor, minst 18 år, 

diagnostiserade med primär bröstcancer, 

kunna läsa och förstå engelska 

 

- Exklusionskriterier: De som inte är 

berättigade att genomföra en 

bröstrekonstruktion efter mastektomin av sin 

läkares rekommendationer. 

 

- Urvalsförfarande: Konsekutivt urval.  

Studiedeltagarna tillfrågades vid det 

preoperativa tillfället på två olika sjukhus i 

Ontario under en 3års period. 46 tackade nej, 

190 tackade ja till deltagande. Vid 

1årsuppföljningen föll 32 bort.  

 

Slutlig studiegrupp: Kvinnor, 28-83 år, 109  

ingick i gruppen enbart mastektomi, 24 ingick 

i gruppen omedelbar rekonstruktion, 57 i 

gruppen försenad rekonstruktion.  

 

-Datainsamlingsmetod :Frågeenkät samt olika 

psykosociala mätskalor. 

 

-Analysmetod: Statistisk analys, chi-två test 

för analys av skillnader. Signifikanstestad.  

 - Svagheter: 

 I gruppen kvinnor med fördröjd 

bröstkonstruktion fanns inte 

någon skattning i psykosocial 

funktion innan mastektomin. 

Denna grupp kan haft andra 

nivåer av psykosocial funktion än 

de som inte hade fördröjd 

bröstrekonstruktion.  

- Litet antal studiedeltagare i 

gruppen med omedelbar 

bröstrekonstruktion, men det är 

också så det förekommer kliniskt i 

Kanada.  

 

- Styrkor: 

Lika grupper från start.   

Bortfallet vid 1 års uppföljning 

gjorde ej studien svagare pga att 

det inte var någon signifikant 

skillnad mellan bortfallet och 

kvarvarande studiegruppen.  

Tydligt beskriven dataanalys. 

Mätinstrumentens är reliabilitets 

testade. Mätinstrumenten mäter 

det som avses mätas.  

 

Vid ett års uppföljning hade 

livskvalitén hos de som genomgått 

enbart en mastektomi förbättrats, 

dock var värdet lägre än hos de 

andra grupperna. Efter operationen 

hade kroppsstigma och 

kroppsbekymmer ökat något. Totalt 

sjönk den cancerrelaterade ångesten 

efter mastektomin.  
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 Odigie, V. I., Tanaka, R., 

Yusufu, L. D., Gomna, A. A., 

Odigie, E. C., Dawotola, D. 

A., & Margaritoni, M. (2010). 

 

Psychosocial effects of 

mastectomy on married 

African women in 

Northwestern Nigeria. 

 

Psycho-Oncology, 19(8), 893-

897. doi:10.1002/pon.1675 

Nigeria  

Syftet med denna studie var 

att beskriva 

specifika psykosociala effekter 

( inkluderat förändringar av 

kroppsbild, sexuell funktion 

och socialt stöd)  av 

bröstcancer och dess 

behandling på gifta afrikanska 

kvinnor för att hjälpa läkare 

att utbilda och rådgiva kvinnor 

och deras familjer i framtiden 

i nordvästra 

Nigeria. 

Kvantitativ forskningsansats med beskrivande 

design.  Etiskt godkänd. 

 

- Inklusionskriterier: 

Framgår ej i artikeln.  

Man kan anta att det är gifta kvinnor 

nordvästra Nigeria som genomgått en 

mastektomi 

 

- Exklusionskriterier: 

Framgår ej i artikeln.  

 

- Urvalsförfarande: 

Konsekutivt urval. 93 afrikanska kvinnor som 

genomgått en mastektomi pga operabel 

bröstcancer mellan åren 1998-2005 på ett 

sjukhus i Nigeria tillfrågades att delta. 7 

tackade nej innan studien påbörjats och 5 föll 

bort under studiens gång.  

 

- Slutlig studiegrupp: 

93 kvinnor, mellan 18-76 år.  

 

- Datainsamlingsmetod: Först delades en 

baslinjeenkät ut rörande demografiska frågor. 

6 månader efter operationen delades en 

självrapporteringsenkät med 

semistrukturerade frågor ut.  

- Analysmetod: Statistiskt analys. Vilken typ 

framgår ej.  

 

-Svagheter: 

Inklusions- och 

exklusionskriterier anges ej.  

Statistisk analysmetod framgår 

inte. Saknad av en 

jämförelsegrupp.  

Litet urval och brist på 

standardiserade mätinstrument 

samt att instrumenten inte var 

testade för reliabilitet och validitet 

gör att studien inte går att 

generalisera.  

 

 

- Styrkor: 

Studien ger en överskådlig bild 

över hur gifta kvinnor i nordvästra 

Nigeria påverkas psykosocialt av 

en mastektomi. I artikelns 

introduktion framgår det att det 

finns väldigt lite forskning inom 

detta område gjord på Afrikanska 

kvinnor i u-länder. 

6 månader efter operationen 

svarade 55 kvinnor att de kände sig 

otillräckliga som kvinnor pga 

mastektomin. 64 kvinnor upplevde 

en minskad intim äktenskaplig 

relation.   6 kvinnor upplevde 

svårigheter vid amning med bara ett 

bröst. 30 kvinnor rapporterade en 

förändrad kroppsbild efter 

mastektomin. 
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Tirgari, B., Iranmanesh, S., 

Fazel, A., & Kalantarri, B. 

(2012).  

 

Quality of Life and Mood 

State in Iranian Women Post 

Mastectomy. 

 

Clinical Journal Of  

Oncology Nursing, 16(3), 

E118-22.  

 

Iran 

Denna studie bedrevs för att 

undersöka stämningsläge och 

livskvalité hos patienter som 

hade genomgått en 

mastektomi.   

 

 

 

 

- Kvantitativ forskningsansats med 

beskrivande design, tvärssnittstudie.   

Etiskt godkänd.  

 

- Inklusionskriterier:  Operations utförd för 1-

5 år sedan, befinna sig i stadie I,II eller III av 

sjukdomen, genomfört en modifierad radikal 

mastektomi, övervakats i minst 12 månader 

utan återfall,  åtminstone avslutat 6 års 

skolgång,  max 70 år, gett samtycke till 

studien.  

 

- Exklusionskriterier:  De med historia av 

psykiatrisk diagnos uteslöts.  

 

- Urvalsförfarande: Kvinnor som genomgått 

en mastektomi och hänvisats till en 

onkologisk öppenvårdsklinik för 

rutinuppföljning i Mashhad, Iran blev 

identifierade av en läkare till studien.   

 

-Slutlig studiegrupp: 50 kvinnor mellan 

åldrarna 20-69 år.  

  

-Datainsamlingsmetod: studiedeltagarna fick 

svara på frågeenkäter där frågor om bakgrund 

samt stämningsläge och livskvalité berördes.  

  

- Analysmetod: Deskriptiv statistik.  

Sambandsanalys genom Pearsons 

korrelationskoefficient användes. Analys för 

att undersöka skillnader användes genom 

ANOVA.  

- Svagheter: 

Tvärsnittsstudie är ej optimalt vid 

denna undersökning, författarna 

föreslår prospektiv design för 

detta ämne. Författarna anges 

också att självskattningsfrågor 

kan leda till överskattning av 

vissa fynd. Att studien gjordes i 

Iranskt sammanhang gör att 

resultatet eventuellt inte går att 

applicera på kvinnors i andra 

länder som har andra 

sjukvårdssystem.  

Inget bortfall och antal som tackat 

nej har angetts.  

 

-Styrkor:  

Mätsinstrument och frågeformulär 

är testade för reliabilitet och 

validitet. Mätinstrumenten och 

frågeformulären är översatta till 

Farsi och sedan tillbaka till 

engelska. Översättningen 

pilottestades. Tydligt beskriven 

dataanalys.  

 

Resultatet indikerar att deltagarna 

hade lågt stämningsläge och låg 

livskvalité och ett negativt samband 

hittades mellan dessa två. Ju sämre 

stämningsläge ju sämre livskvalité. 
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Yeo, W., Kwan, W., Teo, P., 

Nip, S., Wong, E., Hin, L., & 

Johnson, P. (2004).  

 

Psychosocial impact of breast 

cancer surgeries in Chinese 

patients and their spouses.  

 

Psycho-Oncology, 13(2), 132-

139. 

 

Kina 

 

 

Denna pilotstudie bedömer de 

psykosociala effekterna av 

olika former av bröstcancer 

kirurgi hos kinesiska patienter 

och deras makar. 

- Kvantitativ forskningsansats. Design framgår 

ej. Antyder ett etiskt godkännande, dock 

framgår det ej tydligt.  

 

- Inklusionskriterier:  Bröstcancerpatienter 

som genomgått operation  och avslutat 

postoperativ adjuvant behandling utan tecken 

på sjukdom inkluderades i studien. 

 

- Exklusionskriterier:  Ej angett.  

 

- Urvalsförfarande:  36  patienter som 

genomgått bröstbevarande kirurgi (BCT) 

accepterade deltagande. Varje BCT patient 

parades ihop med en patient som hade 

genomgått en totalt mastektomi (TM) utan 

bröstrekonstruktion. Varje par matchades 

ihop. Två ur TM-gruppen drog sig ur efter att 

läst frågorna pga ångest. Dessa blev ersatta av 

två nya matchade patienter.  

 

- Slutlig studiegrupp: 72 kvinnor, 36 i vardera 

grupp. Medelåldern i BCT-gruppen var 42 år 

och 42.6 år i TM-gruppen. 23 makar till  BCT 

gruppen deltog och 25 i TM-gruppen.  

 

- Datainsamlingsmetod:  Frågeenkäter som 

sedan tidigare är testade för reliabilitet.  

 

- Analysmetod:  

Analys av skillnader genom Chi-två test samt 

Mann-Whitney test. Signifikanstestad.  

 

 

- Svagheter:  

Författarna själv anger att studien 

blev begränsad pga utav att den 

inte är randomiserad samt litet 

antal studiedeltagare. De anger 

även att de var för lite frågor om 

rädsla för canceråterfall och att 

det finns en risk att det har skett 

en underapportering av 

psykopatologi då patienter med 

emotionell ångest tackat nej till 

studien.  Det finns inte angett i 

studien hur många som tackat nej. 

Otydliga inklusionskriterier. Alla 

deltagarna svarade inte på alla 

frågor.  

 

- Styrkor:  

Grupperna var matchade och 

därmed lika i utgångsläget. 

Frågeenkäten var testad för 

reliabilitet. Bortfall finns 

beskrivet och de som föll bort 

ersattes med nya deltagare som 

också matchats.  

 Kvinnor som genomgått BCT 

visade en signifikant bättre respons 

på deras kropps- och sexuella bild 

än de som genom gått TM. 

Makarna i TM-gruppen visad en 

signifikant mer emotionell och 

symtomatisk ångest samt större 

förändring i uppfattning av deras 

fruars kropps- och sexuella bild. 


