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Sammanfattning: 

Bakgrund: Bröstcancer är en vanlig sjukdom hos kvinnor som leder till ett flertal dödsfall 

varje år. Kontinuerliga hälsokontroller är nödvändigt för att upptäcka ohälsa. 

Mammografiundersökning är en metod för att upptäcka förändringar i bröstet.  Kirurgi är en 

behandlingsmetod som är vanlig vid bröstcancer, vilket kan leda till negativa konsekvenser 

hos kvinnor. Konsekvenserna kan leda till att drabbade kvinnor kan uppleva en försämrad 

livskvalitet.   

Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelse av livskvalitet efter bröstcanceroperation.  

 

Metod: Systematisk litteraturstudie med deskriptiv design. Sökning efter artiklar gjordes i 

databasarna CINAHL, Medline och PsycInfo. Ett flertal titlar och abstracts har lästs igenom 

och tio artiklar blev utvalda för bearbetning och analys. Resultatet redovisades i subkategorier 

och kategorier.  

 

Resultat: Kvinnor upplevde minskat livskvalitet efter bröstcanceroperationen på grund av 

olika faktorer. Kvinnorna upplevde förändrat utseende, fysisk ohälsa, psykisk ohälsa, 

förändrad sexualliv och sociala ohälsa. Kvinnor upplevde att ju mer ohälsofaktorer de hade 

desto försämrad livskvalitet. Resultaten visade också att livskvaliteten förbättrades över tiden. 

 

Slutsats: Resultat visade att bröstcanceroperationen och olika behandlingsmetoder efter 

operationen påverkade kvinnors livskvalitet negativt. Resultatet belyser vikten av att kvinnor 

är i behov av stöd och hjälp utifrån kvinnors behov för att förbättra kvinnors livskvalitet efter 

operationen.  

 

   

Nyckelord: Breast neoplasm, breast surgery and quality of life.        
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1. Inledning 

I Sverige insjuknar cirka 6500 kvinnor varje år av bröstcancer. Trots att behandlingsmetoder 

och kunskapen har förbättrat under senaste tiden, har antalet drabbade kvinnor ökat 

(Westlund, 2007). Statistiskt räknat är det Västeuropa och USA som har högst antal kvinnor 

som drabbas av bröstcancer. I Central- och Sydamerika och i Östeuropa är förekomsten av 

sjukdomen medelhög, medan det i Afrika och Asien är lågt antal kvinnor som drabbas.     

(Sandberg, 2012). 

 

I Sverige studeras bröstcancerforskning mest ur det mediciniska angreppssättet och det finns 

även andra studier som fokuserar på kvinnors upplevelse och psykologiska välbefinnande. 

Bröstcancerbehandling börjar oftast med mastektomi i kombination med andra 

behandlingsmetoder. Mastektomi är en problematisk metod som påverkar kvinnors hälsa, kön 

och kroppslighet (Westlund, 2007).   

 

2. Bakgrund 

2.1 Bröstcancer  

2.1.1 Sjukdom och diagnos 
Bröstcancer är en mycket vanlig sjukdom i Sverige idag. Cirka 20 kvinnor drabbas dagligen 

och därmed är bröstcancer kvinnans vanligaste cancersjukdom. Oftast börjar cancern i 

mjölkgångarnas celler eller i mjölkkörtlarna. Tumörcellerna växer och sprids olika snabbt hos 

olika människor. Därför delas tillväxten och spridningen upp i fem stadier (0-4) där 0 är det 

stadium där tumörcellerna endast växer i de cellager som de uppstått. I stadium 4 har cancern 

spridit sig och bildat dottertumörer i andra delar av kroppen (Nystrand, 2014).   

 

Det finns tre olika metoder att diagnostisera bröstcancer idag, mammografi, klinisk 

undersökning och cellprovtagning. Om någon av kontrollerna ger antydan till cellförändringar 

görs en kirurgisk biopsi. Om två eller alla tre undersökningssätten skulle ge antydan till 

bröstcancer så utförs en operation (Myklebust Sörensen & Almås, 2011). 

 

2.1.2 Symtom och självundersökning 
Symtom som knölar eller knutor i bröstet, apelsinhud, indragning av bröstvårtan samt 

blodblandad eller klar vätska som rinner ur brösten kan alla vara tecken på bröstcancer. 

Kvinnor som ännu inte har fått diagnos på bröstcancer, känner inte sig sjuka eftersom de inte 

har något symtom och de ser ut som vanligt. Alla kvinnor i fertil ålder bör själva undersöka 

sina bröst varje månad för att upptäcka förändringar.  Det är mycket viktigt att kvinnor som 

har fått en bröstcancerdiagnos och opererats eller fått någon annan typ av behandling, så som 

cytostatika och strålbehandlig går på regelbundna undersökningar (Myklebust Sörensen & 

Almås, 2011). 

 

2.1.3 Behandling 

Det finns olika sätt att behandla bröstcancer idag. Främst används bröstkirurgi, antingen 

mastektomi eller lumpektomi. Mastektomi innebär att hela bröstet tas bort. Vid lumpektomi 

tas den del av bröstet som tumören finns i och omkringliggande körtlar opereras bort. 

Strålning och cytostatika är vanligt förekommande metoder, men används främst för att 

förhindra att cancern kommer tillbaka (Nystrand, 2014).   
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Enligt World Health Organisation (WHO, 2010) finns ett folkhälsoprogram som har en 

nationell cancerplan för att förbättra livskvalitet hos patienter med cancersjukdom, oavsett 

vilka resursbegränsningar landet har. Colombia, Indien, Irland, Korea och Sydaustralien är 

några länder som följer folkhälsoprogrammet, genom att kontrollera cancersjukdomen och ge 

tröst, stöd och förlänga livet för att ge bästa möjliga livskvalitet. Programmet bygger på 

evidensbaserad för vård och vetenskapligt angreppsätt. 

 

Bergh et al. (2007) beskriver att kvinnor som drabbas av bröstcancer alltid har frågor 

angående prognos och överlevande. Kvinnor upplever oro för framtiden efter operationen. 

Prognos efter operationen beror på olika typer av behandlingar som erbjuds utifrån unika 

kvinnors kropp. Kvalitet av sjukvården är också mycket viktigt för att uppnå ett positivt 

resultat på prognos. Målsättningen är att maximera kvinnors överlevande och välbefinnande 

(ibid.).  

 

2.1.4 Postoperativa komplikationer och omvårdnadsåtgärder 
Operationen är inte helt komplikationsfri. Vätska ifrån lymfkärlen kan lägga sig som en 

svullnad runt såret, det kan uppstå en viss stelhet i axelleden och patienten kan få en ökad 

infektionsrisk (Nystrand, 2014).  

 

Myklebust Sörensen och Almås (2011) beskriver att både fysiska och psykiska förändringar 

kan uppstå både under och efter behandlingstiden, vilket kan påverka kvinnors dagliga 

aktivitet. Det är inte ovanligt att personer som drabbas av cancer också får problem med sitt 

sexualliv. Behandling som kirurgi, strålbehandling och hormonell påverkan kan på olika sätt 

hämma sexuella möjligheter. Påverkan beror på hur aggressiv cancern är, vilken behandling 

som ges och personens egen sårbarhet (Hulter, 2011).  

  

Det finns olika åtgärder som används postoperativt. Vid lymfödembesvär används till 

exempel massage, sjukgymnastik och kompressionsstrumpa. Bassängträning har visat sig ha 

god effekt för att öka blodcirkulationen, och olika andningsövningar i lugnt tempo ger en god 

avslappningseffekt. Kvinnor med bröstcancer är i behov till psykiskt stöd och tillräcklig 

information om sjukdomen före och efter operationen (Myklebust Sörensen & Almås, 2011). 

 

2.2 Sjuksköterskans omvårdnadsroll  

Svensk sjuksköterskeförening (2009) beskriver att omvårdnaden ska ges utifrån 

evidensbaserad, erfarenhetsbaserad och bästa vetenskapliga kunskap för varje patients unika 

omvårdnadstillstånd. Det innebär att omvårdnaden ska ges med god kvalitet och 

säkerhetsmetod för patientens välbefinnande.     

 

Sjuksköterskans uppgift först och främst är att främja hälsa och ett viktigt moraliskt ansvar är 

att visa respekt till mänskliga rättigheter, till exempel att ge lika vård till alla oavsett etnicitet, 

kön, eller kultur. Sjuksköterskan ska även ta hänsyn till patientens integritet och främja 

autonomin (Svensk sjuksköterskeförening, 2007).  

 

Sjuksköterskan ska vara observant på patientens upplevelse av ohälsa, för att vårda och lindra 

patientens lidande och symtom på lämpligt sätt (Socialstyrelsen, 2005). Bergh (2007) skriver 

att sjuksköterskan har ett medicinskt ansvar att lindra kvinnornas psykiska och somatiska 

symtom. Det kan till exempel ske genom stöd och samtal, smärtlindring av olika slag, medicin 

mot illamående och kräkningar, vätskeersättning med mera (ibid.). 
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Smärtlindring, vitala parmetrar, att observera blödning och patientens behov efter operationen 

samt kontrollera blodmängd i dränget är viktiga omvårdnadsåtgärder. Många kvinnor stannar 

kvar på sjukhuset kort tid efter operationen, då är en viktig del av sjuksköterskans 

postoperativa omvårdnadsåtgärder att hjälpa kvinnor att acceptera den nya situationen.  

Sjuksköterskan ska ge information om sjukdomen och råd för att undvika sårinfektion. 

Uppföljning är mycket viktigt och vidare kontakt vid behov. Sjuksköterskan kan också 

planera en gruppträff för kvinnor som har samma situation för att utbyta erfarenheter 

(Myklebust Sörensen & Almås, 2011). 

 

Det är en viktig kompetens för sjuksköterskan att ha en helhetssyn av patienten. 

Sjuksköterskan kan få det genom att ge personcentrerad omvårdnad. Personcentrerad 

omvårdnad innebär att sjuksköterskan ska skapa en bra relation med patienten, att hjälpa till 

att behålla och återskapa patientens sociala nätverk. Vidare ska sjuksköterskan bilda sig en 

uppfattning om hur patienten förhåller sig till, och upplever sin sjukdom (McCance & 

McCormack, 2013). Sjuksköterskors omvårdnadsroll mot drabbade kvinnor är att ge ett 

realistiskt hopp genom stödsamtal, att erbjuda hjälp och stöd till närstående (Sandberg, 2012). 

  

Sjuksköterskans kompetens i omvårdnad handlar om kvalitetskrav som ges på lika villkor till 

alla patienter.  Djupare kunskap om förståelse till patientens individuella behov utifrån 

kulturellt perspektiv och respekt till patientens upplevelse, är viktiga aspekter för att 

sjuksköterskan kunna nå ett helhetsperspektiv till patienten vid omvårdnaden (Gerbru & 

Willman, 2010).  

       

2.3 Kulturperspektiv relaterad till omvårdnaden  

Jirwe, Momeni och Emami (2011) beskriver att mötet inom hälso- och sjukvård är viktigt för 

att skapa trygghet hos patienten.  Att vårda patienter med olika kulturell bakgrund kräver att 

sjuksköterskan är lyhörd och tar hänsyn till att sjuksköterska och patient kan ha olika 

kulturella perspektiv (ibid.). 

 

I Sverige finns det kulturell mångfald, då bör sjuksköterskan ha kunskap om olika kulturella 

perspektiv. Målet inom vården är patientens oberoende och välbefinnande (Backman, 2010). 

Varje person har sina uppfattningar, olikheter, värderingar och beteende vid krissituation och 

sjukdomsupplevelse, vilket innebär att det är viktigt att ha kunskap om mångkulturellt 

perspektiv. Målsättningen är att underlätta för patientens situation, förbättra hälsa och 

välbefinnande (ibid.).   

 

2.4 Genusperspektiv och identitet 

Utseende är mycket viktigt för kvinnor och ett bröst är inte bara ett organ utan det är en 

symbol för kvinnlighet. Förlust av ett bröst kan leda till negativa känslor hos kvinnor och det 

kan ta lång tid att acceptera förlusten och läka såret som sitter i själen. Stödsamtal och 

planering är en viktig del vid förberedelse till eventuell bröstprotes (Myklebust Sörensen & 

Almås, 2011). 

 

Kroppsuppfattning, hur en person uppfattar sin kropp, hos kvinnor varierar från en kvinna till 

den andra. Det är en självbild av kvinnans fysisk utseende, identitet och självförtroende. 

Kroppsuppfattning kan också påverkas av samhällets ideal. Kvinnors kroppsförändringar är 

synligt vilket innebär att andra kan se förändringarna (Westlund, 2007).   
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Bröstet har viktiga funktioner formmässigt och känslomässigt för kvinnor. Bröstet är en viktig 

symbol för kvinnliga former och utseende. Bröstcanceroperationen innebär att förlora hela 

eller en del av bröstet, vilket innebär en stor förändring av kvinnans könsidentitet, utseende, 

en del av moderskap vid till exempel amning och sexuella liv.  Kvinnas bröst har betydelse 

för både kvinnor och män vid sexuella liv (Westlund, 2007).   

  

2.5 Olika teoretiska begrepp  

Sjukdomsdiagnos och process ger risk för en känsla av maktlöshet och att inte ha kontroll 

över sin kropp. Empowerment är ett begrepp som definieras att varje person har kontroll, 

kapacitet och makt som kan hantera olika krissituationer. För att nå bästa möjliga livskvalitet 

hos drabbade kvinnor, krävs det ömsesidigt förtroende av kunskapsutbyte mellan 

vårdpersonalen och kvinnorna för att kvinnorna ska kunna anpassa sig till den nya situationen 

(Insulander & Björvell, 2013).  

 

Enligt Willman (2011) har en god hälsa inte någon betydelse om livet skulle sakna mening 

och innehåll. Hopp är ett viktigt begrepp som går hand i hand med hälsa och livskvalitet.  

Willman (2011) menar att det är svårt att definiera begreppet livskvalitet och att det råder 

delade meningar om att det finns ett samband mellan livskvalitet och hälsa. Livskvalitet kan 

upplevas både subjektivt och objektivt. Å ena sidan finns det inget konkret samband mellan 

hälsa och livskvalitet, å andra sidan har hälsan inte någon betydelse för individen om det inte 

finns någon mening med livet (ibid.). 

 

Wärnå (2013) hävdar att det finns ett samband mellan hälsa och subjektiv upplevelse av 

livskvalitet. Den subjektiva upplevelsen av välbefinnande och tillfredställelse bidrar till en 

god livskvalitet. Betydelse av livskvalitet varierar från en individ till en annan. Lampic, Höyer 

och Lambe (2010) beskriver att livskvalitet hos kvinnor efter en bröstcanceroperation är hur 

funktionsstatus fungerar i vardagen. Funktionsstatus handlar om fysisk, psykisk och social 

funktion. Livskvalitet kan också påverkas av biologiska och fysiologiska faktorer, till exempel 

ålder och sjukdomstillstånd (ibid.). 

 

KASAM är ett salutogent perspektiv som används mycket i vårdvetenskaplig forskning. 

Begreppet står för känsla av sammanhang och har tre viktiga och bärande begrepp. De är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär att en person förstår en 

situation. Personen kan ordna och sortera information på ett förnuftigt sätt. När en situation 

uppstår kan personen förstå och förklara varför situationen har uppstått. Hanterbarhet handlar 

om hur en människa kan hantera en situation och vilka resurser hen har för att klara av 

situationen. Resurser kan vara tidigare kunskap och erfarenheter men också vilka personer 

som finns runt i kring. Beroende på hur människan upplever sig ha en egen förmåga och 

personer i sin omgivning som stöd kommer hen att uppleva olika hög grad av hanterbarhet. 

Meningsfullhet handlar om vad som är viktigt och har betydelse för individen, vad den 

upplever som värt att kämpa för. Alla de tre begreppen är sammanlänkade och viktiga för att 

en människa ska uppleva ett högt KASAM. Hög grad av begriplighet ger människan en vink 

om hur hen har resurser att klara av situationen, det vill säga hanterbarhet. Viljan att klara av 

och hitta resurser för att klara av situationen speglas i meningsfullheten. Om en människa 

begriper situationen och känner meningsfullhet ökar också motivationen till att hitta resurser 

för att klara av situationen (Antonovsky, 2005). 
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Langius- Eklöf (2013) beskriver att en person som har hög KASAM har oftast lättare att 

anpassa sig till sin sjukdom oavsett hur svårt sjuk personen är. Det leder till bättre hälsa och 

ökad livskvalitet. Personer med lågt KASAM har troligtvis fler problem och fler riskfaktorer 

som påverkar hälsan, och är därför i ett större behov av åtgärder för att förbättra hälsan och få 

en ökad känsla av livskvalitet (ibid.).  

 

2.6 Problemformulering 
Subjektiv postoperativ smärta, rädsla, sorg, utseende och kroppsliga förändringar är problem 

som många kvinnor kan uppleva efter en bröstcanceroperation. Rädsla inför framtiden, sorg 

över en förlust av en del av kroppen och de förändringar som det innebär. En mastektomi 

innebär en radikal förändring i kvinnans personliga och sociala liv, därför är det viktigt att ta 

reda på kvinnors upplevelser.  

 

Om sjuksköterskan har kunskap om kvinnors upplevelser av att förlora ett bröst på grund av 

bröstcancer kan sjuksköterskan hjälpa till att skapa förutsättningar för ökad känsla av trygghet 

och tillfredställelse.  

 

 

3. Syfte  
Syftet var att beskriva kvinnors upplevelse av livskvalitet efter en bröstcanceroperation. 

 

4. Metod/design 
Den valda metoden var systematisk litteraturstudie utifrån en deskriptiv design.  Enligt Rosen 

(2012) är syftet med den systematiska litteratursökningen att få en säker slutsats och minska 

risken att slumpen påverkar slutsatsen. Alla relevanta artiklar söktes systematiskt för att svara 

på syftet. 

4.1Sökstrategi   

Den valda metoden var systematisk litteratursökning som gjordes i databaserna CINAHL, 

Medline och PsycINFO. I alla tre databaserna användes samma relevanta ämnesord ”breast 

neoplasms”, ”quality of life" och ”breast surgery” men i CINAHL subheadings söktes 

sökordet "breast surgery" som "breast reconstruction".  

  

CINAHL och Medline användes för att de innehåller omvårdnadsvetenskaplig forskning och 

PsycINFO användes för att den innehåller psykologiska omvårdnadsperspektiv som kunde 

svara på syftet.  

 

Begränsningar som användes i samtliga databaser var engelska språket för att exkludera 

artiklar som inte språkbehärskades, års begränsningar 2000 - 2014 för att få de senaste 

forskningsresultaten, Peer reviewed och Link Full Text för att granska artiklarna (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

 

I CINAHL databas söktes ämnesorden var för sig under CINAHL Headings, sedan 

kombinerades alla ämnesord med AND och begränsade subheadings vilket gav 0 träffar. 

Därför gjordes sökningen om på samma sätt men kombinerades istället med OR (1) och gav 

412.  Sedan söktes i CINAHL alla ämnesord för sig med AND och med alla subheadings  

inkluderade vilket gav 24 träffar (2). Se Bilaga 1. 



”Seminarieexemplar, får ej spridas.”  

9 

 

I Medline databas söktes alla ämnesord tillsammans. "Breast neoplasms” AND "quality of 

life" AND "breast surgery”. Se Bilaga 1. 

 

I PsycInfo databas söktes ämnesorden "breast neoplasms" sedan söktes "breast neoplasms" 

AND "quality of life" sedan söktes "breast neoplasms" AND "quality of life" AND "breast 

surgery" Se Bilaga 1. 

 

4.2Urval 

Inklusionskriterier: Kvinnors upplevelse av livskvalitet, kvinnor över 18 år. Artiklarna skulle 

även handla om kvinnor som hade eller inte hade genomgått en rekonstruktion av bröstet.  

 

Exklusionskriterier: Kvinnors upplevelse av livskvalitet före operationen och kvinnors 

upplevelse av amning efter operationen, partners upplevelse efter operationen, att det hade 

gått längre än 10 år sedan kvinnorna hade genomgått mastektomi samt artiklar som jämförde 

livskvalitet hos kvinnor som fått olika sorter av implantat.  

 

Databasernas resultatsökningar var 412 artiklar i CINAHL (1), 24 artiklar i CINAHL(2), 115 

artiklar i Medline och 112 artiklar i PsycINFO.  Urvalet gjordes i tre steg.  Anledningen till att 

CINAHL söktes i två omgångar var för att få mer artiklar genom att inkludera alla 

subheadings. 

 

1. Lästes artiklars titlar och nyckelord, syftet var att exkludera de artiklar som inte 

uppfyllde studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2013). 

2. Lästes 69 artiklars abstrakt från CINAHL (1)databassökning och 9 artiklars abstrakt 

från CINAHL(2), 14 artiklars abstrakt från Medline databas och 29 artiklars abstrakt 

från PsycINFO databas. Målet var att inkludera alla artiklar som svarade på studiens 

syfte (Forsberg & Wengström, 2013). 

3. Lästes alla utvalda relevanta artiklars resultat för att analysera och bedöma hur 

välgrundade resultaten var i förhållande till litteraturstudiens syfte. Resultatet blev 2 

artiklar i CINAHL, 5 artiklar i Medline och 3 artiklar i PsycINFO (Forsberg & 

Wengström, 2013). Se Bilaga 1. 

 

Totalt valdes 10 vetenskapliga artiklar, 9 kvantitativa och 1 kvalitativ som uppfyllde studiens 

syfte.  

 

4.3Värdering 

De valda artiklarna var systematiskt granskade utifrån granskningsmallar som bedömde 

studiens syfte, metod/design, mätmetod, mätinstrument, urval och analys. Syftet med 

artiklarnas granskningar var att värdera artiklarnas styrkor och svagheter (Forsberg & 

Wengström, 2013). Se Bilaga 2: Artikelmatris. 

 

Kvantitativa studiens validitet, reliabilitet och objektivitet är viktiga aspekter för att mäta 

studiens trovärdighet. Tillförlitlighet och trovärdighet är viktigt vid kvalitativa studier 

(Kristensson, 2014).  Alla artiklar granskades med hjälp av granskningsmall för både 

kvalitativ och kvantitativ metod beroende på artiklarnas design (Willman, 2011).  



”Seminarieexemplar, får ej spridas.”  

10 

 

Utvalda artiklar redovisades samt värderades i en artikelmatris. De granskade artiklarna 

bedömdes utifrån tre nivåer för att bedöma artiklarna trovärdighet. Låg kvalitet < 50 %, 

medelhög kvalitet ≤ 60 % och hög kvalitet ≥70 % beroende på hur många poäng artiklarna 

uppnått på granskningsmallen av det totala antalet poäng. Se Bilaga 2: Artikelmatris. Enligt 

Backman (2008) är det viktigt att granska artiklarna övergripande för att få ett 

helhetsperspektiv över studiens problemformulering, metod, resultat och slutsats. De artiklar 

som hade hög kvalité och svarade på syftet användes. Dock användes en artikel med medel 

hög kvalitet för att den svarade bra på syftet.  

 

4.4Bearbetning och analys 

Innehållsanalys användes vid bearbetning av artiklarna för att få fram innehållet av alla 

artiklar. Innehållsanalys innebär att texten läses igenom flera gånger för att se vad texten 

handlar om. Sedan kan innehållet delas upp i olika subkategorier och kategorier. Se tabell 1. 

Till sist skrevs det manifesta innehållet i texten på resultat och diskuterades vidare i 

resultatdiskussionen (Forsberg & Wengström, 2013). Artiklarna lästes även igenom flera 

gånger för att identifiera likheter och skillnader i artiklarnas resultatdel (Skott, 2012). Alla 

artiklars resultat redovisades och granskades utan att bli påverkade av författarens åsikter, 

syftet var att dra säkert slutsats av artiklarna resultat (Polit & Beck, 2012).   

 Tabell 1 

Kategorier Förändrat 

utseende  

Fysisk ohälsa Psykisk 

ohälsa 

Förändrad 

sexuell aktivitet 

Social ohälsa 

Subkategorier Minskad känsla av 

kvinnlighet 

 

Nedsatt 

kroppsuppfattning 

 

Smärta, svullnad 

domningar i 

armen   

Fatigue 

 

Illamående och 

aptitlöshet 

 

Svårt med 

dagliga 

aktiviteter 

 

Ömhet och täthet 

i bröstet 

 

Minskad energi 

 

Viktökning och 

sömnstörningar 

Depression 

 

Ångest 

 

Sorg 

 

Stor 

besvikelse 

 

Oro 

 

Skuld 

  

 

Oattraktiva 

 

Täckte över sin 

kropp vid 

intimkontakt 

 

Missnöjda med 

sitt sexuella liv  

 

Inte njutning av 

sex 

 

Sexuell 

dysfunktion 

 

Lägre 

familjeinkomst 

 

Isolering  

 

Relationsproblem 

 

 

4.5Forsknings etiska överväganden 

Enligt Polit & Beck (2012) ska valda artiklar vara godkända av etisk kommitté, vilket innebär 

att artiklarna har gått genom forskningsetik kontroll. Dock valdes tre artiklar som det inte 

framgick tydligt att de hade blivit godkända av någon etisk kommitté men ett etiskt 

resonemang framgår.  Deltagarna i artiklarna blev informerade om studiens syfte och lämnade 

sina samtycken. Deltagarna i studien blev kodade för att de skulle vara anonyma samt så fick 

deltagarna information om att de kunde avbryta deltagandet när de ville (ibid.).  
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Alla artiklar uppfyllde krav på autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada- principen och 

rättviseprincipen (Kristensson, 2014). Därför att deltagarna fick avsluta deltagandet när de 

ville och fick information om att deltagande kunde väcka gamla minnen till liv. Studiens nytta 

var för att kunna ge lämpliga åtgärder till kvinnor som varit med om en bröstcanceroperation.  

 

5. Resultat 
Resultatet visade att kvinnor upplevde negativa konsekvenser efter en bröstcanceroperation 

som påverkade kvinnors fysiska, psykiska, sexuella och sociala hälsa, vilket bidrog till 

minskad livskvalitet hos kvinnorna. 

5.1Förändrat utseende 

Flera studier (Casso, Buist & Taplin, 2004);(Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul & Delaloye, 2010); 

(Safarinejad, Shafiei & Safarinejad, 2013);(Andrzejczak, Markocka-Maczka & Lewandowski, 

2012) och (Manganiello, et al., 2011) kom fram till att kvinnor som hade genomgått en 

mastektomi upplevde sämre livskvalitet på grund av förändrat utseende.  

 

Manganiello et al. (2011) och Safarinejad et al. (2013) beskrev även att kvinnor som hade 

genomgått en mastektomi upplevde sämre livskvalitet än de kvinnor som fått bröstbevarande 

behandling, samt att kvinnor hade minskad känsla av kvinnlighet och nedsatt 

kroppsuppfattning efter operationen. Olika behandlingsmetoder efter operationen bidrog till 

försämrad livskvalitet.   

  

Både Piot-Ziegler et al. (2010) och Andrzejczak et al. (2012) beskrev i sitt resultat att 

kvinnorna efter bröstcanceroperationen började reflektera över sin kropp och sitt utseende i en 

annan grad än de gjorde tidigare och hade svårt att acceptera sin kropp efter 

bröstcanceroperationen. Kvinnor som klagat över sitt utseende tidigare när de var friska 

ångrade sig efter operationen och frågade sig varför de inte varit nöjda (ibid.). 

 

Tre kvinnor av 19 i Piot-Ziegler et al. (2010) studie rapporterade att utseende hade stor 

betydelse för dem och att vara feminin och hålla kroppsformen var mycket viktigt. Två äldre 

kvinnor rapporterade att de inte hade bekymrat sig över sitt utseende och de var glada att de 

överlevt. En del kvinnor som hade genomgått en rekonstruktion av bröstet tyckte inte att det 

var tillräckligt för att få sin kvinnlighet tillbaka. De ansåg att rekonstruktionen snarare blev en 

kompensation för att tillfredställa sin man och sina barn (ibid.).   

 

5.2 Fysisk ohälsa 

Både Casso et al. (2004) och Härtl et al. (2010) beskrev att kvinnor som upplevde symtom 

som smärta, svullnad, domningar i armen, fatigue, illamående och aptitlöshet upplevde lägre 

livskvalitet än de som inte hade symtom. Smärta var det symtom som påverkade 

livskvaliteten mest på ett negativt sätt.  
 

Smärta i bröstet var något ökat efter sex månader efter operationen. Andnöd förbättrades inte 

under det första året men under det andra. Kvinnorna upplevde lägst nivå av livskvalitet under 

de sex månaderna när symtomen var som värst. Symtom som sömnsvårigheter, förstoppning 

och diarré förändrades inte under uppföljningstiden (Härtl et al., 2010).    
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Härtl et al. (2010) beskrev även i sitt resultat att livskvalitet förbättrades efter två års 

uppföljning. Kognitiva funktioner förändrades inte under tid.  

  

Larsson, Sandelin och Forsberg (2010)  kom fram i sin studie att kvinnorna efter operationen 

upplevde smärta och hade svårt med dagliga aktiviteter, till exempel att duscha och handla 

mat, vilket ledde till lägre nivå av livskvalitet. Poleshuck et al. (2006) upptäckte i studien att 

det fanns en risk för kvinnor att utveckla kronisk smärta relaterat till bröstcanceroperationen. 

Typ av operation, lumpektomi eller mastektomi påverkade hur mycket smärta kvinnorna 

uppskattade på smärtskalan.  Andra faktorer som ålder, preoperativ smärta, om kvinnorna haft 

bröstcancer tidigare och hur sjuka de var vid intervjutillfället påverkade också hur mycket 

smärta kvinnorna upplevde. Det var främst yngre kvinnor som utvecklade kronisk smärta 

(ibid.). 

 

Taira et al. (2011) fann även att deltagarna i studien upplevde olika typer av symtom. Till 

exempel ömhet och täthet i bröstet och i armhålan, trötthet och fatigue, minskad energi och 

armsvaghet efter operationen. Deltagarna upplevde också kognitiva problem, viktökning och 

svårigheter att gå ner i vikt. De här symtomen minskade över tid, både vid sex månader samt 

ett år efter operationen. Hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) förbättrades i samband med att 

symtomen blev mindre (ibid.). Janz et al. (2002) fann i sin studie att av 1372 kvinnor var det 

75 % av kvinnorna som upplevde att trötthet var det största problemet. 66.2 % upplevde att de 

behövde vila ofta, 57.1 % upplevde sömnstörningar och 52.5 % upplevde smärta i 

bröstregionen. Kvinnorna upplevde också svullnad i armhålan, illamående och kräkningar 

eller diarré men inte i lika stor utsträckning. 50 % av kvinnorna upplevde åtminstone ett av 

symtomen. Generellt sett över studien så fanns det ett samband mellan högre skattning av 

symtom och lägre nivå av livskvalité. Trötthet påverkade livskvaliteten mest (ibid.). 

 

5.3 Psykisk ohälsa  

Taira et al. (2011) och Härtl et al. (2010) beskrev att depression och ångest var 

vanligtförkommande efter operationen. Depressionen förbättrades efter både ett och två år 

men ångesten fanns kvar i lika stor utsträckning. Hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) 

förbättrades samtidigt som symtomen blev lindrigare. Initial ångest var den största 

anledningen till minskad livskvalitet. Ångesten bidrog till minskad förmåga att utföra dagliga 

aktiviteter, kognitiv oförmåga och minskad kroppsuppfattning efter två år. Larsson et al. 

(2010) beskrev också i sin studie kvinnors psykiska upplevelse av att förlora bröstet som 

påverkade livskvaliteten negativt. Livskvaliteten var låg de första två veckorna efter 

operationen men Larsson et al. (2010) upptäckte också att kvinnorna upplevde förbättring av 

(HRQoL) över tid vid 6 månaders undersökning. Dessutom visade studien att en hög grad av 

kontinuerliga kontroller av bröstet leder till ökad känsla av förbättring av livskvalitet hos 

kvinnor efter bröstcanceroperationen (ibid.). 

 

Piot- Ziegler et al. (2010) beskrev att en del av kvinnorna i studien upplevde sorg och stor 

besvikelse av cancersjukdom och mastektomi. De kände oro över hur de skulle klä sig. Andra 

kvinnor som inte tidigare hade brytt sig om sin kropp och nu drabbats av cancer kände skuld 

mot sig själva och sina kroppar. Kvinnorna upplevde att det sjuka bröstet symboliserade 

cancersjukdom och många kvinnor kände sig hotade av det. När de hade genomgått 

mastektomi kände sig många kvinnor botade från sjukdomen men istället hade andra problem 

uppstått. Då var de tvungna att börja arbeta med sig själva för att lära sig acceptera sig själva 

och sitt utseende (ibid.).  
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Många kvinnor berättade att de upplevde stark ångest dagen efter operationen då bröstet var 

borta. De berättade även att de saknade en del av sin kropp vilket tog lång tid att acceptera. 

Vid duschning var det många kvinnor som vände bort huvudet för att slippa se att ena bröstet 

var borta (Piot- Ziegler et al., 2010). 

 

5.4 Förändrad sexuell aktivitet 

Flera studier visade att kvinnor upplevde dålig livskvalitet på grund av förändrad sexuell 

aktivitet (Janz et al., 2002; Manganiello et al., 2011 & Safarinejad et al., 2013). 

  

Andrzejczak et al. (2012) delade i sin studie upp deltagarna (n=60) i tre olika åldersgrupper. 

Den största gruppen var kvinnor i åldrarna 50-65 år (n=38), äldsta gruppen var 65-75 år 

(n=12) och den yngsta gruppen var i åldrarna 34-49 år (n=10).  Andrzejczak et al. (2012) 

upptäckte att 33 % av alla kvinnor i studien upplevde en negativ förändring i relationen till sin 

partner. 31 % av alla kvinnorna i studien rapporterade försämrad attraktion och 31 % 

upplevde att även deras partner inte längre ansåg att de var attraktiva. Ingen av kvinnorna i 

den yngsta gruppen upplevde sig själva attraktiva. I de andra två grupperna (50-65 år) och 

(65-75 år) var det få som upplevde sig oattraktiva.  I den äldsta gruppen var det endast 8 % av 

kvinnorna som upplevde sig oattraktiva.  Kvinnorna i den yngsta gruppen hade lättare att 

prata med sin partner om sina känslor jämfört med de äldre grupperna. 80 % av kvinnorna i 

den yngsta gruppen uppgav att dem täckte över sin kropp vid intimkontakt. Det gjorde även 58 

% av kvinnorna i den äldsta gruppen (ibid.). Andrzejczak et al. (2012) fann att majoriteten av 

alla kvinnorna i studien upplevde att de inte var tillfredställda och missnöjda med sitt sexuella 

liv.  

 

Janz et al. (2002) gjorde en jämförelse mellan sexuell aktivitet och sexuell njutning efter 

operationen. Det visade att förekomsten av sexuell aktivitet förekom oftare än sexuell 

njutning. Kvinnorna upplevde alltså inte njutning av sex lika ofta som de hade det. Det 

påverkade livskvaliteten negativt (ibid.). Manganiello et al.(2011) beskrev i sin studie en skala 

(SQ-F) kvinnors sexuella aktivitet efter operationen där kvinnorna fick skatta hur de tyckte att 

deras sexualliv var. Totalt antal kvinnor i studien var 100. Av de 100 kvinnor var det 42 

kvinnor som var sexuellt aktiva och svarade på SQ-F enkäten. Resterande 58 kvinnor var inte 

sexuellt aktiva. Av de 42 kvinnorna var det sex kvinnor som svarade att sexuallivet var 

mycket bra. Nio kvinnor tyckte sexuallivet var bra. 17 kvinnor svarade att sexuallivet var 

medelmåttigt. Sju kvinnor tyckte det var dåligt och tre svarade mycket dåligt (ibid.). 

Manganiello et al. (2011) kom även fram till att det fanns ett samband mellan kvinnors 

utbildning och sexuell aktivitet. Hög utbildning bidrog till bättre sexuell funktion jämfört med 

kvinnor som hade lägre utbildningsnivå. Hög utbildningsnivå bidrog även till ökad känsla av 

livskvalitet. Kvinnor med äldre partners skattade lägre poäng på SQ-F enkäten. Vilket innebar 

att de inte var nöjda med sitt sexualliv (ibid.).  

 

Safarinejad et al. (2013) fann i sitt resultat att kvinnor (25- 45 år) hade problem med sitt 

sexualliv då många kvinnor inte kände någon sexlust, inte blev våta vid upphetsning samt 

hade svårt att få orgasm (Sexuell dysfunktion) jämfört med kvinnor som inte hade bröstcancer. 

Kvinnorna hade även mer sällan sexuell aktivitet jämfört med kontrollgruppen.  
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5.5 Social ohälsa  

Både Casso et al. (2004) och Manganiello et al. (2011) visade att det fanns ett samband 

mellan kvinnors livskvalitet och deras inkomst, sociala miljö och psykisk hälsa. Ju högre 

inkomst, god social kontakt och god psykisk hälsa desto högre livskvalitet.  

Kvinnor som hade hög familjeinkomst (>75,000 $/år) upplevde högre livskvalitet än de andra 

som hade lägre familjeinkomst (< 35,000 $/år) (Casso et al. 2004). Casso et al. (2004) beskrev 

även att kvinnor som hade någon form av behandling för bröstcancer antingen mastektomi 

eller lumpectomi hade svagare social kontakt med sin omgivning (Isolering och 

Relationsproblem).  

 

5.6 Resultatsammanfattning 

Att genomgå en mastektomi innebar stora förändringar för många kvinnor, dels 

utseendemässigt men även fysiskt, psykiskt, sexuellt och socialt. Att förlora sitt ena bröst 

innebar för många kvinnor att de började reflektera mer över sin kropp. Känslor av skuld och 

skam kommer över kvinnorna när de inte varit nöjda tidigare och sedan förlorat en viktig del 

av sin kropp. För många kvinnor innebar en bröstcanceroperation att förlora sin kvinnlighet 

och identitet. Det påverkade upplevelsen av livskvalitet negativt. 

 

6.  Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie utfördes med deskriptiv design för att det passade till studien. 

Artiklarna var av både kvantitativ och kvalitativ metod. Kristensson (2014) skriver att 

metoden för litteraturstudien ska beskrivas tydligt utifrån tre viktiga aspekter; urval, 

dataanalys och datainsamling. Metoden som ska användas ska vara tydlig och relevant för att 

svara på syftet. Anledningen till det är att läsaren kan bedöma metoden, och att andra ska 

kunna upprepa studien och få samma resultat samt att bedöma studiens kvalitet (ibid.). 

  

Författarna fick fram ett strukturerat syfte. Ur syftet togs meningsbärande ord fram som blev 

sökord. Författarna valde inför sökningen att inkludera alla artiklar som svarade på studiens 

syfte oavsett om artiklarna var kvalitativa eller kvantitativa och med olika design. Det kan 

vara en styrka då sökresultatet blir bredare än om författarna bara hade begränsat sig till en 

viss forskningsmetod. En preliminär tidsplan tillhandahölls av handledaren för studien. 

Tidsplanen följdes genom hela studien. 

     

Databaserna som användes var CINAHL och Medline, för att det var de databaser som 

innehöll artiklar inom omvårdnadsvetenskap samt PsycINFO som innehöll psykologiska 

upplevelser, för att kunna svara på studiens syfte. Författarna har tillsammans läst rubriker, 

abstracts och artiklar för att få fram relevanta artiklar. Författarna använde sig av båda 

sökoperatorerna AND och OR i databasen CINHAL. Sökoperatorn OR användes eftersom 

sökoperatorn AND gav (0) träffar. Se Bilaga 1. 
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Inklusionskriterier som användes var vuxna kvinnors, > 18 år, upplevelser av livskvalitet efter 

bröstcanceroperation. Kvinnor som hade eller inte hade genomgått en rekonstruktion av 

bröstet blev automatiskt en inklusionskriterie därför att det inte fanns något annat ämnesord 

att välja i databasen CINAHL. Se bilaga 1: Sökmatris 

 

Exklusionskriterier var artiklar som handlade om kvinnor som fått olika typer av implantat, 

kvinnors upplevelse av bröstcancer före en operation och kvinnors upplevelse av amning efter 

en bröstcanceroperation för att det inte ingår i studiens syfte. Författarna ansåg att de är stora 

områden och kräver andra studier.  

 

Författarna anser att begreppet livskvalitet är ett stort och svårdefinierat begrepp som kan ha 

olika innebörd för olika personer. Då livskvalitet är ett begrepp som utgör syftet valde 

författarna att använda begreppet livskvalitet som sökord i kombination med andra sökord och 

invänta resultatet från artiklarna. Se bilaga 1. Resultatet gav en del träffar som handlade om 

sexualitet och partnerskap efter bröstcanceroperationen, vilket författarna tyckte var 

intressant. Författarna valde att ta med det delvis för att författarna har förståelse att en 

bröstcanceroperation påverkar kvinnors sexuella liv och partnerskap men även för det styrks 

av litteraturen. Författarna anser att det var en styrka att ha med det för att det är en stor del av 

kvinnors upplevelse av livskvalitet efter en bröstcanceroperation. Ett bröst är inte bara ett 

organ, det har även stor betydelse för både kvinnor och män i sexuallivet.  

 

Författarna använde granskningsmallar enligt Willman et al. (2011) för kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. Artiklarna bedömdes utifrån granskningsmallar för att skaffa en 

kännedom om studiens styrkor och svagheter. Artiklarna som fick högst antal poäng hade 

högst trovärdighet, vilket innebar att författarna kunde dra en säker slutsats.   

 

Enligt Backman (2008) är det viktigt att granska artiklarna för att få ett helhetsperspektiv om 

studien. Författarna upplevde det svårt att jämföra studiens kvalitet med de granskningsmallar 

som Willman et al. (2011) tagit fram då alla frågor i den mallen inte kunde besvaras i 

artiklarna. Valda artiklar är av kvantitativ och kvalitativ metod. Kvantitativa artiklars resultat 

fördel är att resultatet leder till generaliserbar slutsats. Kvalitativa artiklars fördel är att de ger 

djupare förståelse av en upplevelse (Kristensson, 2014). Författarna har analyserat artiklarna 

och bearbetat artiklarna först var för sig och sedan tillsammans. Det gjordes för att författarna 

skulle få fram resultat som svarade på syftet oberoende av varandra. Texten delades in i 

meningsenheter, sedan omvandlades de till subkategorier och kategorier. Enligt Kristensson 

(2014) är innehållsanalys av texten en passande metod för studien. Enligt Polit och Beck 

(2012) är det viktigt att alla artiklars resultat ska redovisas och granskas för att kunna dra en 

säker slutsats.   

 

De valda artiklarna var utförda i olika länder och det gav en internationell inblick i kvinnors 

upplevelse av livskvalitet efter bröstcanceroperationen. Författarna anser att det är en styrka 

att få en internationell inblick. Det kan ge sjuksköterskor i Sverige ett vidare mångkulturellt 

perspektiv.  
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6.2 Resultatdiskussion  

6.2.1 Förändrat utseende 

Andrzejczak et al. (2012) ; Casso et al. (2004); Manganiello et al. (2010) ; Piot-Ziegler et al. 

(2010) och Safarinejad et al. (2013) påvisar att det förändrade utseendet leder till försämrad 

livskvalitet. Det beror bland annat på att kvinnorna upplever minskad känsla av kvinnlighet 

och kroppsuppfattning. Författarna anser att det är en naturlig reaktion att kvinnorna upplever 

minskad kvinnlighet efter mastektomin eftersom bröstet är en viktig symbol för 

kvinnligheten. I dagens samhälle ligger det stor press på kvinnor och deras utseende, därför är 

det inte konstigt att kvinnorna reagerar som de gör. Bergh et al.(2007) hävdar att 

bröstrekonstruktion visar en ökning av livskvalitet hos kvinnor både omedelbart efter 

mastaktomin och även senare. Det bekräftar även Manganiello et al. (2010) som fann liknande 

fakta att kvinnor som hade genomgått en rekonstruktion av bröstet hade högre livskvalitet än 

de kvinnor som inte hade genomgått en rekonstruktion. Piot-Ziegler et al. (2010) bekräftar 

inte det resultatet, Piot-Ziegler et al. (2010) har kommit fram till i sitt resultat att en 

rekonstruktion inte är tillräckligt för att få sin kvinnlighet tillbaka utan det är mest för att de 

skulle kunna tillfredsställa sin partner och sina barn.  

 

Myklebust Sörensen och Almås (2011) nämner att det kan ta lång tid för kvinnan att 

bestämma sig om hon vill ha en rekonstruktion eller inte. Ibland flera år. Författarna har en 

förståelse till att det kan kännas som att en rekonstruktion inte är tillräckligt för att få tillbaka 

kvinnligheten då en protes inte är en del av kvinnans kropp. Det kan ge en förklaring till det 

som Myklebust Sörensen och Almås (2011) nämner. 

 

6.2.2 Fysisk ohälsa 

Bergh et al. (2007) beskriver att fatigue som kvinnor upplever innebär känsla av trötthet, 

svaghet och minskad energi i kroppen. Fatigue påverkar dagliga aktiviteter negativt, vilket 

leder till minskad livskvalitet. Fatigue är ett vanligt symtom som kvinnor upplever vid 3-4 

månader efter bröstcanceroperationen (ibid.). Författarna har förståelse att fatigue är ett stort 

problem för kvinnor. Det kan vara svårt att beskriva eftersom det inte är ett tydligt symtom 

som smärta, kräkning eller illamående. Bergh et al. (2007) beskriver att bakomliggande orsak 

till fatigue kan vara till exempel behandlings biverkningar, låg Hb värde, sömnsvårigheter och 

depression. Symtomlindring, och behandlig är mycket viktigt för att minska lidande av fatigue 

(ibid.).  

    

Safrinejad et al. (2013) hävdar att kvinnor upplever lägre nivå av livskvalitet på grund av 

smärta och fatigue efter bröstcanceroperationen, beroende på om de får både strålning och 

hormonell behandling som eftervårdbehandling efter operationen eller bara strålning eller 

hormonbehandling. Poleshuck et al. (2006) menar även att det finns en risk för kvinnorna att 

den akuta smärtan efter operationen utvecklas till kronisk smärta. Poleshuck et al. (2006) 

hävdar till skillnad från Safrinejad et al. (2013) att smärtan beror på vilken typ av operation 

(lumpektomi eller mastektomi) kvinnorna har gjort, ålder samt kvinnornas hälsotillstånd innan 

operationen. Enligt Casso et al. (2004); Härtl et al. (2010); Janz et al. (2002); Larsson et al. 

(2010); Poleshuck et al. (2006); Safrinejad et al. (2013) och Taira et al. (2011) är fatigue, 

smärta, svullnad och ödem gemensamma faktorer som påverkar livskvaliteten negativt. Alla 

nämnda forskare menar att livskvaliteten förbättras med tiden både efter sex månader, ett och 

två år. Myklebust Sörensen och Almås (2011) hävdar dessutom att smärtan beror på att 
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lymfkörtlar har tagits bort och att armen kan kännas för kort. Författarna anser att smärta kan 

upplevas på olika sätt utifrån unika kvinnor.  Smärta efter bröstcanceroperationen kan vara på 

grund av fysisk anledning, men även psykisk anledning då psykisk ohälsa kan bidra till 

fysiska symtom (Bergh, 2011).  

 

Härtl et al. (2010) menar även att illamående, kräkningar och aptitlöshet är faktorer som 

påverkar livskvaliteten negativt. Livskvaliteten är sämst i början då symtomen är som värst 

men ökar sedan med tiden när symtomen blir lindrigare. Kvinnorna upplever även diarré, 

obstipation och sömnsvårigheter. De symtomen förbättras inte över tid. Janz et al. (2002) 

bekräftar studien av Härtl et al. (2010) men anser att symtomen inte är besvärande i lika stor 

utsträckning. Janz et al. (2002) menar istället att trötthet och sömnsvårigheter är de symtom 

som påverkar livskvaliteten mest på ett negativt sätt.  

 

Myklebust Sörensen och Almås (2011) bekräftar den fakta som de övriga författarna har 

kommit fram till men har även sett att nedsatt rörlighet i axlarna och förändrad känsel i huden 

är vanligt förkommande efter behandlingen. Frank, Gran, Rundqvist och Arman (2008) 

beskriver också att många starka kvinnor både fysiskt och mentalt beskriver att de blir allt 

svagare under behandlingen efter operationen på grund av kroppsliga besvär.  

 

Taira et al. (2011) bekräftar Härtl et al. (2010) och Janz et al. (2002) men fann även att 

problem med kognitiva funktioner förekommer. Tanke- och talhastighet, verbal- och 

minnesförmåga, koncentration, lärande förmåga och att hitta rätt ord är kognitiv förmåga. 

Nedsatt kognitiv förmåga är ett långvarigt problem som en del kvinnor rapporterar efter 

operationen och behandlingen även när kvinnorna börjar arbeta.  Anledningen till det är inte 

klarlagt, det kan vara psykologiska konsekvenser av krissituationen på grund av ohälsa eller 

behandlings biverkningar (Bergh et al. 2007). 

 

 

6.2.3 Psykisk ohälsa 

Härtl et al. (2010); Larsson et al. (2010); Piot-Ziegler et al. (2010) och Taira et al. (2011) 

hävdar alla att ångest och depression är de psykiska faktorer som påverkar livskvaliteten mest 

negativt under lång tid. Gjertsen (2003) bekräftar att kvinnor upplever en krissituation vilket 

leda till sorg och ångest efter operationen. Författarna anser att det inte är konstigt att 

kvinnorna upplever ångest när de får diagnos och genomgår olika typer av behandling, 

framförallt kirurgisk behandling.  

 

Piot-Ziegler et al. (2010) menar att kvinnorna känner mycket sorg över att de har förlorat ett 

bröst. Många av kvinnorna har svårt att se på sin kropp vid dusch. Det bekräftar även 

Myklebust Sörensen och Almås (2011).  Cancersjukdomen upplevs som ett hot för kvinnorna 

vilket påverkar livskvaliteten negativt (Piot-Ziegler et al., 2010). Frank Gran, Rundqvist och 

Arman (2008) motsäger Piot-Ziegler et al., (2010) för att Frank et al.(2008) har intervjuat en 

del kvinnor som berättar om sina upplevelser om bröstcancer och de kvinnorna beskriver att 

de inte upplever hotet mot kvinnligheten centralt (ibid.).  

   

 

Psykisk stress, oro och rädsla att återinsjukna är känslor som kvinnor upplever, vilket medför 

att kvinnor som genomgår mastektomi är i större behov av mer omtanke än kvinnor som 

genomgår bröstbevarade kirurgi för att öka livskvalitet hos dem (Bergh et al., 2007). 



”Seminarieexemplar, får ej spridas.”  

18 

 

Författarna anser att kvinnors förmåga att hantera och kontrollera livssituationer vid 

upplevelse av en allvarlig sjukdom som cancer är mycket viktig.  Hanterbarhet och 

meningsfullhet är viktiga känslor hos kvinnor för att kvinnor ska kunna kämpa mot 

cancersjukdomen, viket bidrar till positiva effekter på livskvaliteten. Patienten är i behov av 

stöd och hjälp för att stärka KASAM för att patienten ska kunna hantera sina känslor 

(Antonovsky, 2005).  

 

Depression har ett stort samband med cancerprognos. 20-30 % av kvinnor drabbas av 

depressiva symtom efter operationen under behandlingsperioden, vilket påverkar 

livskvaliteten negativt (Lampic et al., 2010). Författarnas åsikt är att sjuksköterskan ska hjälpa 

till att skapa ett hopp hos kvinnor, och ändra kvinnors upplevelse av förtvivlan till ett hopp för 

att lindra kvinnors lidande av sin sjukdom. Hoppet kan vara att bli smärtfri eller bli frisk. 

Willman (2011) styrker att hoppet har betydelse för livskvaliteten. 

 

6.2.4 Förändrat sexualliv 

Bergh et al. (2007) beskriver att vårdpersonalen har svårt att diskutera sexuella problem med 

kvinnor för att vårdpersonalen inte anser sig vara rätt person att prata med. Vårdpersonalen 

tycker ändå att det är mycket viktigt att kvinnor berättar om sina upplevelser, så att 

vårdpersonalen kan vidarebefordra problemet istället till områdesexperter, till exempel 

kurator eller psykolog för att få hjälp och stöd (ibid.). Det kan vara bra om sjuksköterskor 

försöker att ge stöd till kvinnorna även om det kan vara svårt att hitta en lösning. Det är 

viktigt att författarna som blivande sjuksköterskor har det i åtanke inför kommande yrkesroll. 

Författarna tycker att kommunikationen i vårdteamet är viktig för att skapa de bästa 

förutsättningarna för patienten.     

 

Andrzejczak et al. (2012) ; Janz et al. (2002); Manganiello et al. (2010) och Safarinejad et al. 

(2013) påvisar alla att kvinnor upplever olika problem vid sexuell aktivitet, vilket påverkar 

livskvaliteten på ett negativt sätt. Högre utbildningsnivå bidrar till ökad sexuell hälsa och 

bättre livskvalitet jämfört med kvinnor som inte har lika hög utbildning. Faktorer som 

påverkar kvinnors sexualliv är ålder och sin partners ålder. (Manganiello et al,. 2010). Hulter 

(2011) menar att sex inte bara utförs av unga och friska människor utan av alla. Annars kan 

varken Bergh et al. (2007); Frank et al. (2008); Hulter (2011) eller Myklebust Sörensen och 

Almås (2011) styrka om hög utbildning har ett samband mellan ökad sexualitet och ökad 

livskvalitet. Författarna håller med ovan nämnda forskare angående hög utbildningsnivå och 

sexualitet, därför att en kvinna med högre utbildning kan ha lättare att söka fram kunskap för 

att lättare kunna hjälpa sig själv att hantera situationen.  

 

Andrzejczak et al. (2012) hävdar att många kvinnor täcker över sin kropp i samband med 

intimkontakt samt att kvinnorna upplever försämrad attraktion. Myklebust Sörensen och 

Almås (2011) nämner att kvinnor kan ha svårt att visa sin kropp efter bröstcanceroperationen, 

vilket författarna har förståelse för eftersom bröstet är en viktig del av kvinnors kropp.  

 

Mellan 20 - 30 % kvinnor har problem med sin sexuella funktion efter operationen. Kirurgisk 

behandling orsakar nedsatt sexuell funktion som påverkar kvinnors sexuella liv, till exempel 

nedsatt känslighet i bröstet, minskad sexuell lust och dålig kroppsuppfattning. Det tar tid för 

kvinnorna att lära känna sina kroppar efter operationen (Bergh et al., 2007). De fakta bekräftar 

även Hulter (2011). Andrzejczak et al. (2012) och Janz et al. (2002) nämner båda i sitt resultat 

att många kvinnor inte känner sig nöjda och tillfreds med sitt sexualliv.  
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Sexualliv är en viktig del av människors liv för att fortplanta sig. En bröstcanceroperation 

påverkar kvinnors sexualliv och moderskap negativt, vilket innebär minskat livskvalitet 

(Westlund, 2007). Påverkan på kvinnors sexualliv kan enligt författarna leda till att kvinnorna 

inte vill ha sex eller skaffa barn. 

 

6.2.5 Social ohälsa 

Casso et al. (2004) hävdar att det finns ett samband mellan högre inkomst och ökad känsla av 

livskvalitet. Manganiello et al. (2011) hävdar även de det finns ett samband mellan ekonomin 

och livskvalitet men även att social miljö och psykisk hälsa är faktorer som påverkar 

livskvaliteten (ibid.). Lampic et al. (2010) kan bekräfta det och hävdar att socioekonomiska 

skillnader påverkar kvinnors överlevnad i bröstcancer. Låg socioekonomisk status har negativ 

påverkan för kvinnors hälsa vilket leder till sämre livskvalitet. Enligt författarna kan det vara 

lättare för en kvinna som har högare inkomst att "köpa sig lycka" genom till exempel 

skönhetsoperationer och resor med mera.  

 

Andrzejczak et al. (2012) har kommit fram till i sin studie att framförallt yngre kvinnor har 

svårt att prata om sina känslor med sin partner. Bergh et al. (2007) beskriver att brist på 

socialt stöd efter bröstcanceroperationen, kan bidra till negativa känslomässiga konsekvenser 

hos kvinnor. Ökat självförtroende är mycket viktigt för att kvinnor ska kunna lära sig att leva 

och acceptera den nya situationen. Familj och vänners stöd och närhet har också sina positiva 

effekter hos kvinnor efter operationen (ibid.). Närhet av den person som står kvinnorna 

närmast anser författarna är mycket viktigt för kvinnorna. Myklebust Sörensen och Almås 

(2011) bekräftar Bergh et al. (2007) att kvinnor behöver stöd från sin omgivning. Kvinnors 

eventuella partner får inte glömmas bort då en bröstcanceroperation även kan vara svårt för 

honom eller henne. Lampic et al. (2010) menar även att hela familjen hamnar i en kris och att 

många kvinnor upplever sämre livskvalitet vid brist på socialt stöd. Författarnas åsikt är att 

kvinnor är i behov av uppmärksamhet och förståelse av deras upplevelse, för att kunna stärka 

deras kapacitet och hjälpa dem att kunna hantera upplevelsen av livskvalitet. På så sätt ökar 

kvinnornas empowerment (Insulander & Björvell, 2013). 

 

Myklebust Sörensen och Almås (2011) skriver även att det finns en förening för kvinnor som 

har bröstcancer (Bröstcancerföreningens riksorganisation, BRO) där det finns kontaktpersoner 

att tillgå vid frågor för såväl patient som anhöriga. Det tycker författarna är bra för att det är 

lika viktigt för patient som för anhörig att det finns information och stöd att få (ibid.).  

 

6.3 Kultur och genus 

Resultatet påvisade att kvinnor upplevde samma somatiska och psykiska symtom efter 

operationen, oavsett vilket land de kom i från eller vilken kultur de tillhörde. Dock fanns en 

skillnad i olika samhällsklasser som kan påverka kvinnors hälsa och livskvalitet. Människor är 

unika och kan reagera olika vid olika sjukdomstillstånd. Sjuksköterskor bör ha bakgrund om 

olika kulturella perspektiv för att kunna ge goda omvårdnadsåtgärder (Jirwe et al., 2011). 

 

Lassen (2012) skriver att patientens livsinställning och trosuppfattning ska utvecklas med 

tiden samt ha stor betydelse för patientens kultur. Lassen (2012) beskriver också att 

sjuksköterskan är en central del i omvårdnaden och den närmaste omvårdnadsperson till 
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patienten som kan se människan som bakom patienten och på vilket sätt regerar vid ohälsa 

utifrån kulturperspektiv (ibid.).  

 

Jämlikhet utifrån genusperspektiv inom sjukvården är en etisk grund som varje vårdpersonal 

skall följa. Det är nödvändigt för sjuksköterskan att ta hänsyn till patientens behov, både 

psykiskt och somatiskt samt patientens upplevelse och åsikter (Määttä & Öresland, 2011). Hot 

mot självbild och förlora en viktig del av kvinnlighet, kan ge negativa konsekvenser hos 

patienten, till exempel känsla av meningslöshet. Sjuksköterskans uppgift är att skapa 

meningsfullhet hos patienten för att ändra patientens negativa känslor som har negativa 

konsekvenser på patientens livskvalitet till positiva som är att kämpa mot sjukdomen 

(Lorentsen & Crov, 2011). Antonovsky (2005) beskriver att meningsfullhet har stor betydelse 

för patienten för att patienten ska uppleva ett högre KASAM och öka motivationen för att 

kämpa mot sin sjukdom.   

 

6.4 Klinisk nytta  

För att kunna ge en god omvårdnad till kvinnor efter bröstcanceroperationen måste 

sjuksköterskan ta hänsyn till bemötande, både mot kvinnorna och deras anhöriga, samt att 

vårda utifrån hela familjens behov. Vårdkvalitet har betydelse för kvinnors livskvalitet efter 

bröstcanceroperationen. Kvinnor som var missnöjda med vården efter operationen upplevde 

sämre livskvalitet, vilket påvisade att vården hade stor betydelse för kvinnors livskvalitet 

(Lampic et al., 2010). Lampic et al. (2010) beskriver även att vikten av att öka kunskap och 

förståelse för kvinnors upplevelse är nödvändigt för att uppnå kvinnors allmänna 

välbefinnande.  Det finns andra sätt att påverka livskvaliteten positivt hos kvinnor efter 

operationen, till exempel att erbjuda speciellt anpassad omvårdnad som extra stödåtgärder och 

familjestöd. Utifrån de omvårdnadsåtgärderna kan författarna som blivande sjuksköterskor 

hjälpa patienten att acceptera sin situation och på så sätt även stärka patientens KASAM. 

Genom högre KASAM kan kvinnor hantera sin livssituation och öka sin livskvalitet. Allt fler 

kvinnor drabbas av bröstcancer i Sverige, men förbättrade behandlingsmetoder och 

omvårdnad kan leda till att kvinnors sjukdom botas och ge ett förlängt liv (ibid.). 

6.5 Slutsats 

En slutsats som författarna har funnit är att kvinnor upplevde förändringar i sitt liv som 

minskat livskvaliteten. Resultatet kan sammanfattas utifrån ett helhetsperspektiv. Genom 

förändrat utseende, fysisk och psykisk ohälsa, förändrat sexualliv och social ohälsa upplevde 

kvinnor minskad livskvalitet. Bröstcancerdiagnos leder till en krisreaktion och en chockfas 

som har negativa konsekvenser på kvinnors beteende (Gjertsen, 2003). 

 

Vikten ligger på sjuksköterskan att vårda patienten med personcentrerad omvårdnad. 

Sjuksköterskan agerar spindeln i nätet och är ansvarig för och arbetsteamets kommunikation 

för att tillfredställa kvinnors behov (Josephson, 2013). Sjukdomsprocess, operation, 

inläggnings tid och lång tids behandling kräver att sjuksköterskan ska vara uppmärksam till 

patientens behov. Hoppet är en nödvändig resurs som ger patienten kraft och styrka för att 

kämpa mot sin sjukdom.  
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6.7 Förslag till framtida forskning 

Författarna anser att det finns mycket forskning om kvinnors upplevelse av livskvalitet efter 

en bröstcanceroperation. Dock anser författarna att mer forskning av kvinnors upplevelse 

utifrån sjuksköterskors perspektiv behövs. Sjuksköterskor har kunskap och erfarenhet av att 

kunna observera kvinnors behov efter operationen. Genom klinisk erfarenhet och formell 

kunskap har sjuksköterskor fått mycket kunskap om kvinnor med bröstcancers beteende och 

upplevelser. På så sätt får sjuksköterskan ett brett perspektiv om omvårdnaden. Författarna 

anser att en kombination av forskning på sjusköterskors erfarenhet och kunskap och 

kvinnorna med bröstcancers erfarenhet och upplevelser kan bidra till fler specifika 

omvårdnadsåtgärder. Omvårdnadsåtgärderna kan då leda till ökad känsla av livskvalitet.  
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9.2 Bilaga 2: Artikelmatris  
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Författare  

 

Artikels titel, 

tidskrift,  

Land 

Syfte Metod och ev. 

design 

Värdering Resultat 

Författare: 

Andrzejczak, E., 

Markocka-Maczka, 

K. & Lewandowski, 

A. (2012) 

Partner relationships 

after mastectomy in 

women not offered 

breast 

reconstruction. 

Journal of 

psychological social 

and behavioural 

diminutions of 

cancer 22(7). 1653-

1657. DOI: 

10,1002/pon.3197.  

 

 

Land: Polen 

Syftet var att 

beskriva kvinnors 

kroppsuppfattning 

och självkänsla samt 

deras upplevelser av 

sexualliv med sin 

partner efter en 

bröstcancer 

operation. 

Metod: Kvantitativ 

studie 

Design: Prospektiv 

 

Population: 

Inklusionskriterier: 60 

kvinnor, gift eller ha ett 

förhållande (deltagarna 

måste ha en bra relation 

med sin partner för att 

kunna utvärdera 

forskningsproblem), och 

hade genomgått 

mastektomi på grund av 

bröstcancer.  

 

Ålder(34-75 år). 

Studiegrupp: 

34–49   N=10(17 %) 

50–65   N=38(63 %) 

>65   N=12(20 %) 

Exklusionskriterier: 

Kvinnor som har haft 

rekonstruktiv kirurgi 

 

Urval: 

Snöbolls urval, forskare 

frågade de relevanta 

kvinnor till studien. I 

Wroclaw Medical 

Universitet i Wroclaw, i 

Polen 

 

Datasamlingsmetod:  

15 Demografiska frågfor 

om HRQoL . 

 

Dataanalys: 

Statistisk analys 

 

 

Etik: 
Studien var godkänd 

Hög trovärdigt: 

75 % 

Studie styrkor:  

Inget bortfall. 

Studiens process 

kan följas 

tydligt. Forskare 

valde de 

relevanta 

deltagarna till 

studien och 

redovisade all 

datainsamling.  

 

 

Studie 

svagheter: 

Ingen 

Studiens resultat 

visads att 33 % 

av kvinnorna 

upplevde en 

negativ relation 

med deras 

partner efter 

bröstcancer 

operationen.  

 

 31 % av 

deltagarna 

rapporterade en 

obehaglig 

känsla, 31 % 

upplevde 

minskad 

attraktivitet, 71 

% av kvinnorna 

rapporterade 

försämring av 

sexliv med sin 

partner. 77 % av 

kvinnorna 

meddelade dålig 

förmåga vid 

samlag.  

48 % hade 

minskad lust och 

aktiv förmåga.  

80 % av de 

yngsta kvinnorna 

och 58 % av de 

äldsta kvinnorna 

täckte sina 

kroppar under 

samlag med sin 

partner.  

71 % respektive 

76 % upplevde 

minskad sexuell 

aktivitet och de 

var inte nöjda 
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9.2.2 Bilaga  

Författare  

Artikels titel, 

tidskrift,  

Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Författare:  

Casso, D., Buist, D.S., 

Taplin, S. (2004). 

Quality of life of 5-10 

year breast cancer 

survivors diagnosed 

between age 40 and 49. 

Health And Quality Of 
Life Outcomes Volym 2, 

(25).  
 

Land:USA 

Syftet med 

studien var att 

värdera 

livskvalité hos en 

bestämd grupp 

kvinnor efter 5- 

10 års överlevnad 

av bröstcancer 

och som blivit 

diagnostiserade i 

åldrarna 40 – 49 

år.  

Metod: Kvantitativ  

Design: Deskriptiv 

 

Population: 

Inklusionskriterier: 

Kvinnor som blivit 

diagnostiserade i stadiet 

carcinoma in situ till 

invasiv bröstcancer 5- 10 

år före juni 1998. 

Kvinnorna skulle vara i 

åldrarna 40-49 år när dem 

rekryterades i januari 

1999.   

 

Exklusionskriterier: 

Framkommer inte. 

 

Urval: 

Deltagarna identifierades 

från ett cancerregister i 

Västra Washington samt 

från egna initiativtagare 

ifrån en bröstcancer 

screening program. 

Antalet blev 290 kvinnor. 

Bortfall 73 kvinnor.  

Datainsamlingsmetod: 

Deltagarna fick ett 

välkomstbrev, ett häfte 

med standardiserade frågor 

från ett frågeformulär 

(CARES- SF), SF-36 samt 

ett svarskuvert. Frågorna 

skickades ut i fyra 

omgångar för att minimera 

risken för bortfall. 

Frågorna handlade om 

hälsorelaterad livskvalité, 

depression och 

rehabilitering.  

Dataanalys: 

Statistisk analys. 

 
Etik: 

Godkänd av human 

subject committé. 

 

Hög 

trovärdighet: 

81 % 

 

Studie styrkor:  

Relevanta och 

beprövade 

mätinstrument 

användes.  

 
Studie  

svagheter: 

Stort bortfall 

på 73 

personer. 

 

33 kvinnor i 

studien fick 

återfall av 

bröstcancer 

men det 

framgår inte 

om de blev 

exkluderade 

från studien. 

Det kan ha 

påverkat 

resultatet. 

Kvinnor som 

hade 

bröstrelaterade 

symtom vid 

undersökningen 

hade lägre 

livskvalité än de 

som inte hade 

några symtom. 

 

Svagare 

förhållande sågs 

hos kvinnor som 

hade någon form 

av vidare 

behandling efter 

operationen 

jämfört med de 

som inte hade 

det. 

 

Kvinnor som 

hade vidare 

behandling hade 

sämre livskvalité 

fysiskt, psykiskt 

och sexuellt.  

 

Tiden för hur 

länge sedan 

kvinnorna hade 

diagnostiserats 

hade ingen 

påverkan på 

livskvalitén. 

 

Kvinnor som 

hade genomgått 

en mastektomi 

hade sämre 

livskvalitet än de 

kvinnor som fått 

bröstbevarande 

behandling. 

 

 



”Seminarieexemplar, får ej spridas.”  

30 

 

9.2.3 Bilaga  

Författare  

 

 

Artikels titel, 

tidskrift,  

Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Författare: 

Härtl, K., Engel, 

J., Herschbach, P., 

Reinecker, H., 

Sommer, H. & 

Friese, K. (2010) 

 

Personality traits 

and psychosocial 

stress: Quality of 

life over 2 years 

following breast 

cancer diagnosis 

and psychological 

impact factors. 

 

Psycho-Oncology. 

19(2).160–

169DOI: 

10.1002/pon.1536. 

 

Land: Tyskland. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

skillnader i 

livskvalitet och 

kroppsuppfattning 

hos kvinnor som 

haft bröstcancer 

under två års tid, 

genomgått en 

operation samt 

hitta olika faktorer 

som påverkat 

livskvaliteten under 

de två åren. 

Metod: Kvantitativ  

Design: Kohort studie. 

 

Population: 

Inklusionskriterier: 

Kvinnor som fått primär 

diagnos bröstcancer stadium 

0-4 och kunde behärska 

tyska språket. 

 

Exklusionskriterier: 

Kvinnor som fick 

neoadjuvant 

cytostatikabehandling, 

kvinnor som hade någon 

form av psykisk sjukdom 

samt kvinnor som dog under 

uppföljningstiden. 

 

Urval: 

Selektivt urval. Kvinnornas 

läkare gav information om 

studien till kvinnorna. 278 

kvinnor tilldelades ett 

frågeformulär. Under 

uppföljningstiden dog sju 

kvinnor och 16 återfick 

tumörer. 255 kvinnor 

återstod nu att delta. Alla 

kvinnor fullföljde inte 

frågeformulären.   

 

Datainsamlingsmetod: 

Färdiga frågeformulär 

(QLQ-C30),(QLQ-

BR23),(QSC-R23),(FPI-R) 

och (LOT) om livskvalitet 

skickades hem till 

patienterna med sex 

månaders intervall efter 

operationen.  

 

Dataanalys: 

Statistisk analys. 

 

Etik: 

Studien blev godkänd i den 

lokala etiska kommittén.    

Hög 

trovärdighet: 

64 % 

 

Studie Styrkor: 

Studien var 

trovärdig då 

relevanta 

mätinstrument har 

använts.  

 

Data har samlats 

in under två år.  

 

Studie Svagheter: 

Stort bortfall på 

ca.20 % 

 

 

 

 

 

Kvinnorna hade 

störst problem 

med fysiska 

symtom som 

illamående, 

aptitlöshet, 

smärta från 

bröstet och 

fatigue de första 

sex månaderna 

efter 

operationen. 

Symtomen 

minskade sedan 

över tid.  

 

Symtom från 

brösten ökade 

efter sex 

månader.  

 

Ångest var den 

största orsaken 

till minskad 

livskvalitet.    
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9.2.4 Bilaga  

Författare  

Artikels 

titel, 

tidskrift,  

Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Författare: 

Janz, N.K., 

Mujahid, 

M., Chung, 

L.K., Lantz, 

P.M., 

Hawley 

S.T., 

Morrow, 

M., 

Schwartz, 

K., Kats, 

S.J. (2002). 

Symptom 

experience 

and quality 

of life of 

women 

following 

breast 

cancer 

treatment. 

Journal Of 

Women's 

Health, 

Volym 16 

(9), 1348-

1361. 

Land: USA  

Syftet med studien var 

1: att beskriva 

upplevda symptom 

efter en 

bröstcanceroperation. 

2: Bedöma hur ofta de 

förekommer, 3: 

Bedöma sambandet 

mellan upplevda 

symtom och olika 

dimensioner av 

livskvalitet. 

Metod: Kvantitativ 

Design: Tvärsnittstudie.  

Population: 

Inklusionskriterier: 

Kvinnor till åldern 79 år, 

kvinnor som hade en 

primär bröstcancerdiagnos 

och som hade genomgått 

en bröstoperation, 

möjlighet att kunna skriva 

eller tala på Engelska eller 

Spanska, kvinnor i 

stadium carcinoma in situ 

till invasiv bröstcancer 

utan metastaser. Afrikan 

Amerikanska kvinnor 

inkluderade för att öka 

representationen i studien.  

Exklusionskriterier: 

Asiatiska kvinnor i Los 

Angeles som deltog i 

andra studier, kvinnor som 

hade haft bröstcancer 

tidigare och som hade 

metastaser i kroppen samt 

kvinnor som inte hade 

genomgått en behandling. 

Urval: 

Snöbollsurval. Alla fall av 

carcinoma in citu och 20 

% slumpmässiga fall av 

invasiv cancer samlades 

ifrån Detroit, Los 

Angelses och Michigan.  

 

Datainsamlingsmetod:2 

frågeformulär med frågor 

(EORTC QLQ-

C30),(QLQ-BR23) om 

hälsorelaterad livskvalité 

och specifika frågor just 

för bröstcancer användes 

som mätinstrument. 

Dataanalys: 
Statistisk analys.  

Hög 

trovärdighet: 

87 % 

Studie styrkor: 

Relevanta 

mätinstrument 

har använts. P 

värde som är 

mindre än 0,05 

vilket gör 

studien mer 

trovärdig.  

Studie 

svagheter: 

Av 2640 

personer var 

det 88 % som 

deltog i studien 

och 74.3 % 

som fullföljde 

studien. Det 

stora bortfallet 

berodde på 

språkbarriärer, 

dödsfall eller 

svårt sjuka, inte 

hade genomgått 

en definitiv 

operation.    

 

 

 

Känsla av trötthet, vilja 

vila, sömnsvårigheter, 

svettningar/svallningar 

och smärta i bröstet var 

dem vanligaste 

rapporterade 

symtomen.  

Kvinnor som hade 

bättre hälsostatus när 

dem fick diagnosen 

upplevde inte lika ofta 

sömnsvårigheter och 

smärtproblematik. 

Sömnsvårigheter och 

trötthet var den största 

faktorn som påverkade 

livskvalitén. Var 

kvinnorna bodde, 

vilken klinik dem 

behandlades på, 

behandling och diagnos 

påverkade inte 

nämnvärt livskvaliteten 
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9.2.5 Bilaga  

Författare  

 

Artikels 

titel, 

tidskrift,  

Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Författare: 
Larsson, J, 

Sandelin, K. 

& Forsberg, 

C. (2010). 

 

Health-

related 

quality of life 

and 

healthcare 

experiences 

in breast 

cancer 

patients in a 

study of 

Swedish 

women. 

Cancer 

Nursing 33(2) 

 

 

Land: 

Sverige  

Syftet med 

studien var att 

undersöka en 

grupp kvinnors 

hälsorelaterade 

livskvalité och 

tillfredsställelse 

till sjukhuset 

 före och efter 

bröstcancer 

operationen (2 

veckor och 6 

månader).     

Metod: Kvantitativ studie 

 

Design: Deskriptiv 

prospektiv  

 

Population: 

Inklusionskriterier, 100 

kvinnor som kan förstå 

och skriva svenska och 

acceptera att delta i 

studien. Ålder: mellan 

(30 - 80 år). 

  

Exklusionskriterier 

Framkommer inte. 

 

Urval: 

Snöbollsurval 

Patienter med 

bröstcancer som skulle 

opereras i Karolinska 

Universitetssjukhuset i 

Stockholm tillfrågades.   

Datasamlingsmetod:  

2 frågeformulär för att 

samla information om 

HRQoL SF-36 och 

tillfredsställelse med 

vården efter bröstcancer 

operationen i vecka 2 och 

vecka 24.  Frågorna var  

med svarskategorier 

(alltid, ofta, sällan, och 

aldrig) och var 

begränsade av enkät 

formulering som innehöll 

vissa bestämda frågor 

och öppna frågor för att 

deltagarna skulle 

beskriva fritt sina 

upplevelser.   

Dataanalysmetod: 

Statistisk analys. 

Etik: 

Studien blev godkänd i 

den lokala etiska 

kommittén 

Hög trovärdighet 

85 % 

 

Studie styrkor: Enkät och 

frågor i studien som var 

relevanta för studien 

redovisades.  

 

 

Studie svagheter: 85 

kvinnor av 100 var 

deltagare i studien, 15 av 

100 vägrade delta. Två 

veckor efter operationen 

var det 79 kvinnor av 85 

som hade avslutat 

frågeformulären, och 64 

kvinnor av 79 var kvar i 

vecka 24, vilket innebär 

ökat antal bortfall under 

forskningsprocessen. 

Kvinnorna 

upplevde en 

förbättrad 

hälsorelaterad 

livskvalitet 

(HRQoL) efter 

operationen 

övertid.   

 

Studien 

visade att en hög 

grad av 

kontinuerliga 

kontroller av 

bröstet leder till 

ökad känsla av 

livskvalitet hos 

kvinnor efter 

bröstcancer 

operationen. 
 

HRQoL (Hälsorelaterad quality of life). 
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9.2.6 Bilaga  

Författare  

 

Artikels 

titel, 

tidskrift,  

Land 

Syfte Metod och ev. 

design 

Värdering Resultat 

 

Författare: 

Manganiello, 

A., Hoga, L. 

A. K., 

Reberte, L. 

M., Morais, 

M. C. & 

Aparecida 

Manganiella, 

R. C. (2011). 

Sexuality and 

quality of life 

of breast 

cancer 

patients post 

mastectomy. 

 

European 

journal of 

oncology 

nursing.  

15(2). 166. 

DOI: 10. 

1016/j.jpain. 

2006.02.007. 

 

Land: 

Brasilien 

 Syftet med studien var 

att utvärdera den 

sexuella funktionen 

och livskvaliteten hos 

patienter med 

bröstcancer efter 

bröstcanceroperation i 

samband med de 

personliga 

egenskaperna hos 

kvinnor med deras 

partner.  

Metod: Kvantitativmetod 

Design: Deskriptiv 

Tvärsnittsstudie  

Population: 100 kvinnor 

Inklusionskriterier: 

Kvinnor som hade 

adjuvant terapi, hade 

genomgott mastektomi 

för ett eller två år sedan 

samt kunde 

kommunicera. Alla 

kvinnor som var 

inskrivna i studien skulle 

lämna undertecknat 

samtycke. 

Ålder grupp: 

(30-39)(40-60)(> 60) år 

Exklusionskriterier: 

Kvinnor som hade 

metastaser. 

Urval: 

Snöbollsurval. Säo Paulo 
Universitetssjukhuset i 

sydöstra i Brasilien 

 

Datainsamling: 

Demografisk enkät med 

frågor om ålder, både på 

kvinnorna och deras 

partner, antal år av 

studier och antal års 

äktenskap. Vilken typ av 

behandling efter 

bröstcanceroperation.  SF 

-36 enkäten validerades i 

Brasilien, den består av 

11 frågor som 

utvärderade 8 

livskvalitets domäner, 

poängskattning mellan 0-

100.  

Dataanalys: statistisk 

analys (data testades 

reliabilitet och validitet). 

Etik: 

Studien blev godkänd i 

den lokala etiska 

kommittén 

Hög 

trovärdighet: 

100 % 

Studie styrkor: 

Studiens 

process kunde 

följas och 

hade inga 

svårigheter.  

Data 

redovisades 

och reliabilitet 

och validitet 

testades.  

 

 

Studie 

svagheter: 

Ingen 

Studien resultat av SF-

36 och SQ-F visade 

negativt resultat av 

den Brasilianska grupp 

kvinnor efter 

bröstcanceroperation 

när det gäller 

känselmässig smärta 

och fysiska aspekter.  

 

Kvinnor med lägre 

utbildningsnivå hade 

lägre livskvalitet.  

 

Livskvalitet 

påverkades även av 

kvinnors sociala miljö, 

psykisk hälsa och 

inkomst.    

 

 

Kvinnor som hade 

genomgått en 

rekonstruktion av 

bröstet upplevde högre 

livskvalitet än de som 

inte hade genomgått 

en rekonstruktion. 
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9.2.7 Bilaga  

Författare  

Artikels titel, 

tidskrift,  

Land 

Syfte Metod och ev. 

design 

Värdering Resultat 

Författare: 

Piot-Ziegler, C., 

Sassi, M.L., 

Raffoul, W., 

Delaloye, JF. 

(2010)  

Mastectomy, body 

deconstruction, and 

impact on identity: 

A qualitative 

study.British 

journal of Health 

Psychology 

15(Pt3). 479-510. 

Doi: 

10.1348/135910709 

X472174. 

 

 

Land: 

Schweiz   

Syftet med studien 

var att förstå vilka 

konsekvenser som 

blir efter en 

mastektomi för 

kvinnor som har 

bröstcancer.  

Metod: Kvalitativ 

Design: 

Fenomenologisk  

Population:19 kvinnor  

Inklusionskriterier: 

Kvinnor i åldrarna 37-

62 år med 

bröstcancerdiagnos 

(invasiv lobulär 

carcinoma, invasiv 

duktal carcinoma). 

Mastektomi med eller 

utan rekonstruktion. 

Vissa kvinnor blev 

erbjudna re konstruktiv 

operation omedelbart 

efter mastektomin, 

andra inte på grund av 

vidare behandling för 

cancern. 

 

Exklusionskriterier: 

Framkommer inte. 

 

Urval: 

Lämplighetsurval. 19 

kvinnor som uppfyllde 

inklusionskriterierna 

tillfrågades. Kvinnorna 

rekryterades från ett 

sjukhus i Schweiz.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Semi-strukturerad 

intervju där kvinnorna 

blev intervjuade 

antingen strax före 

eller direkt efter 

mastektomin samt en 

längre intervju när re- 

konstruktionen var 

utförd. 

Dataanalys: 

 Fenomenologisk 

analys. 

Etik: 

Studien var godkänd 

av University Hospital 

Ethical Board 

Hög 

trovärdighet:  

79 % 

Studie styrkor:  

Forskarna hade 

tagit med citat i 

rapporten vilket 

gjorde studien 

mer trovärdig. 

Forskarna hade 

spelat in 

intervjuerna och 

skrivit ut dem 

ordagrant. 

Därefter 

bearbetat 

resultatet 

tillsammans.   

 

Studie 

svagheter: 

Det framgick 

inte i studien om 

författarna hade 

bortsett från sin 

förförståelse i 

ämnet och om 

det påverkade 

resultatet av 

studien.   

  

Operationen 

förändrade relationen 

som kvinnorna hade 

till sin egen kropp. 

Kvinnorna började 

reflektera över sitt 

utseende i en annan 

grad än de gjort 

tidigare. 

 

Några kvinnor sa att 

de hade levt ett sunt 

liv och försökt göra 

vad de kunnat för att 

inte utveckla 

bröstcancer men blev 

trots allt drabbade. De 

upplevde stor 

besvikelse. 

 

Andra kvinnor som 

inte tidigare hade brytt 

sig om sin kropp och 

nu drabbats av cancer 

kände skuld mot sig 

själva och sina 

kroppar. 

 

Två kvinnor som var 

lite äldre svarade att 

dem inte brydde sig så 

mycket om att de 

blivit av med ena 

bröstet. De var glada 

att dem överlevt.  

 

Kvinnor som klagat 

över sitt utseende 

tidigare ångrade sig 

efter operationen och 

frågade sig varför dem 

inte varit nöjda.   
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9.2.8 Bilaga 

Författare  

 

Artikels titel, 

tidskrift,  

Land 

Syfte Metod och ev. 

design 

Värdering Resultat 

Författare: 
Poleshuck, E.L., 

Kataz, J., Andrus, 

C.H., Hogan, 

L.A., Jung, B-F., 

Kulick, D. I. & 

Dworkin, R. H. 

(2006) 

 Risk factors for 

chronic pain 

following breast 

cancer surgery: A 

prospective study 

The journal of 

pain. 

7(9). 626-634. 

DOI: 

org/1016/j.ejon. 

2010.07.008. 

 

 

Land: USA 

Syftet var att 

identifiera riskfaktorer 

för kronisk smärta 

efter 

bröstcanceroperation. 

 

Metod: 

Kvantitativ  

Design: Prospektiv 

 

Population:  

Inklusionskriterier 

114 kvinnor som var 

över18 år, kunde prata 

engelska, gift och 

välutbildade.  

 

Exklusionskriterier  

Kvinnor som tidigare 

blivit opererade för 

bröstcancer.   

Urval: 

Snöbollsurval. Bortfall 

var 15 kvinnor av 114 

deltagare.   

 

Datasamlingsmetod: 

Intervjuer med fysiska 

och emotionella 

skattningsskalor (0-10) 

2 och 10 dagar samt 3 

månader efter 

operationen. 

 

Analysmetod: 

Statistisk analys.  

Hög Trovärdighet: 

80 % 

Studie styrkor: 

datainsamling och 

dataanalys 

beskrevs tydligt. 

Skattningsskalor 

användes från 0-10. 

Bortfallsanalys 

beskriven. 

Bortfallet var ca 13 

%. 

  

Studie svagheter: 

Den fysiska 

uppföljnings 

undersökning av 

kronisk smärta 

efter en bröstcancer 

operation kräver 

utbildad 

 klinisk personal 

för att göra en 

korrekt bedömning, 

det saknas i 

studien.  

 

Bortfall 15 kvinnor 

av de 114 

deltagarna. 5 

kvinnor som 

saknade data under 

dag 10. 

 

Vid tre månader 

uppföljning 

rapporterade 46 

av 95 kvinnor, 

kronisk smärta.   

 

Kvinnor som 

fick akut smärta 

efter operationen 

riskerade att 

utveckla kronisk 

smärta i med 

tiden, vilket 

innebar att akut 

smärta efter 

operationen var 

en riskfaktor till 

kronisk smärta 

efter bröstcancer 

operationen. 
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9.2.9 Bilaga  

Författare  

 

Artikels 

titel, 

tidskrift,  

Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Författare: 

Safarinejad, 

MR., 

Shafiei, N., 

& 

Safarinejad, 

S. (2013). 

 

Quality of 

life and 

sexual 

functioning 

in young 

women with 

early–stage 

breast cancer 

1 year after 

lumpectomy. 

Psycho-

Oncology. 

22 (6). 

1242–1248, 

June 2013 

DOI: 

10.1002/pon. 

3130 

 

 

Land: Iran. 

 

 

Syftet med 

studien var 

att 

utvärdera 

sexuell 

funktion, 

livskvalité 

och 

självkänsla 

hos unga 

kvinnor i 

tidigt 

stadium av 

bröstcancer. 

Metod: Kvantitativa  

Design: Kontrollerad undersökning. 

 

Population: 

Inklusionskriterier: var att kvinnorna 

skulle leva i en relation och ha samlag 

regelbundet. De skulle intyga att de inte 

hade diabetes, njursjukdom eller hjärt-

kärlsjukdom. Kvinnorna skulle vara 

mellan 25-45 år, vara diagnostiserade 

bröstcancer genom histolog test samt 

blivit opererade inom 12 månader.  

 

Exklusionskriterier: var patienter i 

stadium 3-4 som var ”obotbara”, samt 

patienter som hade spridd cancer eller 

haft tumörer tidigare. Patienter som hade 

upplevt någon form av sexuellt trauma, åt 

mediciner som påverkade sexlusten, rökte 

mer än fem cigaretter/dag, använde 

droger samt gravida.   

 

Urval: 

Bekvämlighetsurval. Potentiella deltagare 

söktes fram i nationellt cancer register 

(n=236). Efter det tillfrågades en läkare 

om patienterna kunde delta. Vid 

klartecken skickades en förfrågan ut till 

potentiella delatagare (n= 208). Under en 

två års period rekryterades n=186 kvinnor 

till studien. Kontrollgruppen var kvinnor i 

samma ålder inskriva på privata 

allmänkliniker n=204 som inte hade 

någon cancerdiagnos.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Data till studien samlades in genom 

enkäter samt genom granskning av 

journaler. Två instrument användes: 

Female Sexual Function Index (FSFI) och 

Short form -36 (SH-36).  

 

Dataanalys: 

Statistisk analys.  

 

Etik: 

Studien är godkänd av medicinska etiska 

kommittén.  

Medel 

trovärdighet: 

60 %  

 Studie styrkor: 

Studien var 

trovärdig då 

relevanta 

instrument 

använts.  

 

Data samlades in 

under två år.  

 

Både grupper 

kvinnor var lika 

gällande 

utbildning, ålder 

och yrkesstatus. 

 

 

Studie svagheter: 

Ingen. 

 

 

 

 

 

Sexuell 

livskvalité: 

Kvinnor med 

bröstcancer hade 

en minskning av 

upphetsning, 

svårt att få 

orgasm samt 

hade problem 

med att bli våta 

vid upphetsning 

jämfört med 

kvinnor som 

inte led av 

bröstcancer. 

Skillnaden var 

signifikant. 

 

Kvinnor med 

bröstcancer hade 

generellt lägre 

hälsorelaterad 

livskvalité än 

kontrollgruppen. 

Skillnaden var 

signifikant. 

 

Kvinnor som 

hade genomgått 

kirurgi, strålning 

och hormonell 

behandling 

upplevde sämre 

livskvalité än 

kvinnor som 

genomgått två 

av ovan nämnda 

behandlingar. 

Kvinnorna hade 

fatiuge, och 

mådde dåligt 

psykiskt.    
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9.2.10  Bilaga  

Författare, 

artikelns titel, 

tidsskrift, land. 

Syfte  Metod och design Värdering Resultat 

Författare:  

Taira, N., 

Shimozuma, K., 

Shiroiwa, T., 

Ohsumi, S., Kuroi, 

K., Saji, S., Saito, 

M., Iha, S., 

Watanabe, T. & 

Katsumata, N. 

(2011). 

Associations 

among baseline 

variables, 

treatment-related 

factors and health-

related quality of 

life 2 years after 

breast cancer 

surgery. 

Breast Cancer 

Research And 

Treatment, Volym 

128 (3), 735-747. 

DOI: 

10.1007/s10549-

011-1631-y 

 

Land: Japan 

Syftet med studien var 

att klargöra den fysiska 

och psykosociala 

återhämtningen över tid, 

behandlingsrelaterade 

faktorer och 

hälsorelaterad livskvalité 

en månad, ett år samt två 

år efter 

bröstcanceroperationen.  

Metod: Kvantitativ  

Design: Deskriptiv. 

 

Population: 

Inklusionskriterier: 

Japanska kvinnor som 

hade fått diagnos 

bröstcancer genomgått 

en operation av bröstet 

och en lymfkörtel. 

Exklusionskriterier: 

Borttagning av två eller 

fler lymfkörtlar samt 

preoperativ behandling 

inför operationen, män 

med bröstcancer, 

gravida.  

Urval: 

Väntrumsurval. 

Japanska kvinnor med 

medelåldern 53 år. 

Sammanlagt 196 

patienter från åtta olika 

sjukhus i Japan mellan 

1998 och 2003 

tillfrågades och gav 

samtycke till studien 

Datainsamlingsmetod: 

Olika mätinstrument har 

används HADS scale 

som innehåller 14- item 

med 1-4 poäng 

skattning skala för att 

mäta hälsorelaterad 

livskvalité men även ett 

som forskarna bearbetat 

fram genom att 

intervjua patienterna om 

deras symtom.  

  

Dataanalys: 

Statistisk analys. Data 

testades validitet och 

reliabilitet. 

 

Hög 

trovärdighet: 

88 % 
Studie styrkor: 

Artikeln var 

trovärdig då 

relevanta och 

beprövade 

mätinstrument 

har används.  

 

Studie 

svagheter: 

12 kvinnor fick 

återfall. Det 

framkom inte 

om de 

kvinnorna blev 

uteslutna från 

studien. 

Många kvinnor 

kände täthet och 

ömhet i bröstet 

efter 

operationen, 

svaghet i armen 

samt ödem i 

armhålan, 

minskad energi 

och fatigue. 

Ovan nämnda 

problem 

minskade med 

tiden för 

kvinnorna. 

 

Däremot sågs en 

ökning av 

kognitiva 

problem samt 

problem med 

viktökning och 

att gå ner i vikt. 

 

Kvinnorna 

mådde bättre 

funktionellt och 

emotionellet 

efter sex 

månader och 

efter ett år efter 

operationen 

jämfört med före 

operationen. Det 

sociala 

välbefinnandet 

sjönk med tiden. 

 

Depression var 

ett symtom som 

förbättrades efter 

ett och två år 

efter 

operationen. 

Ångest var 

detsamma.  

 

 

 

 

 


